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 to cykliczne benchmarkingowe 
ba  danie jakości obsługi klienta na naszym rynku. 
Co roku badamy:

 centra handlowe
 sektor finansowy

 (banki, firmy pośrednictwa finansowego, biura brokerskie)
 kawiarnie
 stacje benzynowe

Wyniki publikowane są przez Puls Biznesu oraz pre
zentowane na konferencjach branżowych.

  Centra Handlowe 2011 to kontynu
a cja największego badania jakości obsługi klienta 
w pol  skim retailu, które rozpoczęliśmy w 2010 roku. 
Jego wyniki stanowią jedyne w Polsce tak obszerne 
opracowanie dotyczące tego zagadnienia.
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Jakość 
obsługi klienta 

2011

Jakość obsługi klienta w 2011 roku została
oceniona na 71%

Najlepszą obsługę na polskim rynku zapewniają
swoim klientom pracownicy lodziarni GRYCAN

Wyniki jednoznacznie wskazują na duży
potencjał rozwojowy jakości obsługi

Nie wystarcza już zachowanie stałego poziomu 
jakości obsługi klienta – wyniki polaryzują się, 
więc trze ba ją stale podnosić, aby nie dać uciec 
konkurencji

Umiejętności sprzedażowe pracowników są 
najważniejszym czynnikiem wpływającym
na jakość obsługi



Szanowni Państwo,

 Przekazujemy w Państwa ręce raport z badania Dive-
Top3 Centra Handlowe przeprowadzonego w czwartym kwartale 
2011 roku. Stanowi on kontynuację i rozszerzenie projektu, który 
rozpoczęliśmy rok wcześniej. Dlaczego zdecydowaliśmy się na roz-
powszechnianie go bez ograniczeń? Powodów jest kilka.
 Po pierwsze, jako firma skończyliśmy właśnie 10 lat. Od 2001 
roku zajmujemy się badaniami Mystery Shopping i nadszedł czas 
na podsumowanie tego okresu. Wydaje nam się, że podzielenie się 
zdobytą dotychczas wiedzą i doświadczeniem z naszymi Klienta-
mi – ale nie tylko – będzie najbardziej pożytecznym dla wszystkich 
sposobem świętowania tego jubileuszu.
 Po drugie, na polskim rynku brakowało do tej pory rzetelnego 
i dokładnego opracowania dotyczącego jakości obsługi klienta. Co 
jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju informacje na ten temat, za-
zwyczaj są jednak niepełne, zdarza się też, że zastosowana do ich 
zdobycia metodologia może budzić wątpliwości. Chcemy przyczynić 
się do podniesienia jakości obsługi klienta w Polsce, a dobra diag-
noza sytuacji stanowi najlepszy punkt wyjścia do działania.
 Po trzecie – ale zapewne najważniejsze, wiemy, że do-
bry benchmark jest podstawą funkcjonowania w biznesie. Mamy 
nadzieję, że zapewniając Państwu możliwość porównania jakości 
obsługi w swoich firmach, zarówno z konkurencją, jak i poziomem 
panującym w polskim retailu jako takim, przyczynimy się do rozwoju 
Państwa firm.
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Życzymy państwu owocnej lektury!

Bartek Dzudzewicz
dyrektor merytoryczny

i zespół Dive Polska
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Informacje  
o badaniu

Metodologia

Badanie przeprowadzono przy uży
ciu metody Mystery Shopping. 

Audytorzy odwiedzili placówki zlo
kalizowane w centrach handlowych 
zachowując się jak typowi klienci. Na 
podstawie tych wizyt odpowiedzieli 
na zawarte w kwestionariuszu pyta
nia. Dla każdej przebadanej placówki 
wypełniono odrębny kwestionariusz. 

Wszystkie badane punkty podzielo
no na trzy typy: sklepy, usługi oraz 

punkty gastronomiczne. Do każdego 
z nich przygotowano oddzielny sce
nariusz tak, aby audytor nie odróżniał 
się od typowego klienta – audytorzy 
prowadzili rozmowę dotyczącą wybra
nego produktu, usługi lub dokonywali 
zakupu w punkcie gastronomicznym. 
Wypełniana ankieta była taka sama we 
wszystkich placówkach.

Mystery Shopping jest najlepszą 
metodą badania mającego określić 

poziom jakości obsługi oraz pozwolić na 
porównania pomiędzy poszczególnymi 
sektorami rynku. W przeciwieństwie 
do badań satysfakcji klienta czy innych 
metod zbierania danych dotyczących 
jakości obsługi, wyniki badań przepro
wa dzonych przez Tajemniczych Klien
tów są obiektywne: pokazują realny 
poziom spełnianych przez pracowników 
standardów obsługi.

Kwestionariusz

Kwestionariusz składał się z pytań 
zamkniętych, którym przypisano 

odpowiednie wagi. Pytania podzielone 
były na sześć działów: wygląd placówki, 
wygląd pracowników, nawiązanie kon
taktu z kli entem, rozmowa z pracowni
kiem, umiejętności komunikacyjne oraz 
umiejętności sprzedażowe. Standardy 
obsługi, których realizację przez pra
cowników sprawdzaliśmy, mają chara
kter bardzo podstawowy – stanowią 
zbiór wytycznych będących najbardziej 
elementarnymi zasadami komunikacji 
z klientem. Dzięki temu zebrane przez 
nas dane pozwalają na określenie po
zio mu obsługi w badanych lokalizacjach 
bez względu na różnice w standardach 
obsługi pomiędzy firmami czy specyfikę 
pracy w danej branży.

Dodatkowo w kwestionariuszu za
warto pytania o subiektywną ocenę 

obsługi klienta w odwiedzonej przez au
dytora placówce. Pytania te nie są jed
nak włączone do punktacji i stanowią 
tylko informację uzupełniającą.

Wyniki obliczone zostały jako sto
sunek punktów zdobytych przez 

badaną placówkę wobec punktów 
możliwych do zdobycia. Prezentowane 
są w formie procentowej.

Odpowiedzi na pytania subiekty
wne przedstawiono jako średnią 

wybranych przez audytorów ocen ze 
skali od 5 do 1.

Próba

Badanie przeprowadzono w 10 naj
większych pod względem licz by 

skle pów i punktów usługowych cen
trach handlowych w Polsce.
 
 
Były to:

Arkadia (Warszawa)
Bonarka (Kraków)
Blue City (Warszawa)
Galeria Mokotów (Warszawa)
Galeria Krakowska (Kraków)
Manufaktura (Łódź)
Silesia City Center (Katowice)
Stary Browar (Poznań)
Wola Park (Warszawa)
Złote Tarasy (Warszawa)

W każdym z centrów handlowych 
audytorzy starali się odwiedzić 

wszystkie sklepy, punkty usługowe oraz 
gastronomiczne. Nie zawsze było to 
możliwe – w niektórych przypadkach 
sklepy były zamknięte, remontowane 
itp. 

W sumie zrealizowano 1994 wizyty.
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Wyniki ogólne

Jakość Obsługi Klienta
w polskim retailu
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Wygląd placówki94%
97%

86%
69%

Wygląd pracowników

Nawiązanie kontaktu z Klientem62%
58%

Rozmowa z Klientem78%
80%

Umiejętności komunikacyjne97%
96%

22%
24%

Wyniki 
ogólne

Ogólny wynik tej edycji badania Dive 
Top 3 Centra Handlowe wyniósł 

71%. Co to oznacza? Podcz as prawie 
2000 wizyt przeprowadzonych przez 
tajemniczych klientów pracownicy 
badanych lokalizacji spełnili średnio 
71% stawianych im wymagań. Jest 
to wynik o jeden punkt procentowy 
lepszy od uzyskanego w 2010 roku, 
jednak tak mała zmiana nie pozwala 
mówić o wzrostowej tendencji jakości 
obsługi klienta w Polsce – mamy raczej 
do czynienia ze stabilnym, relatywnie 
satysfakcjonującym jej poziomem.

Kryteria 
niespełnione

Kryteria spełnione

71% 29%

Ocena poszczególnych elementów 
procesu obsługi klienta

Badanie 2010

Badanie 2011

Umiejętności sprzedażowe



Co wpływa na wielkość sprzedaży?

Jedną z najczęściej powtarzanych tez w świecie retailu jest stwierdzenie, 
że koszty pozyskania nowego klienta wielokrotnie przewyższają koszty 
utrzymania tego, który dokonał już zakupu w danej firmie. Teza ta wielok
rotnie uzyskiwała potwierdzenie w badaniach – nie ulega wątpliwości, że to 
lojalni klienci stanowią podstawę stabilnego funkcjonowania każdej firmy. 
Warto więc postawić pytanie o przyczyny, które zniechęcają klientów do 
ponownych odwiedzin w sklepach danej marki. Klasyczne już badania na 
ten temat przeprowadzone zostały przez Michaela Michelsona – jednego 
z największych ekspertów w dziedzinie wsparcia sprzedaży. Wyniki, które 
zaskoczyły świat handlu (choć w Polsce nie są jeszcze szeroko znane), 
przedstawiamy w tabeli poniżej.
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Widoczna jest także ciekawa, choć 
niepokojąca zależność, któ rą 

zaobserwowaliśmy także w po przed
niej edycji badania oraz w ba  daniach 
innych sektorów (jak np. w sektorze 
bankowofinansowym). Bardzo wyso
kie noty przyznawane są za zagadnie
nia związane z „infrastrukturą”, czyli 
wyglądem pla ców ki, jej czystością itp.  
z trwałym śro  do wiskiem, w którym odby
wa się ko munikacja z klientem. Wyraź nie 
kontrastuje to z niską oceną za  gad nień 
dotyczących inicja ty wy i spontanicz
nego wyjścia pra   cow ników w kierunku 
klienta (Na wią zanie kontaktu z klientem 
oraz Umiejętności sprzedażowe). Jako 
przyczynę niskiego poziomu ini cja tywy 
pracowników w kontaktach z klienta
mi zazwyczaj tłu ma czy się nieodpo
wiednim motywo wa niem pracowników 
– warto sku pić się na tej kwestii, 
ponieważ de cy zje zakupowe klientów 
zależą w zdecydowanie większej mie
rze od spo sobu, w jaki rozmawiają 
z ni mi pracownicy niż otoczenia, w któ 
rym ta rozmowa ma miej sce.

