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ניהול חווית לקוח בעידן דיגיטלי

ניהול חווית לקוח

ערוצים משולבים–? דיגיטל

ניהול שרשרת שירות  

:בקרה ומדידת השירות

מערכת השירות  , רמת שירות, חווית השירות

על מה נדבר





להתפתחות חווית הלקוח בעידן דיגיטלי

זרמי עומק



הדיגיטלמרכזיות הלקוח בעידן 



אסטרטגיה ליצירת יתרון תחרותי  

ורווחיות עודפת על ידי מיקוד כלל  

המערכות הארגוניות על מנת לספק  

פתרון מלא ללקוח האינדיבידואלי

מרכזיות הלקוח

התמקדות בלקוחות קיימים

התאמת מבנה ארגוני ותהליכי ליבה ללקוח

האינדבדואליניהול המידע ברמת הלקוח 

הלקוח שותף ליצירת הערך ועמדותיו דומיננטיות
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9%

91%

חדשיםלקוחותשלעתידיערך

קיימיםלקוחותשלעתידיערך
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מגל וסחורה 
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מידע ותיאום בנק 

(מוקדי מיקור חוץ)

תביעת ביטוח  
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ריקי כהן

מרכזיות הלקוח

לא ניתן לנהל את חווית הלקוח מקצה לקצה, החברה מתקשה לראות לקוח אינדיבידואלי,  המקרה עובר בין יחידות החברה

מוצרי  -תפעולי המבנה , חברת ביטוחדוגמא למבנה ארגוני של



?מי חזק יותר הלקוח או הספק

תלוי במקורות העוצמה ביחסים  

עוצמה 
ביחסים

ארגון

ידע 
ומומחיות

כללי  
משחק

:שחיקת כוח הספקים בקביעת כללי המשחק

הרגולטורים מיצגים את אינטרס הלקוח

חקיקה המסדירה כללי משחק הוגנים

תביעות ייצוגיות

הלקוח הופך חזק יותר ביחסים  

...וזוהי רק ההתחלה

מרכזיות הלקוח



מדדי שירות : רשות שוק ההון והביטוח

:  מרכזיות הלקוח
רגולטורים מייצגים  

אינטרס לקוחות



הקלת המעבר לבנק חדש: הפיקוח על הבנקים

:  מרכזיות הלקוח
רגולטורים מייצגים  

אינטרס הלקוחות



לקוח בעידן דיגיטלילחוויתזרמי עומק 
מעבר לשירותים-



במדינות מפותחות השירותים  
מהכלכלה80%מהווים 

גידול השירותים

KORIA

US

CHINA

IL
FRN



מעבר השירותים



מעבר השירותים

WeWork provides shared workspaces, startup subculture communities, 

and services

Coworking Experience



מעבר השירותים
רשתות שיווק קמעונאות נעות 

לכיוון מרכזי שירות  

The shoe retailer is competing in the beauty space - expanding its nail bar services.

יותר מרבע מהביקורים בסלון במניקור פדיקור  

.  מסתיימים בקניית נעליים

סל הקנייה של לקוחות הסלון גדול  משמעותית  



מעבר השירותים

:רשתות שיווק קמעונאות נעות לכיוון מרכזי שירות

CVS

משטח החנות  20%לפחות , מרכז ייעוץ והדרכה

לייעוץ ומידע רפואי מאנשי הרשת ומנותני שירות  

נוספים

שעורי יוגה ועוד, אזור קהילתי להרצאותבכל סניף 

רכשה חברת ביטוח בריאות

www.cnbc.com/2019/02/18/look-at-walgreens-and-cvs-remodeled-stores-that-focus-more-on-health.html

CVS

Walgreens



מוצרי חוויהלמשירותים



,  הערך במוצרי חוויה, שלא כמו במוצרי שירותים

אינו התועלת שנוצרה בסופו של תהליך השירות  

התועלת היא החוויה  -התהליך עצמו אלא 

.שהלקוח עבר תוך כדי קבלת השירות

מוצרי חוויהלמשירותים



סחורה  
לא 

מעובדת

מוצר  
סחיר

מוצר  
די היברי

מוצר  
שירות

מוצר  
חוויה

צ"גבנ,קמח

–עגבניות , 
ח"ש4

פיצה 

-קפואה 
ח"ש12

-משלוח 

ח"ש36

מסעדה  

איטלקית  
-

ח"ש100

סיור 

אוכל  
-איטלקי 

ח"ש300

מוצרי חוויהועד-שירותים דרך-חומרי גלם מ

מוצרי חוויהלמשירותים



לקוח בעידן דיגיטלילחוויתזרמי עומק 
דאטה

ארגונים לא  90-עד שנות ה

הכירות את לקוחותיהם

:כיום
מהקניות מזוהה90%

מהאינטראקציות עם  99%
חברות שירותים מזוהה

וזאת רק ההתחלה



לקוח בעידן דיגיטלילחוויתזרמי עומק 
כלכלה התנהגותית

הלקוח אינו ממקסם תועלת  

אלא מגיב לסיטואציות באופן  
מוטה כתלות בנקודת המבט  

שלו וברמזים שלפניו

לספק הנוכחי יכול להיות 
:יתרון גדול אם ידע

ללמוד התנהגות הלקוחות-
להגיב ללקוחות ברגעי אמת -

להציג אפשרויות מתאימות-



גישה ניהולית

הדיגיטלניהול חווית לקוח בעידן 
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גישת יחסי קרבה
2

