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Agenda

ניהול חווית ללקוח

VOC :תהליכים מובנים לניהול קול הלקוח

ריבוי ערוצים, ריבוי סוגי לקוחות



שם מצגת–שם לקוח 

3עמוד 1עמוד 

אדישה, רעה, טובה–חוויה קיימת בכל מסע 

Managing the Total Customer Experience, MIT Sloan

אותו נזכור לאחר  –חווית הלקוח היא סיפור 
.האינטראקציות עם ספק שירותים

רוב הרגעים לא יכנסו לסיפור פרט לאלה בהם  
, בשינויים, בדרך כלל בהתחלה–מעורבות רגשות 

. ברגעי מפנה ובסיום המסע



שם מצגת–שם לקוח 

4עמוד 1עמוד 

גישת 
יחסי קרבה

גישת 
תועלתיתבחירה 

גישות מסורתיות לניהול קשרי לקוחות
(  שלא כמו גישת ניהול חווית הלקוח)



שם מצגת–שם לקוח 

5עמוד 1עמוד 

חווית שירות היא הסיבה המרכזית לאובדן לקוחות
לאחר חווית שלילית באינטראקציה או בתהליך שירות



שם מצגת–שם לקוח 

6עמוד 1עמוד 

רגעי אמת–ניהול חווית לקוח 

Low

Engagement

High

Engagement



שם מצגת–שם לקוח 

7עמוד 1עמוד 

ניהול חוויות שליליות

:מעוררי רגשות שלילים

חוסר אוריינטציה-

חוסר שליטה-

טרמינולוגיה/ שפה / פער ידע -

לחץ זמן-

מצבי תקשורת בין אישית-

פערי ציפיות-

(שיווין/ הוגנות )ניצול עוצמה -

:מרגיעי רגשות שליליים

מידע רלוונטיאספקת-

שקיפות-

התחברות לצורך-

התגייסות לסייע-

מתן חופש בחירה-



שם מצגת–שם לקוח 

8עמוד 1עמוד 

...  חוסר אוריינטציה, שפה: מעורר חוויות שליליות

../Tau/קורס שיווק ממוקד לקוח/וידאו להצגה/מרגול - ארומה (מרגול באה לקנות קפה).mpg
../Tau/קורס שיווק ממוקד לקוח/וידאו להצגה/מרגול - ארומה (מרגול באה לקנות קפה).mpg


שם מצגת–שם לקוח 

9עמוד 1עמוד 

חיוביותניהול חוויות 

:מעוררי רגשות חיוביים

ערך בהתאמה אישית  -

(פרואקטיביות)יוזמה שירותית -

חוסר פורמאליות, אותנטיות-

העצמה חברתית-

חריגה מהנוהל היבש-

חדשנות ביחס לנהוג בענף-

(Gamification)משחוק -



שם מצגת–שם לקוח 

10עמוד 1עמוד 

: הרגש
הסחת דעת, פורמלילא , משעשע

משחוק, אוטנטיות: ניהול חוויות חיוביות

../וידאו להצגה/Rapping_Flight_Attendant.3gp
../וידאו להצגה/Rapping_Flight_Attendant.3gp
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שם מצגת–שם לקוח 

12עמוד 1עמוד 

תוכנית קול הלקוח 
שיטות להבטחת טיב השירות על בסיס הקשבה לנקודת המבט של הלקוח

עידוד קבלת  •
תלונות וניתוחן

סקר נקודתי •
לנושא שעל 

הפרק

סקר חוויה •
לאחר מגע  

שירות או מסע 
לקוח

סקר עמדות •
לגבי טיב 
היחסים 

ואיכות השירות

סקר 
תקופתי

משוב  
רציף

הוקאד פסיבי
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שם מצגת–שם לקוח 

13עמוד 1עמוד 

מדידת טיב ועומק היחסים

:מבוססי תשאולתפיסתייםמדדים 

שביעות רצון כללית

חרטה  

אמון

בחירה בעתיד/ כוונת חזרה 

העדפה

המלצה

:מבוססי ניתוח בסיסי נתונים או תצפיתהתנהגותייםמדדים 

(כללית או לסוג מסוים)כמות אינטראקציות 

חיבוריות רבת ערוצים

נתח ארנק

נטישה/ שימור 

פיתוח/ צמיחה 

אימוץ חדשנות



שם מצגת–שם לקוח 

14עמוד 1עמוד 



שם מצגת–שם לקוח 

15עמוד 1עמוד 

Customer 
Touch-points

מגעים

Business 
Oriented 
Sampler

בחירת האירועים

Feedback 
Collection

איסוף המשוב  
מהלקוח

Post Feedback 
Processes 
טיפול במשוב

מגעים/ סקר חוויה רציף מבוסס אירועים 



שם מצגת–שם לקוח 

16עמוד 1עמוד 

לאורך מסלולי חוויות הלקוח
בערוצי מגע שונים
י הארגון"י הלקוח וגם ע"בפניה היוזמת ע

מבוסס על מגעים מתועדים
נדרש זיהוי הלקוח ויכולת חזרה אליו
הלקוח ונותני השירות   , קישור לנתוני המסע

Customer 

Touchpoint

Customer 

Touchpoint

מגעים

דגימת  
האירועים

איסוף  
המשוב

תהליך  
טיפול

המגעים השונים מהווים טריגר לקבלת משוב



שם מצגת–שם לקוח 

17עמוד 1עמוד 

 המגע לבקש משוב( לפני)כמה זמן אחרי?