Bardziej szczegółowa analiza, po
legająca na przyjrzeniu się oce

nom poszczególnych elemen tów 
składających się na proces obsługi 
klienta, pozwala za uważyć przede 
wszystkim, że ja kość obsługi klienta 
w Polsce ma duży potencjał rozwo
jowy. Świadczy o tym bardzo wysoki 
(97%) wynik działu Umiejętności ko
munikacyjne – pytania kwestio nar iusza 
składające się na ten dział sprawdzają, 
czy praco wnicy posiadają odpowiednie 
kompetencje w zakresie rozma wiania z 
klientami, takie jak uważne słuchanie, 
utrzymywanie kon taktu wzrokowego 
czy podtrzyma nie ciągłości konwer
sacji. Pracownicy posiadający takie 
umie jętności, odpowiednio zarzą dzani 
i zmo tywowani, są w stanie za pew nić 
obsługę na najwyższym po ziomie – do
bra obsługa klienta to po prostu dobra 
komunikacja.

Dlaczego klienci rezygnują z usług i produktów firm, 
których lojalnymi klientami byli wcześniej?

Nieodpowiednia obsługa 68%

Zła jakość produktu / usługi 14%

Przejście do konkurencji bez wyraźnej przyczyny 9%

Inne 5%

Wyjazd, przeprowadzka 3%

Śmierć 1%
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Wyniki 
ogólne

W    kwestio nar iu szu przed stawiono 
wyniki po sz cze gólnych pytań. Naj

wyżej oceniono zagadnienia dotyczące 
wybranych elementów umiejętności ko
munikacyjnych oraz wyglądu placówki 
i pracowników, naj niżej – związane ze 
sprzedażą.

Wygląd placówki

Wygląd pracowników

Nawiązanie kontaktu z Klientem

Rozmowa z Klientem

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętności sprzedażowe

Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 89,3%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 96,8%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 93,5%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe? 65,8%

Czy stroje pracowników były czyste? 99,3%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 42,6%

“Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników? 
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, że zauważył
Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp.” 68,8%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 59,4%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 55,4%

Czy pracownik przywitał Cię? 71,5%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 66,1%

“Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? 
Poprzez ‘pytanie otwarte’ rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’.” 79,7%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 84,1%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 87,2%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty? 66,5%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. Nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 98,0%

Czy pracowniki był skupiony na rozmowie, tzn. Nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 96,8%

Czy sprzedawca utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 95,7%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 96,5%

“Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp.” 29,4%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 15,3%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 96,1%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,3

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,4

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,4

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,4

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,6
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Najlepszej obsługi na polskim rynku 
można spodziewać się w punk

tach usługowych. Wynika to z faktu, 
że sprzedaż produktów niematerial
nych, których nie można pokazać, 
zaprezentować i w ten sposób zachęcić 
do zakupu musi być bardziej nastawio
na na komunikację. Relatywnie niski 
wynik uzyskany przez sklepy wynika 
z dużego poziomu zróżnicowania ja
kości obsługi – od bardzo wysokiej, 
szcze gólnie w przypadku sklepów 
sprzedających towary raczej luksusowe 
(kosmetyki i biżuterię), po bardzo niską 
w przypadku sklepów, które prezentują 
koncept bardziej samoobsługowy, gdzie 
pracownicy obsługi mają za zadanie 
reagować na pytania lub problemy kli
en tów, niekoniecznie samodzielnie wy
kazując inicjatywę w kontaktach z nimi.

Gdzie po 
najlepszą 
obsługę?

Punkty gastronomiczne

Usługi

Sklepy

79%

83%

70%

Brand Wynik ogólny
Wygląd

placówki

Wygląd

pracowników

Nawiązanie 

kontaktu

z Klientem

Rozmowa

z Klientem

Umiejętności

komunikacyjne

Umiejętności

sprzedażowe

Douglas 90% 100% 98% 84% 93% 100% 60%
L'occitane 89% 100% 92% 90% 96% 100% 50%
Swarovski 87% 96% 75% 100% 98% 100% 33%

Sklepy

Brand Wynik ogólny
Wygląd

placówki

Wygląd

pracowników

Nawiązanie 

kontaktu

z Klientem

Rozmowa

z Klientem

Umiejętności

komunikacyjne

Umiejętności

sprzedażowe

Grycan 92% 92% 100% 90% 100% 100% 58%
KFC 90% 75% 100% 88% 94% 100% 81%
Subway 88% 88% 88% 95% 92% 100% 63%

Punkty gastronomiczne

Brand Wynik ogólny
Wygląd

placówki

Wygląd

pracowników

Nawiązanie 

kontaktu

z Klientem

Rozmowa

z Klientem

Umiejętności

komunikacyjne

Umiejętności

sprzedażowe

Millenium 88% 96% 96% 100% 96% 96% 33%
TUI 87% 100% 90% 100% 96% 95% 30%
Eurobank 87% 96% 92% 90% 93% 100% 42%

Usługi
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Wyniki brandów

Jakość Obsługi Klienta
w polskim retailu
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Wyniki 
brandów

Na podstawie danych zebranych w 
2011 roku postanowiliśmy spraw

dzić, jak obsługiwani są klienci w po    
szcze gólnych branżach obecnych w 
pol skim retailu. Najlepszą ob sługę za
pewniają pracow nicy fastfood ów i punk
tów ope ra to rów tel e fonii komórkowej, 
gdzie stan dardy obsługi są zazwyczaj 
bar dziej sfor ma lizowane niż w in nych 
sektorach rynku (a tak że egzekwowane 
z większym na ci skiem) oraz sklepów z 
dobra mi z wyższej półki (kosmety ki i bi
żu teria).  

Fast Food

Telekomunikacja

Kosmetyki

Biżuteria

Odzież męska

RTV/AGD

Bielizna

Optyk 

Sklep sportowy

Obuwie

Odzież damska

Wyposażenie wnętrz

Odzież

88%

85%

83%

81%

76%

76%

75%

75%

68%

67%

65%

61%

61%
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Liderzy obsługi
w poszczególnych
branżach

Zakres przeprowadzonego ba da
nia pozwolił na wyłonienie lide rów 

obsługi w wybranych bran żach. W ze
stawieniu ujęto tylko brandy, których, 
placówki audytorzy odwiedzili co naj
mniej cztero krot nie. Wynik branży 
obliczany był każdorazowo na pod
stawie wyników wszystkich  zbadanych 
placówek danego sektora rynku – także 
brandów, które nie zostały ujęte w ze
stawieniach trzech naj lepszych firm.

87%

83%

83%

81%

Swarowski

Pandora

Kruk

Wynik ogólny

Biżuteria

78%

66%

63%

61%

Villeroy&Boch

Duka

Megapunkt

Wynik ogólny

Wyposażenie wnętrz

80%

79%

78%

75%

Intimissimi

Atlantic

Gatta

Wynik ogólny

Bielizna
90%

88%

87%

87%

KFC

Subway

McDonalds

Burger King

Fast Food

88% Wynik ogólny

90%

89%

86%

83%

Douglas

L’occitane

Inglot

Wynik ogólny

Kosmetyki

83%

79%

78%

67%

Kazar

Wojas

Crocs

Wynik ogólny

Obuwie

80%

75%

74%

61%

Liu Jo

Lacoste

Trussardi

Wynik ogólny

Odzież

79%

78%

74%

65%

Deni Cler

Patrizia Pepe

Solar

Wynik ogólny

Odzież damska
83%

79%

78%

76%

RageAge

Bytom

Vistula

Wynik ogólny

Odzież męska

78%

77%

70%

75%

Twoje soczewki

Vision Express

Paris Optique

Wynik ogólny

Optyk

84%

81%

80%

76%

Sony

Vobis

iSpot

Wynik ogólny

RTV / AGD

79%

74%

71%

68%

Puma

Hi Mountain

Reebok

Wynik ogólny

Sklep sportowy

87%

86%

84%

85%

Orange

Plus

Tmobile

Wynik ogólny

Telekomunikacja
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Poniżej przedstawiono ranking wszy
st  kich brandów, których skle py i 

pun kty usługowe odwiedzo no pod czas 
badania co najmniej czterokrotnie. 
W celu porówna nia, dwie ostatnie ko
lum ny za wie rają wynik oraz pozycję 
w zeszło rocznym rankingu.

Na najlepszą na polskim rynku ob
sługę mogą liczyć klienci lo dziar

ni Grycan. Tak wysoki wynik lo dziarnie 
te uzys kują już drugi rok z rzędu 
(w ran kingu za 2010 rok sieć zajęła dru
gie miejsce). Pracownikom ser de cznie 
gratulu je my tego sukcesu!