גישת בחירה תועלתית
1

הכירות ואינטימיות, הגישה הבין אישית

האדם , הגישה הכלכלית

הרציונלי

גישת חווית הלקוח  
3

כלכלה התנהגותית, הגישה הרגשית

התפתחות הגישות 
לניהול קשרי לקוחות



גישת חווית הלקוח

המושפעות מ ומשפיעות על הדחפים , חוויות סובייקטיביות הנמצאות בזיכרון או נחוות באותו הרגע

.שלנו ובכך מכוונות את ההתנהגות

Inside Out-הקול בראש 



אדישה, רעה, טובה-חוויה קיימת בכל מסע לקוח 

אותו -סיפורחווית לקוח היא 
לאחר  " יזכור"הלקוח 

עם הספקאינטראקציותה

רוב האינטראקציות לא יכנסו לסיפור 
-רגשותפרט לאלה בהם מעורבות 

,  בשינויים, בדרך כלל בהתחלה
ברגעי מפנה ובסיום של מסע

גישת חווית הלקוח  
נעשית דומיננטית 
ומוכחת מחקרית  

כאפקטיבית



?מהו מסע לקוח

( מגעים)סט האינטראקציות 

והתגובות שעובר הלקוח בבואו  

להשתמש בשירותי החברה על מנת  

לתת מענה נקודתי 

לרצונותיו

?מתי מתחיל ומתי מסתיים המסע
מהעניין  והתנתקות תשומת הלבלמגע ועד להשלמת הטיפול בו מהתעוררות הצורך 

.ניתן לדמות את מכלול מסעות הלקוח בארגון כרשת התחבורה בעיר

נוסעים חלק מהלקוחות מדי פעם כל קו מייצג מסע מסוג מסוים שבו 

כל תחנה היא אינטראקציה בין הלקוח לארגון לאורך המסע



הזמנה? אספקה

חוסר שליטה, חוסר נחת? מתי יגיע המשלוח-אי ודאות

?מה אני מרגיש

הזמנה אספקה

לקיחת אחריות , שקיפות, מידע

?מה הפתרון

פיצהבא לי 



עליה במטוס המראה

, איזה בלגן, האם ייצאו בזמן, שימריאו כבר

...  מי ישב לידי , שישבו כבר

?מה אני מרגיש

המתנה 

במטוס

המראה

מילוי הזמן, הסחת דעת
?מה הפתרון

?ממריאיםמתי כבר 

../וידאו להצגה/Rapping_Flight_Attendant.3gp


משמעות

  נדרשת כמות מספקת של אינטראקציות

ליצירת חיבור חזק

אינטראקציות מסוימות משפיעות יותר

.יותר1000פי . הרבה יותר

האפקט אינו סימטרי

חוויה שלילית משפיעה יותר מחיובית  

באותה נקודת מגע  

לארגון ( Engagement)חיבור הלקוח 
איתונבנה מהאינטראקציות 

High Engagement

Low Engagement



ערוציותרב 



Omni-Channelריבוי ערוצים משולבים

מרוצים מאוד בחוויה הרב ערוצית3%רק 

מהלוקחות מבקרים באתר או במנועי החיפוש לפני פניה לערוץ אנושי89%

מהפונים טלפונית ניסו ולא הצליחו למצוא פתרון בשירות עצמי40%

:נדרש

אחידות בכל הערוצים•

נגישות להתחיל בכל ערוץ ולעבור בין ערוצים תוך שמירת הרצף והמידע שהוכנס•

יכולת מעבר לטיפול אנושי בזמן אמת •

פנים-אל-פנים שירות עצמי 
בדיגיטל

(אפליקציה, אתר)

מרחוקמדיה חברתית

(טקסט, טלפון)



חנויות פיזיות של אמזון

המגע פנים אל פנים  

נמצא כיום בחזית 

החדשנות בניהול חווית  

הלקוח

בפיזיקלדיגיטל
,  מסכים
(beacon)מיקום 

מצלמות



בפיזיקלדיגיטל 
מציאות רבודה

המגע פנים אל פנים נמצא 

כיום בחזית החדשנות 

בניהול חווית הלקוח



בפיזיקלדיגיטל 
פרסונליזציה

המגע פנים אל פנים נמצא 

כיום בחזית החדשנות 

בניהול חווית הלקוח



האתגר הנוכחי

ערוציתבמקום לנהל פניה לנהל שרשרת שירות רב 
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האתגר הבא

מעבר מתפיסת השירות כמענה לפניות לניהול מערכות שירות מורכבות

מערכת שירות מורכבותשרשרת שירותמענה לפניות



השפעת שביעות הרצון על התנהגות הלקוח

0%

100%

מאוד לא מרוצה לא מרוצה בינוני מרוצה מאוד מרוצה

ת 
לי

עו
פ

ת
ת 

לו
עי

י
 /

ה
פ

-
זן

או
ל

הקשר שביעות רצון לקוחות להתנהגות הלקוח
קיצונית יותר בקצה השלילי  , ההשפעה היא בקצוות
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מצוינות בשירות בעידן דיגיטלי 
מפעם-קורס מאיצים דיגיטליים 

ר גיא יוגב"ד

guyy@bdo.co.il

BDO
Customer 
Management

יא ממוקד לקוחג–בלוג 
guycustomercentric.wordpress.com

http://guycustomercentric.wordpress.com/
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ר גיא"ד יוגב

שאלות ניתן להפנות לאימייל

GUYY@BDO.CO.IL

יא ממוקד לקוחג–בלוג 

http://guycustomercentric.word
press.com

!תודה

mailto:GUYY@BDO.CO.IL
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