איזה אירועים לדגום?

לפי סוג הלקוח...

לפי נותן השירות

 לפי המבנה הארגוני

 הפניה/ לפי סוג המסע

לפי שלב מחזור חיי היחסים

לפי שלב במסע תהליך שירות ספציפי

לפי אינדיקציה לטיב המגע

לפי ערוץ הפניה

לפי יוזם הפניה

כמה משובים לתקופה לפי סוג האירוע: תמהיל?

Customer 

Touchpoint

Customer 

Touchpoint

בחירה האירוע הספציפי המתאים ביותר  

בעיקר לפי השיקול הניהולי ולא הסטטיסטי

מגעים

דגימת  
האירועים

איסוף  
המשוב

תהליך  
טיפול



שם מצגת–שם לקוח 

18עמוד 1עמוד 

את מי?

סוגי לקוחות

מה שואלים?

לפי סוג המסע והמגע

לפי סוג הלקוח

לפי סוג נותן השירות

לפי נתוני האינטראקציה

איזה התאמה אישית בשאלות?

בהתאם לתשובות קודמות

לפי נתוני היסטוריית הלקוח

שאלות הבהרה פתוחות

באיזה ערוץ תקשורת  ?

  הזימון

  התשאול

Customer 

Touchpoint

Customer 

Touchpoint

(שחווה את המגע)איסוף המשוב מהלקוח 

מגעים

דגימת  
האירועים

איסוף  
המשוב

תהליך  
טיפול

?שביעות רצון

?המלצה

?מאמץ

?עמידה בציפיות



שם מצגת–שם לקוח 

19עמוד 1עמוד 

מגעים

דגימת  
האירועים

איסוף  
המשוב

תהליך  
טיפול

Case-Basedאירוע למידה 

תחקור על ידי רמת הניהול בשטח

שיקום חוויה שלילית : לקוח(Recovery)

הדרכה רציפה תוך עבודה : עובד
(on the job training)

מודל לחיקוי: לחזק את החיובי

הזרמת משובים לממלאי תפקידים במטה

Aggregateמצטבר 

ניהול פורומים ארגוניים לשיפור חווית הלקוח

Benchmarkוזיהוי מגמות בחלוקה קבוצות

  עיבוד נתונים תקופתי

הגדרת יעדים ותגמול

טיפול לאחר קבלת המשוב



שם מצגת–שם לקוח 

20עמוד 1עמוד 

תוצאה-הבנת סיבה

ניהול מבוסס נתונים

מנהלי המגע עם הלקוח הופכים לדוברי

הלקוח בתוך החברה

נתוני לקוח  , חיבור בין נתונים תפעוליים

הלקוחתפיסת ונתוני 

 מוטיבציה וביצועי העובדים, מחויבותשיפור

תגובה מהירה לשינוי

Customer 

Touchpoint

VOC- כלי לניהול שירות במעגל סגור

מגעים

דגימת  
האירועים

איסוף  
המשוב

תהליך  
טיפול
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שם מצגת–שם לקוח 

23עמוד 1עמוד 

ההקשר קובע מי הלקוח ואיך יתנהג

של המגע עם החברה או עם ( context)תפקיד הלקוח והתנהגותו תלויים בהקשר 
לקוחות אחרים

מקום , בני משפחתו, עצמו כפרט: הלקוח פועל בהקשרים השונים עבור ישויות שונות
פעמים רבות הוא גם מקבל ההחלטה . ארגונים חברתיים, קבוצות חברים, עבודה

.והמשפיעה העיקרי לישויות אלה



שם מצגת–שם לקוח 

24עמוד 1עמוד 

סוגי לקוחות שונים באותו ארגון

:יש לשרת לקוחות ברמת היכרות וסט ציפיות שונים, בו זמנית, בסביבה אחת

מזדמן•

נמוכהתדירות •

בתדירות גבוה•

מומחה •

לקוח פנימי•

שותף עסקי  •

,  הצרכים וההעדפות, המוצרים שבשימוש: סוגי לקוחות יכולים להיות מוגדרים עם על פי
השלב במערכת היחסים בו נמצא הלקוח....הערוצים שבשימוש ו



שם מצגת–שם לקוח 

25עמוד 1עמוד 

רגישות המגע תלויה בשלב היחסים בו הוא התרחש

ההצטרפות/ מגעי הקניה 

:  מגעים ראשונים כלקוח
צריכה ראשונה•
חיוב ראשון•
תמיכה ראשונה  •

מגעים שוטפים
בקשות מיוחדות  , תלונה, מצב מצוקה, תקלות: כל ענף וחברה לפי מאפייניו•

(: צמיחה/פיתוח)מגעי העמקת היחסים 
הוספת קטגורית מוצר, הגדלת נתח ארנק•
צירוף בני משפחה וחברים, לתוכנית נאמנות, הצטרפות לשירות עצמי•

תהליך פרידה, עזיבהבקשת , צמצום שימוש, בדיקת חלופות: מגעי התרחקות

שמירה על קשר וניסיונות חידוש, סגירת קצוות: מגעים לאחר פרידה
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מגעים רגישים על פני 
: מחזור חיי הלקוח



שם מצגת–שם לקוח 

26עמוד 1עמוד 

ניהול המעברים–מסע לקוח רב ערוצי 



שם מצגת–שם לקוח 

27עמוד 1עמוד 
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Thank You!