Ranking 
brandów

1 Grycan 92% 92% 100% 90% 100% 100% 58% 95% 2
2 KFC 90% 75% 100% 88% 94% 100% 81% 93% 3

Douglas 90% 100% 98% 84% 93% 100% 60% 66% 27
3 L’occitane 89% 100% 92% 90% 96% 100% 50% 91% 4
4 Cafe Club 88% 100% 63% 100% 89% 100% 75% 97% 1

Millenium 88% 96% 96% 100% 96% 96% 33% 89% 6
Subway 88% 88% 88% 95% 92% 100% 63% 78% 15

5 TUI 87% 100% 90% 100% 96% 95% 30% 85% 8
Mc Donald`s 87% 75% 100% 82% 88% 100% 78% 85% 8
Burger King 87% 70% 100% 80% 89% 100% 80% 93% 3
Eurobank 87% 96% 92% 90% 93% 100% 42% 74% 19
Orange 87% 100% 100% 88% 94% 97% 31% 80% 13
Swarovski 87% 96% 75% 100% 98% 100% 33% 77% 16

6 Plus 86% 95% 95% 74% 92% 100% 55% 77% 16
Inglot 86% 100% 89% 94% 92% 100% 29% 67% 26

7 Hair Coif 85% 94% 75% 100% 97% 100% 25% -- --
Yves Rocher 85% 100% 97% 78% 89% 100% 44% 79% 14
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8 Sony 84% 96% 89% 91% 100% 93% 14% -- --
Tchibo 84% 100% 100% 60% 86% 100% 64% 75% 18
T-Mobile 84% 97% 97% 82% 90% 100% 28% 83% 10
Wittchen 84% 100% 86% 87% 93% 97% 28% 78% 15

9 Kazar 83% 96% 79% 80% 94% 96% 42% 68% 25
Krakowski Kredens 83% 89% 100% 77% 95% 96% 29% 74% 19
Pandora 83% 100% 75% 80% 96% 100% 33% 77% 16
Rage – Age 83% 100% 63% 90% 92% 94% 50% -- --
W. Kruk 83% 100% 88% 95% 86% 97% 25% 75% 18
Play 83% 98% 88% 80% 90% 98% 35% 88% 7
Jean Louis David 83% 100% 81% 90% 94% 100% 13% 90% 5

10 Sephora 81% 94% 97% 68% 88% 94% 44% 76% 17
Vobis 81% 97% 91% 88% 86% 100% 19% 90% 5
Planet Outdoor 81% 100% 75% 90% 81% 100% 38% -- --

11 Apart 80% 100% 100% 75% 86% 88% 25% 70% 23
Intimissimi 80% 100% 56% 80% 92% 100% 38% 70% 23
Kuchnie Świata 80% 92% 92% 83% 91% 92% 17% 63% 30
Liu Jo 80% 100% 56% 90% 92% 100% 25% -- --
iSpot 80% 100% 84% 55% 92% 100% 38% 76% 17
Yes 80% 96% 79% 80% 79% 100% 43% 71% 22

12 ING 79% 90% 95% 88% 84% 100% 10% -- --
Wojas 79% 95% 100% 84% 84% 95% 10% 72% 21
Atlantic 79% 100% 63% 75% 94% 100% 25% 66% 27
Komputronik 79% 94% 100% 68% 85% 100% 25% 93% 3
La Passion du Vin 79% 100% 75% 85% 89% 100% 13% -- --
Time Trend 79% 97% 84% 78% 83% 97% 31% 73% 20
5`a Sec 79% 86% 93% 86% 87% 96% 14% 83% 10
Deni Cler 79% 100% 71% 93% 85% 96% 17% 75% 18
Puma 79% 100% 83% 60% 87% 96% 42% 70% 23
Bytom 79% 100% 45% 100% 93% 100% 10% 69% 24
Hestia 79% 85% 65% 100% 89% 95% 20% 88% 7
Organic Farma Zdrowia 79% 95% 75% 88% 80% 100% 30% -- --

13 Crocs 78% 94% 69% 90% 83% 100% 25% -- --
Twoje Soczewki 78% 94% 69% 95% 86% 100% 13% -- --
Villeroy & Boch 78% 100% 69% 75% 83% 100% 38% 63% 30
Gatta 78% 100% 75% 70% 91% 98% 20% 74% 19
Patrizia Pepe 78% 100% 60% 84% 89% 100% 20% 66% 27
Ochnik 78% 100% 61% 91% 89% 97% 11% 72% 21
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13 Vistula 78% 100% 86% 71% 84% 96% 21% 66% 27
Badura 78% 100% 75% 75% 86% 94% 25% -- --
S.T.A.M.P.S. 78% 88% 50% 100% 97% 100% 0% -- --

14 Vision Express 77% 100% 100% 53% 78% 100% 39% 69% 24
Pawo 77% 94% 88% 90% 81% 100% 0% 84% 9

15 Ecco 76% 100% 83% 70% 86% 100% 10% 78% 15
Calzedonia 76% 82% 68% 66% 89% 89% 50% 63% 30

16 Wójcik 75% 100% 70% 72% 89% 95% 10% 66% 27
Lacoste 75% 94% 88% 65% 78% 100% 25% 83% 10

17 Galeria Prezentów 74% 100% 50% 60% 86% 100% 38% -- --
Hi Mountain 74% 100% 69% 60% 78% 100% 38% 77% 16
Solar 74% 100% 75% 70% 79% 84% 31% 81% 12
Trussardi 74% 100% 56% 85% 86% 100% 0% 59% 34
Stefanel 74% 95% 65% 80% 78% 100% 20% 63% 30
Stenders 74% 100% 60% 64% 80% 95% 40% 59% 34
Kakadu 74% 83% 79% 53% 89% 100% 25% 71% 22
Pierre Cardin 74% 100% 58% 60% 87% 100% 25% 75% 18
Wólczanka 74% 97% 61% 62% 83% 97% 33% 69% 24

18 Bartek 73% 100% 88% 75% 75% 100% 0% 52% 39
Hegos 73% 100% 44% 100% 81% 100% 0% 64% 29
Próchnik 73% 100% 65% 64% 84% 95% 20% 82% 11
Superpharm 73% 93% 93% 20% 92% 93% 36% 68% 25
Ryłko 73% 94% 78% 58% 79% 100% 22% 65% 28
Cottonfield 73% 100% 69% 60% 83% 100% 13% -- --
Jackpot 73% 100% 56% 50% 94% 100% 13% -- --
Willsoor 73% 100% 50% 50% 89% 94% 38% 65% 28

19 Swiss 72% 92% 53% 78% 79% 92% 28% 76% 17
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Empik 72% 98% 98% 24% 88% 100% 15% 67% 26
Samsonite 72% 100% 56% 55% 83% 100% 25% 63% 30

20 Massimo Dutti 71% 85% 70% 68% 82% 100% 10% -- --
Triumph 71% 97% 75% 63% 76% 100% 13% 82% 11
Diverse 71% 100% 90% 40% 84% 100% 0% 55% 38
Reebok 71% 100% 75% 40% 82% 100% 20% 62% 31
Sizeer 71% 100% 90% 48% 80% 100% 0% 81% 12

21 Rossmann 70% 93% 100% 43% 75% 93% 21% 72% 21
Max Mara 70% 100% 50% 65% 81% 100% 13% 63% 30
Paris Optique 70% 96% 46% 80% 76% 89% 21% 77% 16
Poczta Polska 70% 100% 95% 60% 76% 85% 0% 70% 23
Springfiled 70% 100% 55% 68% 76% 95% 20% 66% 27
The Body Shop 70% 96% 88% 50% 80% 83% 17% -- --

22 KappAhl 69% 100% 67% 37% 78% 100% 33% 51% 40
Pasmanteria 69% 95% 40% 68% 82% 95% 20% -- --
Toys 4 Boys 69% 96% 61% 49% 75% 96% 36% -- --
Aldo 69% 97% 59% 65% 75% 91% 19% 62% 31
Timberland 69% 96% 57% 63% 78% 100% 7% 60% 33

23 Americanos 68% 94% 50% 65% 78% 75% 38% -- --
Go Sport 68% 81% 100% 25% 75% 94% 38% -- --
Intersport 68% 96% 88% 43% 70% 92% 25% 71% 22
Promod 68% 92% 78% 44% 83% 94% 6% 58% 35
Gino Rossi 68% 100% 64% 66% 71% 96% 7% 64% 29
Bolero 68% 100% 70% 52% 73% 100% 10% 56% 37
Nine West 68% 100% 60% 36% 87% 100% 10% 64% 29
Ruch 68% 100% 56% 60% 72% 100% 13% 65% 28

24 Parfois 67% 100% 71% 57% 67% 88% 25% -- --
Camaieu 67% 92% 58% 40% 81% 100% 17% 57% 36
Pepe Jeans 67% 100% 50% 60% 69% 100% 20% -- --
Venezia 67% 92% 61% 44% 75% 100% 22% 58% 35

25 Levi’s 66% 89% 53% 62% 79% 100% 0% 69% 24
Duka 66% 72% 88% 50% 72% 100% 13% 75% 18
Nike 66% 97% 83% 38% 73% 92% 11% 80% 13
Bata 66% 100% 94% 35% 64% 100% 13% 69% 24
Esprit 66% 100% 66% 43% 68% 84% 38% 70% 23
Glitter 66% 100% 56% 60% 72% 100% 0% 79% 14
Vero Moda 66% 100% 63% 50% 64% 100% 25% 41% 42
Lee Wrangler 66% 96% 61% 63% 67% 100% 7% 60% 33
Prima Moda 66% 96% 68% 57% 70% 100% 0% 68% 25
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26 Schiesser 65% 100% 50% 68% 67% 95% 10% 69% 24
27 Tatuum 64% 100% 64% 42% 73% 92% 11% 70% 23

Wallis 64% 79% 46% 67% 67% 100% 25% 66% 27
I am 64% 100% 50% 25% 78% 100% 25% -- --

28 Guess 63% 100% 50% 60% 69% 94% 0% -- --
Pull & Bear 63% 90% 45% 36% 82% 100% 10% 57% 36
United Colors of Benetton 63% 81% 63% 50% 69% 100% 13% 68% 25
Adidas 63% 98% 80% 40% 64% 95% 5% 69% 24
Simple 63% 96% 64% 60% 63% 93% 0% 69% 24
Deichmann 63% 89% 86% 4% 77% 100% 17% 64% 29
Euro RTV AGD 63% 69% 94% 25% 72% 100% 13% -- --
Extreme 63% 100% 38% 60% 75% 88% 0% -- --
Megapunkt 63% 100% 38% 35% 72% 100% 25% 76% 17

29 E-papierosy 62% 81% 38% 65% 75% 94% 0% -- --
Saturn 62% 94% 100% 15% 67% 100% 0% 72% 21

30 Zara 61% 93% 78% 10% 70% 95% 20% 64% 29
31 Clarks 60% 100% 61% 43% 67% 89% 0% 65% 28

Nikon 60% 94% 63% 45% 58% 94% 13% -- --
Świat Spinek 60% 95% 45% 48% 69% 85% 10% -- --
Big Star 60% 100% 64% 34% 63% 96% 0% 73% 20

32 In Medio 59% 100% 78% 18% 65% 81% 13% 64% 29
33 Home&You 58% 96% 79% 0% 61% 100% 25% 52% 39

Mexx 58% 83% 58% 23% 67% 100% 17% 62% 31
Motivi 58% 100% 25% 30% 78% 100% 0% 69% 24
Tally Weijl 58% 88% 72% 25% 65% 91% 6% 66% 27
Intershoe 58% 100% 56% 40% 58% 94% 0% 60% 33
Marks & Spencer 58% 75% 94% 0% 67% 100% 13% -- --
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34 Carry 57% 96% 58% 23% 65% 100% 0% 49% 41
C&A 57% 79% 89% 23% 59% 100% 0% 51% 40

35 Flo 56% 75% 46% 20% 70% 96% 21% 58% 35
Le MAC 56% 100% 63% 10% 69% 88% 0% -- --
Orsay 56% 96% 100% 0% 59% 89% 0% 58% 35

36 Mothercare 55% 88% 83% 23% 56% 88% 0% 67% 26
Quicksilver Rossignol 55% 75% 56% 25% 61% 100% 13% 61% 32
Smyk 55% 88% 98% 10% 51% 93% 5% 67% 26

37 Peek & Cloppenburg 54% 81% 69% 10% 56% 94% 25% 57% 36
Royal Collection 54% 80% 80% 20% 56% 95% 0% 74% 19

38 CCC 53% 81% 97% 11% 47% 92% 11% 64% 29
Heavy Duty 53% 88% 79% 17% 56% 88% 0% 66% 27
Cropp Town 53% 91% 81% 5% 57% 88% 0% -- --
Terranova 53% 88% 69% 0% 61% 100% 0% 60% 33

39 Reserved 52% 93% 68% 14% 48% 100% 7% 58% 35
40 Mango 51% 93% 50% 29% 52% 89% 0% 60% 33

5-10-15 51% 90% 60% 8% 53% 100% 0% 66% 27
Barakuda 51% 75% 30% 52% 53% 80% 10% -- --
VIP Collection 51% 90% 35% 48% 44% 95% 0% -- --

41 Almi Decor 50% 100% 68% 14% 52% 75% 0% 69% 24
New Yorker 50% 93% 64% 0% 54% 93% 7% 52% 39
Stradivarius 50% 100% 36% 26% 46% 100% 7% 64% 29

42 House 49% 83% 69% 4% 51% 86% 6% 52% 39
43 H&M 47% 82% 54% 14% 49% 82% 7% 55% 38

Bershka 47% 81% 59% 8% 49% 94% 0% 51% 40
44 Street Super 46% 88% 44% 10% 47% 94% 0% 70% 23
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Wyniki Centrów Handlowych

Jakość Obsługi Klienta
w polskim retailu
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Wyniki centrów 
handlowych

79%

77%

77%

75%

73%

71%

70%

69%

67%

59%

Arkadia

Manufaktura

Stary Browar

Blue City

Silesia City Center

Wola Park

Złote Tarasy

Bonarka 

Galeria Mokotów

Galeria Krakowska

7

3

4

1

8

2

6

Wzrost

Spadek

Brak zmian

cyfra obok oznacza pozycję, którą da ne centrum 
zajęło w analogicz nym rankingu rok wcześniej
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Wykres przedstawia ogólne wy ni ki 
uzyskane przez centra handlo we 

podczas badania w 2011 roku. Zostały 
one obliczone jako średnia wyników 
wszystkich zba danych w da nym cen
trum handlowym lokalizacji.

Za pomocą strzałek przedstawiono 
zmiany pozycji w rankingu w po rów

naniu z 2010 rokiem, cyfra obok nich 
oznacza pozycję, którą da ne centrum 
zajęło w analogicz nym rankingu rok 
wcześniej.

Na szczególną uwagę zasługuje wy
nik CH Arkadia, które z od leg łego, 

siódmego miejsca w ciągu roku znalazło 
się na szczycie stawki, poprawiając 
wynik aż o 11%. Poza liderami rankingu 
pochwały należą się także pracownikom 
ka to wickiego Silesia City Center – utrzy
manie wyniku w środku stawki oznacza, 
że jakość obsługi jest tam na stałym, a 
do datkowo re latywnie sa  tysfakcjonują
cym po zio mie. Na ko lejnych stronach 
pre zentujemy szczegółowe wyniki ba
danych centrów handlowych.



ARKADIA
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Centrum Handlowe Arkadia jest 
najle piej ocenionym pod względem 

jakości obsługi klienta w 2011 roku. 
Największy wpływ na ten sukces ma 
wysoka ocena umiejętności sprze
dażowych pra cowników, któ ra zdecy
dowanie prze wyższa noty przyznane 
w tym zakre sie konkurentom – tylko 
w Arkadii ponad połowa pracowników 
starała się aktywnie zamknąć sprzedaż 
podczas roz mo wy z tajemniczym kli
entem. Po dobnie jak w prawie wszyst
kich pozostałych badanych lokali za
cjach, na najlepszą obsługę w Arkadii 
mogą liczyć klienci, którzy zde cydują 
się udać do punktów usługowych.

 

W porównaniu z rokiem 2010 ja
ko ść obsługi klienta w Arkadii 

poprawiła się aż o 11%. Głównym czyn
nikiem tego wzrostu jest znacząca po
prawa w zakresie umiejętności sprze
dażowych pracowników oraz spo sobu 
prowadzenie rozmowy z klientami 
(dział ‘Rozmowa z praco wnikiem’). 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że tegoroczny lider jest też autorem 
największego awansu – w ciągu roku 
poprawił swoją pozycję w rankingu o 
6 pozycji.

98%
100%

Wygląd placówki

86%
69%

Wygląd pracowników

Nawiązanie kontaktu z Klientem59%
55%

Rozmowa z Klientem86%
74%

Umiejętności komunikacyjne99%
99%

Umiejętności sprzedażowe43%
18%

ARKADIA  wynik ogólny79%
68%S
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n=207

Badanie 2010

Badanie 2011

Warszawa



Wygląd placówki

Wygląd pracowników

Nawiązanie kontaktu z Klientem

Rozmowa z Klientem

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętności sprzedażowe
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 98,6%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 99,5%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 97,1%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  94,2%

Czy stroje pracowników były czyste? 100,0%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 54,6%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 58,5%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 58,0%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 60,9%

Czy pracownik przywitał Cię? 79,2%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 84,5%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 76,3%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 82,6%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 100,0%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  95,2%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 99,5%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 100,0%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 99,0%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 98,1%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 50,7%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 35,7%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 98,6%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,0

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,1

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,2

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,3

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,5



96%
98%

BONARKA
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Centrum Handlowe Bonarka w 
Krakowie znalazło się na ósmym 

miejscu tegorocznego rankingu. Bard
zo nisko ocenione zostały umiejętności 
sprzedażowe pracowników – niewiele 
ponad 10% z nich starało się zamknąć 
sprzedaż czy zasugerować dodatkowy 
produkt. Podobnie jak w innych cen
trach handlowych, najlepsze noty pra
cownicy uzyskali za swoje umiejętności 
komunikacyjne. Najlepszej obsługi w 
Bonarce mogą spodziewać się klienci 
punktów usługowych.

Wynik CH Bonarka nie zmienił 
się mimo spadku w rankingu – 

pozostał na poziomie 69% spełnionych 
kryteriów. Fakt ten pokazuje, że na 
polskim rynku nie tylko obniżenie, 
ale też brak poprawy jakości obsługi 
klienta skutkuje pozostaniem w tyle za 
konkurencją.

Wygląd placówki

67%
61% Wygląd pracowników

Nawiązanie kontaktu z Klientem60%
50%

Rozmowa z Klientem77%
81%

Umiejętności komunikacyjne99%
96%

13%
20%

BONARKA  wynik ogólny69%
69%

n=209

Badanie 2010

Badanie 2011

Kraków
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Wygląd placówki

Wygląd pracowników

Nawiązanie kontaktu z Klientem

Rozmowa z Klientem

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętności sprzedażowe
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 85,2%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 100,0%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 99,5%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  50,7%

Czy stroje pracowników były czyste? 99,5%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 42,1%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 61,2%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 58,4%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 60,3%

Czy pracownik przywitał Cię? 80,9%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 71,3%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 77,0%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 79,9%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 80,9%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  63,2%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 99,5%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 99,0%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 99,5%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 98,1%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 14,4%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 11,5%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 100,0%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,7

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,7

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,7

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,6

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,9



BLUE CITY
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Laureat pierwszego miejsca w 
zeszłorocznym rankingu  Centrum 

Handlowe Blue City w Warszawie  w 
2011 roku, pogarszając swój wynik 
o 9%, uplasował się na czwartym 
miejscu. Niżej niż przed rokiem oce
niono prawie wszystkie aspekty 
obsługi klienta, jednak wydaje się, 
że największym problemem jest o 
prawie 30% niższa ocena umiejętności 
sprzedażowych pracowników. W Blue 
City najlepiej obsługiwani są klienci 
punktów usługowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że najniżej w poprzedniej edy

cji badania oceniony aspekt obsługi 
klienta – wygląd pracowników – jest 
jedyną kategorią, w której w ciągu min
ionego roku można zauważyć wyraźną 
poprawę.

Wygląd placówki92%
98%

Wygląd pracowników67%
54%

Nawiązanie kontaktu z Klientem73%
86%

Rozmowa z Klientem84%
98%

Umiejętności komunikacyjne100%
100%

26%
57%

BLUE CITY  wynik ogólny75%
84%

n=163

Badanie 2010

Badanie 2011

Warszawa

73% 90% 84%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 76,7%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 74,2%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 71,2%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  44,2%

Czy stroje pracowników były czyste? 81,6%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 34,4%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 63,8%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 53,4%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 49,7%

Czy pracownik przywitał Cię? 59,5%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 53,4%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 69,3%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 79,1%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 65,0%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  58,9%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 81,6%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 81,6%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 81,6%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 80,4%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 35,6%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 8,0%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 73,0%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,7

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,7

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,7

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,8

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 5,0



GALERIA KRAKOWSKA
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Galeria Krakowska, tak jak w roku 
2010, zamyka ranking. Ocena 

umiejętności sprzedażowych pra
cowników tego centrum jest drugą 
najniższą uzyskaną w tegorocznym 
badaniu – wynosi tylko 8%. Spojrze
nie na wyniki pytań szczegółowych 
pozwala zauważyć, że np. w zakre
sie sprzedaży dodatkowej, tylko 5 na 
ponad 250 pracowników, z którymi 
tajemniczy klienci przeprowadzili 
rozmowę, starało się zasugerować za
kup dodatkowych produktów czy usług. 
W odróżnieniu od pozostałych centrów 
handlowych, w Galerii Krakowskiej na
jlepszej obsługi mogą spodziewać się 
klienci punktów gastronomicznych.

Niestety, pomimo utrzymania pozy
cji w rankingu, wynik ogólny Gale

rii Krakowskiej jest o 4% niższy niż 
przed rokiem. Nieznaczną poprawę 
zauważono jedynie w zakresie wy
glądu pracowników.

Wygląd placówki89%
97%

Wygląd pracowników62%
60%

Nawiązanie kontaktu
z Klientem39%

48%

Rozmowa z Klientem60%
67%

Umiejętności komunikacyjne96%
99%

8%
14%

GALERIA KRAKOWSKA 
 wynik ogólny59%

63%

n=256

Badanie 2010

Badanie 2011

Kraków

58% 67% 64%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 75,4%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 99,2%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 93,4%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  53,1%

Czy stroje pracowników były czyste? 100,0%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 43,0%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 59,8%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 36,7%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 20,3%

Czy pracownik przywitał Cię? 74,2%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 25,8%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 72,3%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 59,4%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 77,0%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  24,6%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 98,0%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 95,7%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 94,5%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 94,5%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 14,5%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 2,0%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 89,8%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 3,5

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 3,5

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 3,2

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 3,3

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 3,6



GALERIA MOKOTÓW
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Galeria Mokotów zajmuje w rankingu 
dziewiąte miejsce – tak samo jak w 

2010 roku. Tak niski wynik zaskakuje w 
sytuacji, gdy umiejętności komunika
cyjne pracowników, czyli ich potencjał 
do obsługi klienta na wysokim pozio
mie, zostały ocenione na 100%. Na
jlepsze oceny uzyskały zlokalizowane 
w Galerii Mokotów punkty usługowe.

W porównaniu z poprzednią edycją 
badania, wynik Galerii Mokotów 

jest o 2 punkty procentowe wyższy. 
O 13% lepiej oceniono umiejętności 
sprzedażowe pracowników, co w 
połączeniu z wspomnianym wysokim 
wynikiem działu ‘Umiejętności komu
nikacyjne’ pozwala żywić uzasadnione 
nadzieje na poprawę jakości obsługi w 
przyszłości.

Wygląd placówki88%
99%

Wygląd pracowników56%
70%

Nawiązanie kontaktu z 
Klientem45%

35%

Rozmowa z Klientem77%
78%

Umiejętności komunikacyjne100%
95%

27%
14%

GALERIA MOKOTÓW  wynik ogólny67%
65%

n=202

Badanie 2010

Badanie 2011

Warszawa

66% 82% 71%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 95,5%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 86,6%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 79,7%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  43,6%

Czy stroje pracowników były czyste? 99,5%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 39,1%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 62,4%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 48,0%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 27,2%

Czy pracownik przywitał Cię? 38,6%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 61,4%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 78,2%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 99,0%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 93,6%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  54,0%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 99,5%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 99,5%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 99,5%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 99,5%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 46,5%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 7,4%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 90,1%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,4

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,4

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,4

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,5

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 5,0



MANUFAKTURA
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Łódzkie Centrum Handlowe Manu
faktura zajęło drugie miejsce w 

ran kingu za 2011 rok. Warto zwrócić 
uwa gę na fakt, że także ocena umie
jętności sprzedażowych pracowników 
w tym centrum handlowym jest drugą 
najwyższą w tegorocznej edycji bada
nia – można więc postawić tezę, że 
umiejętności te decydują nie tylko o 
po wodzeniu w handlu jako takim, ale 
pozwalają także na zdystansowanie 
konkurencji pod względem jakości ob
sługi klienta. Powodem do zmartwienia 
dla przełożonych pracowników ob sługi 
w tym centrum handlowym może być 
fakt, że ocena umiejętności komuni
kacyjnych pracowników jest wyraźnie 
niższa niż w pozostałych centrach.

W porównaniu z 2010 rokiem Ma
nu faktura poprawiła swój wynik 

o 4%. Wzrosły także noty przyznane 
za poszczególne elementy procesu 
obsługi – spadek odnotowano tyl
ko w zakresie wspomnianych już 
umiejętności komunikacyjnych, ocena 
sposobu prowadzenia rozmowy z kli
entem utrzymał się w zasadzie na ta
kim samym poziomie (1%).

Wygląd placówki98%
99%

Wygląd pracowników84%
65%

Nawiązanie kontaktu z Klientem72%
61%

Rozmowa z Klientem83%
84%

Umiejętności komunikacyjne88%
93%

34%
29%

MANUFAKTURA  wynik ogólny77%
73%

n=220

Badanie 2010

Badanie 2011

Łódź

76% 89% 82%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 95,9%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 99,5%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 98,2%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  98,6%

Czy stroje pracowników były czyste? 99,5%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 40,5%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 73,2%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 72,7%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 70,0%

Czy pracownik przywitał Cię? 73,6%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 79,5%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 83,6%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 84,5%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 89,5%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  75,9%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 89,1%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 87,7%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 84,5%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 91,8%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 35,0%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 32,3%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 98,6%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,3

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,2

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,2

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,3

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,3



SILESIA CITY CENTER
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Katowickie centrum Silesia City 
Center uplasowało się w środku 

rankingu. Mimo tego, dwa elemen
ty oceny wyraźnie odróżniają je od 
pozostałych centrów handlowych. Po 
pierwsze, można tam doświadczyć bar
dzo wyrównanego poziomu obsługi w 
punktach usługowych oraz gastrono
micznych. Po drugie, katowickie cen
trum handlowe jest rekordzistą jeśli 
chodzi o najniższy wynik w kategorii 
‘Umiejętności sprzedażowe’ – tylko 3%. 
Oznacza to, że niewiele ponad siedmiu 
spośród 238 pracowników, z którymi ro
zmawiali tajemniczy klienci, starało się 
zamknąć sprzedaż lub rozszerzyć za
mówienia klienta o dodatkowe elementy.

W porównaniu z 2010 rokiem Sile
sia City Center poprawiło swój 

wynik o 3%. Widoczna jest wyraźna po
prawa wyniku w zakresie wyglądu pra
cowników i sposobu nawiązywania kon
taktu z klientem, która została niestety 
zrównoważona przez wyraźny spadek 
oceny umiejętności sprzedażowych 
(24%).

Wygląd placówki96%
96%

Wygląd pracowników83%
60%

Nawiązanie kontaktu z Klientem64%
55%

Rozmowa z Klientem82%
82%

Umiejętności komunikacyjne99%
97%

3%
27%

SILESIA CITY CENTER  wynik ogólny73%
70%

n=238

Badanie 2010

Badanie 2011

Katowice

71% 83% 82%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 86,6%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 100,0%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 97,1%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  100,0%

Czy stroje pracowników były czyste? 100,0%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 30,7%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 73,9%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 65,1%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 53,4%

Czy pracownik przywitał Cię? 69,3%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 70,6%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 72,3%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 80,7%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 98,3%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  99,6%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 100,0%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 100,0%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 99,6%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 98,3%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 3,4%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 2,9%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 100,0%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,6

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,7

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,9

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,9

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,9



STARY BROWAR
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Poznański Stary Browar znalazł się 
w tym roku na trzecim miejscu z 

ogólnym wynikiem 77%. Dość wyso
ko ocenione zostały umiejętności 
sprzedażowe pracowników tego cen
trum handlowego. Tak jak w przypadku 
Silesia City Center, w Starym Browar
ze klienci na najlepszy i wyrównany 
poziom obsługi mogą liczyć w punk
tach usługowych i gastronomicznych.

W porównaniu z poprzednią edycją 
badania, obsługa klienta w 

Starym Browarze oceniona została 
o 6% wyżej, co pozwoliło na zajęcie 
ostatniego miejsce na podium. Szc
zególne gratulacje należą się pra
cownikom za zwiększenie swoich 
umiejętności sprzedażowych, co 
zaowocowało 25% wzrostem oceny tej 
kategorii.

Wygląd placówki97%
98%

Wygląd pracowników56%
70%

Nawiązanie kontaktu z Klientem81%
60%

Rozmowa z Klientem86%
83%

Umiejętności komunikacyjne95%
99%

33%
8%

STARY BROWAR  wynik ogólny77%
71%

n=172

Badanie 2010

Badanie 2011

Poznań

75% 84% 82%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 90,1%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 100,0%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 98,8%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  47,1%

Czy stroje pracowników były czyste? 95,9%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 35,5%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 76,7%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 75,0%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 87,8%

Czy pracownik przywitał Cię? 87,2%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 84,9%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 93,0%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 91,9%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 75,6%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  77,3%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 98,8%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 96,5%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 88,4%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 96,5%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 41,9%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 23,8%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 100,0%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,3

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,5

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,3

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,5

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,7



WOLA PARK
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Warszawskie centrum handlowe 
Wola Park zajęło szóste miejsce 

w tegorocznym rankingu. Potwierdze
niem tej lokaty są oceny poszcze
gólnych aspektów procesu obsługi 
klienta, które w prawie wszystkich 
przypadkach znajdują się w grani
cach średnich ocen dla wszystkich 
badanych lokalizacji.

W porównaniu z 2010 rokiem, pra
cownicy Wola Parku poprawili 

swoje oceny o 4%. Wzrosty ocen o 
podobnym zakresie zauważyć można 
we wszystkich ocenianych kategori
ach, z wyjątkiem dbałości o czystość i 
estetykę placówki (7%).

Wygląd placówki89%
96%

Wygląd pracowników65%
59%

Nawiązanie kontaktu z Klientem66%
64%

Rozmowa z Klientem79%
72%

Umiejętności komunikacyjne99%
90%

23%
21%

WOLA PARK  wynik ogólny71%
67%

n=141

Badanie 2010

Badanie 2011

Warszawa

68% 92% 86%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 92,9%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 88,7%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 79,4%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  48,9%

Czy stroje pracowników były czyste? 100,0%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 60,3%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 71,6%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 61,0%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 62,4%

Czy pracownik przywitał Cię? 68,8%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 64,5%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 75,9%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 89,4%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 84,4%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  76,6%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 99,3%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 98,6%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 98,6%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 98,6%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 36,2%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 9,9%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 96,5%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,6

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,6

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,7

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,8

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,9



ZŁOTE TARASY
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Warszawskie Złote Tarasy są au
torem największego spadku w 

tegorocznym rankingu – z pozycji dru
giej w 2010 roku spadły na siódmą. 
Najlepsza obsługa w tym centrum han
dlowym zapewniana jest przez pra
cowników punktów gastronomicznych.

W porównaniu z poprzednią edy
cją badania wynik Złotych Tara

sów jest niższy o 5%. Jest on rezul
tatem obniżenia wyników w prawie 
wszyst kich badanych kategoriach. 
Naj większe, 9procentowe spadki od
no towano w zakresie umiejętności 
sprze dażowych i sposobu prowadze
nia rozmowy z pracownikiem.

Wygląd placówki94%
94%

Wygląd pracowników58%
64%

Nawiązanie kontaktu z Klientem67%
74%

Rozmowa z Klientem76%
85%

Umiejętności komunikacyjne94%
95%

22%
31%

ZŁOTE TARASY  wynik ogólny70%
75%

n=186

Badanie 2010

Badanie 2011

Warszawa

68% 77% 82%
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Czy szyba wystawowa w wizytowanej placówce była czysta? 84,4%

Czy lada w wizytowanej placówce była czysta? 97,8%

Czy meble (regały, półki, stoliki, krzesła itp.) w badanej placówce były czyste? 96,8%

Czy pracownicy ubrani byli w stroje firmowe?  46,2%

Czy stroje pracowników były czyste? 98,9%

Czy pracownicy mieli plakietki z imieniem lub imieniem i nazwiskiem? 38,7%

Czy po wejściu do placówki zostałeś zauważony przez któregokolwiek z pracowników?  
Poprzez ‘zauważenie’ rozumiemy jakikolwiek sygnał dany Ci przez pracownika na znak, 
że zauważył Twoje wejście: skinięcie głową, uśmiech itp. 75,8%

Czy po wejściu do placówki zostałeś przywitany przez któregokolwiek z pracowników? 57,5%

Czy spontanicznie zaproponowano Ci pomoc? 62,4%

Czy pracownik przywitał Cię? 66,1%

Czy pracownik uśmiechnął się do Ciebie? 60,8%

Czy pracownik rozpoczął rozmowę od zadania Ci pytania otwartego? Poprzez ‘pytanie otwarte’ 
rozumiemy każde pytanie, na które nie można odpowiedzieć ‘tak’ lub ‘nie’. 87,1%

Czy pracownik zadał dalsze pytania mające na celu doprecyzowanie Twoich potrzeb? 89,8%

Czy pracownik w odpowiedzi na Twoje preferencje zaproponował Ci konkretny produkt? 87,6%

Czy pracownik pożegnał Cię lub zaprosił do kolejnej wizyty?  31,7%

Czy pracownik słuchał Cię uważnie, tzn. nie było konieczności powtarzania tych samych informacji? 97,8%

Czy pracownik był skupiony na rozmowie, tzn. nie przerywał jej, aby zająć się innymi sprawami? 91,9%

Czy pracownik utrzymywał z Tobą kontakt wzrokowy? 94,1%

Czy pracownik przerywał Twoje wypowiedzi? 91,9%

Czy pracownik podczas rozmowy zasugerował zamknięcie sprzedaży? Zaznacz TAK, jeśli pracownik 
w jakikolwiek sposób zasugeruje, że jest gotowy do sfinalizowania z Tobą transakcji, np.: spyta, czy kupujesz 
towar, spyta jak powinien go zapakować, czy razem z tym towarem będziesz kupował coś innego itp. 21,0%

Czy pracownik zaproponował Ci zakup dodatkowego produktu? 22,0%

Czy podłoga w wizytowanej placówce była czysta? 96,8%

Satysfakcja Klienta

Oceń poziom swojego zadowolenia z tej wizyty? 4,6

Czy pracownik w dobrym świetle przedstawił swoją firmę? 4,7

Czy pracownik prowadził rozmowę z zaangażowaniem? 4,7

Czy pracownik był pomocny, starał się pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu? 4,7

Czy pracownik zachowywał się grzecznie? 4,8
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O Dive Polska
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Jakość Obsługi Klienta
w polskim retailu



O Dive 
Polska

Kim jesteśmy?

Dive Polska to pierwsza firma 
świadcząca usługi z zakresu roz

woju i zarządzania obsługą klienta w 
Polsce i krajach bałtyckich. Specjalizu
jemy się w badania ch mystery shopping 
i satysfak cji klienta oraz wykorzystywa
niu ich wyników w praktyce za rzą dza

nia. W świadczeniu tych us ług mamy 
już ponad 10letnie doś wiadczenie.

Jakość świadczonych przez nas usług 
potwierdza przynależność do IMSA 

(International Mystery Shopping Alli
ance), MSPA (Mystery Shopping Provid
ers Association) oraz corocznie uzyski
wany certyfikat PKJPA w dziedzinie 
mystery shopping.
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Nasza misja zawiera się w 6 punktach:

• Świadczyć tylko profesjonalne usługi.

• Oferować Klientom rozwiązania, które przyczyniają się do
 rozwoju i wzrostu dochodowości ich przedsiębiorstw.

• Zawsze odpowiadać na realne potrzeby Klientów.

• Budować trwałe relacje z Naszymi Klientami przez ciągłe
 wspieranie procesu rozwoju obsługi klienta.

• Przyczynić się do wzrostu świadomości znaczenia dobrej
 obsługi klienta dla rozwoju biznesu.

• Wpłynąć na podniesienie jakości obsługi klienta w naszej
 części Europy.

Etyka świadczenia
usług

W pracy kierujemy się najwyższymi 
standardami branżowymi i etycz

nymi wyznaczanymi zarówno przez 
organizacje, do których należymy, jak i 
przez przepisy prawne krajów, w których 
prowa dzimy działalność.

Obszar naszej działalności to re  lacje 
pomiędzy pracownikami obsługi, 

ich przełożonymi i kli entami. Wiemy, że 
tylko za cho wując najwyższe standardy 
etyczne, możemy pogodzić inte resy tych 
różniących się grup i za   gwarantować 
rozwiązania sa tys fakcjonujące dla 
wszystkich stron.

Stosowanie przez nas tych stan 
dar dów potwierdza na sza przy

należność do między na ro do wych orga
nizacji:
MSPA to organizacja powstała w celu 
podnoszenia jakości świad czonych 
usług Mystery Shopping. Zasadniczym 
celem Stowarzyszenia jest zachowa
nie najwyższych standardów realizacji 
badań. Obecnie Stowarzyszenie zrze
sza 225 organizacji z całego świata.
IMSA powstała w odpowiedzi na za
potrzebowanie na wysokiej jakości 
międzynarodowe usługi Mystery Shop
ping, których za sięg terytorialny prze
kracza możli wości organizacyjne po
jedynczych firm. Wszyscy członkowie 
IMSA to duże firmy badawcze. Grupa 
DIVE reprezentuje w IMSA region 
nadbałtycki i Polskę.

Stowarzyszenie ESOMAR, do któ
rego należy ponad 4800 ba da czy ze 

120 krajów, stara się pro mować badania 
ryn ku i opinii jako przydatne narzę dzie 
ułatwiające ok re  ślanie naj ważniejszych 
proble mów i podejmowanie skutecz nych 
decyzji biznesowych. Wy zna cza także 
ogólnoświatowe stan dardy w badaniach 
marketingowych.
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Jesteśmy firmą specjalizującą się 
w pomocy w zarządzaniu obsługą 

klienta. Nasze usługi stanowią komplek
sowy zestaw rozwiązań dla firm, które 
bezpośrednio stykają się ze swoimi 
klientami.

Proponowane rozwiązania opierają 
się na założeniu, że same bada

nia obsługi klienta (czyli zbieranie 
danych poprzez Mystery Shopping oraz 
badania satysfakcji klientów) nie są 
wystarczającym środkiem do osiągnięcia 
celu – poprawy jakości obsługi. 
Niezbędne jest odpowiednie zinterpre
towanie danych i przekształcenie ich 
w wiedzę przydatną w funkcjonowaniu 
firmy oraz zastosowanie tej wiedzy w 
praktyce zarządzania. Współpracujemy 
z Państwem na wszystkich etapach 
tego procesu.

Nasza 
oferta

Tylko odpowiednie połączenie tych 
trzech elementów może przyczynić 

się do rzeczywistego pod niesienia 
ja kości obsługi klienta i utrzyma
nia go na stałym, wysokim poziomie. 
Obsługa klienta musi stać się częścią 
kultury firmy, w przeciwnym wypadku 
osiągnięty wzrost będzie krótkotrwały, 
a zainwestowane środki – nie w pełni 
wykorzystane.
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DANE

Pierwszym krokiem efektywnego pro
cesu zarządzania jest zebranie su

ro wych danych, czyli informacji, które 
pozwolą na stworzenie opisu bieżącej 
sytuacji firmy. Zdobyte podczas badań 
informacje mogą być używane w proce
sach decyzyjnych lub stanowić punkt 
wyjścia do pracy nad poprawą jakości 
obsługi klienta. Badania mogą być 
prowadzone cyklicznie lub jednora
zowo. Chętnie zaprojektujemy je tak, 
aby uzyskać informacje istotne z punktu 
widzenia Państwa firmy.

 Oferujemy 4 rodzaje badań:

1. Mystery shopping

Badania Mystery Shopping (Ta
jemniczy Klient) są najbardziej pod

stawowym narzędziem pomiaru jakości 
obsługi klienta. Badanie polega na wizy
cie audytora w sklepie, restauracji czy 
dowolnym innym punkcie usługowym 
lub sprzedażowym. Audytorzy podczas 
wizyty „od gry wają” rolę przeciętnego 
klienta fir my, rozmawiają z pracowni
kiem, a na podstawie swoich obser
wacji wypełniają ankietę. Jest to w pełni 
obiektywne narzędzie oceny procesu 
obsługi klienta – kwestionariusze do 
badań konstruowane są w sposób unie
moż li wiający swobodną interpretację 
zda rzeń czy wypowiedzi pracow ników. 
Wszystkie pytania są pytaniami o fakty. 

Posiadamy 10letnie doś wiad cze nie 
w prowadzeniu wszelkiego ro dza

ju projektów Mystery Shopping: badań 
różnej wielkości sieci handlowych i us
ługowych, specyficznych firm nastawi
onych na bardzo określony profil klien
ta, projektów B2B i innych. 

Wyniki badań trafiają do Państwa 
za pośrednictwem naszego sys  

temu Dive OnLine, przygotowuje my 
także rozszerzone raporty ba da wcze w 
formie prezentacji, w których nie tylko 
przedstawia my szcze gółową analizę 
wyni ków, ale także sugerujemy, jakie 
wnioski należy z nich wyciągnąć oraz 
jakie działania naprawcze podjąć, aby 
obsługa stała się lepsza.

2. Badanie Satysfakcji 
Klientów

Kluczowym czynnikiem w dzia łaniu 
każdej firmy jest satysfak cja klienta. 

Badania satysfakcji klientów stanowią 
ważne uzu pełnienie badań Mystery 
Shopping – pozwalają stwierdzić, jaka 
jest subiektywna ocena obsługi (oraz in
nych aspekty działalności firmy). Dzięki 
temu wiadomo nie tylko, jaka część 
standardów obsługi spełniana jest 
przez pracowników, ale także, czego 
od procesu obsługi oczekują prawdziwi 
klienci firmy. Konfrontowanie wyników 
tych dwóch badań pozwala na trafne 
podejmowanie decyzji związanych z za
rządzaniem obsługą klienta.

Analizowanie opinii klientów jest 
przydatne przy tworzeniu i we

ryfikacji standardów obsługi klienta, 
podejmowaniu działań podnoszących 
lojalnośc klientów i innych zagadnien
iach. Dodatkowo, badania te pozwalają 
na lepsze poznaniu profilu przeciętnego 
klienta firmy, co umożliwia trafniejsze 
adresowanie wszelkiego rodzaju 
działań marketingowych.

Badania satysfakcji klienta realizujemy 
przy użyciu metod ilościowych (zarów

no tradycyjne badania kwestionariuszowe 
facetoface jak i za pośrednictwem in
ternetu) oraz jakościowych. Tak jak w 
przypadku badań Mystery Shopping, 
projekt badawczy powinien zostać „skro
jony na miarę” – chętnie doradzimy, jakie 
badanie będzie dla Państwa najbardziej 
korzystne.
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3. Badanie Satysfakcji 
Pracowników

We wszelkich działaniach zwią
zanych z zarządzaniem, funda

mentalne znaczenie ma komunikacja 
wewnątrz firmy. Zasada ta jest szcze
gólnie istotna w za rządzaniu obsługą 
klienta – procesie płynnym i trudnym do 
zmie rzenia.

Stworzenie pracownikom obsługi 
możliwości komunikowania prob le

mów i potrzeb ma kluczowe zna  czenie 
dla rozwoju obsługi klienta – tu, jak nig
dzie, motywa cja pracowników przekłada 
się na jakość ich pracy. Wyniki badań 
satysfakcji pracowników pozwalają na 
zlokalizowanie czynników najbardziej 
obniżających ich moty wację do pracy.

Większość informacji w firmie płynie 
z góry struktury na sam dół – do 

pracowników obsługi. Badania satys
fakcji pracowników pozwalają odwrócić 
typowy kie ru nek przepływu informacji i 
spojrzeć na znane fakty z nowej perspe
ktywy. Dodatkowo pokazują, w któ rym 
miejscu „łańcuch komunikacyjny” zos
taje przerwany.

Badania te realizowane są przy użyciu 
specjalnej aplikacji internetowej w 

systemie Dive OnLine. Dzięki temu są 
stosunkowo tanim i szybkim sposobem 
na zebranie istotnych informacji. Sys
tem gwarantuje pracownikom pełną 
anonimowość oraz sprawia, że od po
wiednie informacje trafiają do właś
ciwych osób w strukturze firmy.

4. Feedback collection & 
management

Obiegowa mądrość mówi, że je
den niezadowolony klient opo wie 

o swoich doświadczeniach dzie sięciu 
następnym. Dlatego nie zmiernie ważne 
jest, aby umo żliwić klientom przeka
zanie swoich uwag bezpośrednio do 
odpowied nich osób w firmie, co poz
woli na wyeliminowanie ewentualnych 
błędów i zapobiegnie powtarzaniu się 
takich sytuacji w przyszłości. Standar
dowe metody zbierania „skarg i za
żaleń”, jak np. infolinia, wymagają od 
klienta dużo zaangażowania, a często 
tak że nakładów finansowych: tyl ko ok. 
5% niezadowolonych klien tów korzysta 
z tego środka komunikacji z firmą.

Oferujemy łatwy i skuteczny spo
sób zbierania uwag klientów: przy 

wykorzystaniu modułu w systemie 
Dive OnLine udostępniamy link, który 
można rozpowszechniać na stronie 
internetowej (np. w formie bannera), 
ulotkach, paragonach itp., aby klien
ci mogli w łatwy i darmowy sposób 
przekazać swo je uwagi. Zebrane w 
ten sposób in formacje przekazywane 
są w re gularnych odstępach czasu od
powiednim osobom w fir mie i stanowią 
niezastąpione źród ło informacji przydat
nych w za rzą dzaniu.
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WIEDZA

Zebrane w badaniach dane są często 
zbiorem liczb i wskaźników, które 

trudno przekształcić w narzędzie po
mocne przy podejmowaniu decyzji w 
firmie. Dlatego bardzo istotne jest, aby 
dane przekształcone zostały w wiedzę 
– usystematyzowany zbiór informacji 
odpowiadających na konkretne pyta
nia związane z funkcjonowaniem firmy. 
Oferujemy szereg usług mających na 
celu pomoc w tym procesie.

1. Rozszerzone raporty 
badawcze

Wyniki badań przekazujemy Klien
tom za pośrednictwem sys

temu Dive OnLine. W systemie Klient 
uzyskuje dostęp do wszystkich danych 
i podstawowych analiz. Jednak warto 
przyjrzeć się im dokładniej – wyciągnąć 
wnioski i na ich podstawie wprowadzić 
konkretne działania naprawcze.

W raportach rozszerzonych pre    
zen  tujemy pogłębioną ana li zę 

wy  ni ków – wskazujemy na za le ż ności 
pomiędzy poszczególnymi wskaź ni ka
mi, sugerujemy możliwe interpretacje 
danych oraz przedstawiamy spektrum 
dostępnych dla Klienta działań, które 
doprowadzą do poprawienia jakości 
obsługi. Raporty przedstawiane są w 
formie prezentacji dla wskazanych pra
cowników firmy – w ten sposób powstaje 
możliwość przedyskutowania wyników 
oraz wniosków tak, aby odpowiadały 
potrzebom Klienta.
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2. Konsulting i seminaria

W procesie zarządzania obsługą 
klienta niezwykle ważne jest, 

aby teoretyczną wiedzę przełożyć na 
realia konkretnej firmy. Z drugiej stro ny 
– w podejmowaniu decyzji warto wy ko
rzystać jak najwięcej wiedzy płynącej 
z doświadczenia innych. Na si konsul
tanci służą wiedzą, któ ra w połączeniu 
z Państwa doś wiadczeniem pozwala na 
podej mo wanie trafnych decyzji i wzrost 
efektywności prowadzonych dzia łań.

Organizujemy seminaria, na których 
kwestie związane z zarządzaniem 

Klienta omawiane są w szerszym 
gronie – dzięki temu większa ilość pra
cowników nabywa umiejętności samo
dzielnego działania w analogicznych 
sytuacjach w przyszłości.

Przykładowe obszary zastosowania 
usług konsultacyjnych to:
• Standardy Obsługi Klienta: rzadko 

zdarza się, żeby raz stworzone stan
dardy obsługi sprawdzały się dłuższy 
czas bez zarzutu. Dlatego oferujemy 
stałą współpracę przy udoskonalaniu 
ich dzięki wiedzy zdobytej na pod
stawie badań w Państwa firmie, badań 
konkurencji i znajomości najnowszych 
trendów na rynku.

• Programy badawcze: przeprowadza
nie pojedynczych badań nie wystar
cza do wypracowania niezbędnej 
w zarządzaniu wiedzy. Przez 10 lat 
pracy z Klientami zdobyliśmy doś
wiad czenie, które pozwala nam za
pro ponować programy badawcze 
integrujące różne rodzaje badań i ich 
wyniki w sposób idealnie dostosowany 
do potrzeb Państwa firmy.

• Komunikacja wyników badań: nie wys
tarczy zdobycie wiedzy – trzeba jeszc
ze podjąć odpowiednie działania na jej 
podstawie. Kluczową rolę w tym za
kresie odgrywa sprawne przekazywa
nie wypracowanej wiedzy wewnątrz 
firmy. Radzimy naszym Klientom, jak 
przekazywać informacje oraz kto i do 
jakiej ich części powinien mieć dostęp, 
aby osiągnąć optymalne efekty.

• Zarządzanie obsługą klienta: po
magamy naszym Klientom skutecz
nie wykorzystać zdobytą w badaniach 
wiedzę, aby każdy nowy projekt badaw
czy przyczyniał się do rozwiązania 
kolejnych problemów i sta łego wzrostu 
jakości obsługi.
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3. Szkolenia

Dzięki współpracy z naszymi sta ły
mi partnerami oferujemy Pań stwu 

możliwość przeprowadzenia szkoleń. Sz
kolimy zarówno z bez pośredniej obsługi 
klienta (szkolenia wprowadzające stan
dardy obsługi, doskonalące je oraz 
wspierające ich wypracowanie), jak i 
z metodyki pracy z wynikami (szkole
nia dla menedżerów – jak rozmawiać z 
pracownikami, jak w pełni wykorzystać 
badania Mystery Shopping).

Dodatkowo prowadzimy szkole
nia wprowadzające do projektów 

badawczych. Dostosowane są do spe
cyfiki pracy różnych szczebli kadry 
menedżerskiej, aby wszyscy pracowni
cy wiedzieli, jaka jest ich rola w proce
sie badawczym i potrafili wykorzystać w 
swojej pracy zdobyte informacje.

Szkolenia wprowadzające prowa
dzimy także dla pracowników 

obsługi, aby rozumieli, że badania nie 
mają na celu znalezienia słabych stron 
ich pracy, ale stanowią wspólny projekt, 
który ma pomóc w rozwoju firmy. Dzięki 
temu pracownicy lepiej rozumieją, że 
badania mają ułatwić im wykonywanie 
obowiązków i poprawić warunki pracy.

ActivTrainingTM

W systemie Dive OnLine przy go
towaliśmy aplikację umożli wiającą 

wdrożenie w firmie procesu samoszko
lenia pracowników – ActivTrainingTM.

ActivTrainingTM to metoda, która tra
fia w najsłabszy punkt tradycyjnych 

programów szkoleniowych – problem 
zapominania wiedzy – i proponuje jego 
rozwiązanie przez poprawę koncep
cji tradycyjnego nauczania. Opiera się 
na powtarzaniu wiedzy w regularnych 
odstępach czasu, co weryfikowane jest 
przez automatycznie przygotowywane 
cykliczne testy. System ten łączy pro
cesy nauczania, sprawdzania wiedzy i 
zapewnia aktywny feedback, który jest 
podstawą szkolenia przypominającego. 
To tania i efektywna metoda, która 
działa na platformie internetowej, dzięki 
czemu jest łatwa do implementacji 
niezależnie od wielkości Państwa firmy.
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4. Tworzenie
Standardów
Obsługi Klienta

Standardy Obsługi Klienta stanowią 
podstawę codziennej pracy w punk

tach sprzedaży. Dlatego niezwykle 
istotne jest, aby zostały stworzone w 
sposób profesjonalny, uwzględniający 
wizję firmy i wymogi rynku z jednej oraz 
opinię pracowników obsługi z drugiej 
strony. Konieczność znalezienia kom
promisu wynika z faktu, że praktycznie 
niewykonalne jest nakłonienie pra
cowników do pra cy w trybie, który budzi 
ich sprzeciw.

Podczas spotkań z pracownikami 
obsługi, przedstawiciele Dive Polska 

będą w stanie zarówno przekonać ich 
do konieczności wprowadzenia nowych 
roz wią zań, jak i zebrać informacje poz
walające na wspólne stworzenie stan
dardów odpowiadających samym pra
cownikom – ponieważ to oni przede 
wszystkim muszą być przekonani do 
ich wartości.

Podczas opracowywania oraz zmian 
standardów obsługi uw zglę dniamy 

także wyniki badań: ba dania Mystery 
Shopping są nie za stąpionym źródłem 
infor macji przy weryfikacji standar dów, 
przy ich tworzeniu warto po sługiwać się 
badaniami satysfak cji klienta. Oferu
jemy także prze prowadzanie zinte
growanych pro jektów badawczych 
przystosowanych do potrzeb kreacji 
Standardów Obsługi Klienta.

Ważnym zagadnieniem jest tak że 
zapewnienie odpowiedniej do s

tępności standardów obsługi w punk
tach sprzedaży – tylko w ten sposób 
pracownicy mogą mieć z nimi stały 
kontakt, dzięki czemu uczą się szyb
ciej i płynniej stosują je w swojej pracy. 
Oferujemy Państwu przygotowanie 
standardów w formie graficznej, która 
łączy przekazywanie niezbędnej wiedzy 
z estetyką ułatwiającą za pa miętywanie.
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ZARZĄDZANIE

Ostatnim krokiem procesu jest efek
tywna implementacja zdobytej 

wiedzy w strukturze firmy. Także na tym 
etapie jesteśmy z naszymi Klientami, 
zarówno oferując gotowe rozwiązania, 
jak i doradzając przy tworzeniu 
własnych – wypracowanych przez pra
cowników firmy.

1. System komunikacji

W zarządzaniu obsługą klienta ko
munikacja jest czynnikiem de

cydującym. Obsługa klienta to proces, 
w którym przepływ in for macji w struk
turze firmy ma znaczenie kluczowe, 
gdyż tylko pracownicy obsługi mogą 
dać feedback, który pozwoli na traf
ne podejmowanie decyzji do ty czą cych 
działań rozwojowych i na prawczych.

Oferujemy naszym Klientom stwo
rzenie spójnego syste mu komuni

kacji w zakresie ob sługi klienta. Jest 
on oparty na przepływie informacji 
doty czą cych wyników badań Mystery 
Shopping. W czasie ich trwania, każda 
z osób biorących udział w procesie 
badawczym po stronie Klienta, powinna 
mieć jasno określony zakres informacji, 
do których ma dostęp, listę obo wiązków 
oraz przejrzysty system moni torujący 
ich wykonanie. Two rzymy systemy, 
które przy pomocy specjalistycznej ap
likacji w systemie Dive OnLine ułatwiają 
realizację zadań wynikających z faktu 
prowadzenia projektu Mystery Shop
ping i sprawiają, że przepływ informacji 
w firmie staje się płynny, a do każdego 
z pracowników trafiają te informacje, 
których potrzebuje do efektywnej pracy.
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2. Wdrażanie SOK

Standardy Obsługi Klienta są pod
stawą codziennej pracy w punk

tach sprzedaży. Dlatego nie z miernie 
ważne jest, aby zostały wdrożone w 
sposób, który zapewni im jak najwyższy 
poziom akceptacji ze strony persone
lu. Proces ten może zacząć się już 
na etapie tworzenia standardów lub 
później – istnieją odpowiednie metody 
nauki, które pomagają w sprawnym 
wdrożeniu pracowników do nowego 
trybu pracy. Dobrze przeprowadzony 
proces wdrożenia SOK sprawia, że pra
cownicy widzą, w jaki spo sób standardy 
ułatwiają ich co dzienną pracę. Nasi 
specjaliści mogą przeprowadzić ten 
proces w Państwa firmie lub doradzić, 
jak najlepiej przystąpić do niego we 
własnym zakresie.

3. Programy motywa
cyjne dla pracowników

Żadne wysiłki kadry kierowniczej 
nie wpłyną w znacznym stopniu na 

poprawę jakości obsługi klienta, jeśli 
pracownicy nie będą wystarczająco 
zmotywowani do pracy. Obsługa klien
ta to przede wszystkim proces komu
nikacyjny – podczas tej komunikacji 
pracownicy przekazują klientom także 
swój stosunek do firmy, w której są za
trudnieni. Dlatego tak ważne jest, aby 
czuli się dobrze w swoim miejscu pracy. 
Zadowolenie pracowników wyraźnie 
zmniejsza także problem rotacji kadr.

Dive Polska pomaga tworzyć pro
gramy, które pozwolą na skuteczne 

motywowanie i związanie pracowników 
z firmą.
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Dive OnLine to profesjonalny i in
teraktywny system do prezentacji 

wyników badań mystery shopping jak 
również innych, związanych z rozwojem 
obsługi klienta projektów badawczych.

Dzięki swojej interaktywności jest w 
stanie sprostać wszystkim Państwa 

wymaganiom – od cie kawej graficznie 
formy prezentacji wyników po złożone 
analizy. Dive OnLine pozwala być nie 
tyl ko biernym odbiorcą wyników przy 
gotowanych przez agencję ba  dawczą 
(choć szeroka gama do stępnych w 
podstawowej wer    sji raportów zaspokoi 
potrze by więk szości firm), ale także 
samo dziel nie przygotowywać do  wol  ne 
zestawienia oparte na zgro ma dzonych 
danych.

Platforma 
Dive OnLine

Zachęcamy do zapoznania się z demonstracyjną wersją systemu:

https://divegroup.shopmetrics.com/login.asp

  login: wtestowy
  hasło: 1234

• w Dive OnLine mają Państwo zapewniony dostęp do wyników
 w formie kwestionariuszy wypełnionych przez audytorów.
 Ankiety mogą być dostępne wkrótce po zakończeniu badania
 lub w trakcie jego trwania, bez czekania na raport końcowy.
• Dive OnLine zapewnia pełną gamę zestawień tabelarycznych
 i wykresów, które są dostępne w szybki i łatwy sposób.
• Dive OnLine daje szerokie możliwości dokonywania własnych
 analiz i zestawień.
• Dive OnLine jest wygodny i łatwy w użyciu. Przed rozpoczęciem
 użytkowania system zapewnia Państwu pełne przeszkolenie  
 oraz szczegółową instrukcję użytkownika.
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