
Centrum kontaktów 
przyszłości 
Czy Twoje centrum kontaktów zapewnia 
klientom to, czego chcą?
Zachowania, potrzeby i oczekiwania klientów 
gwałtownie się zmieniają — jeśli Twoje centrum 
kontaktów nie ewoluuje wraz z nimi, z pewnością 
nie uda Ci się udostępniać klientom odpowiedniego 
środowiska.

Klienci lubią czuć się doceniani
Gdy zapytano klientów o dwa najważniejsze czynniki podczas kontaktowania się z dostawcą 

usług lub detalistą, przeważająca większość odpowiedzi nawiązywała do doświadczeń, 
a zwłaszcza poczucia bycia docenianym.

Centra kontaktów muszą zapewniać 
właściwą obsługę, w przeciwnym wypadku 

klienci po prostu odejdą

Nie chodzi 
już tylko 
o telefon…
…I nie chodzi także tylko o pocztę 
e-mail i Internet. Teraz znaczenia 
nabierają nowe kanały, zwłaszcza 
jeśli dopytać klientów o preferowany 
typ rozmowy.

Zapotrzebowanie na nowe kanały rośnie, 
dlatego nie da się go dłużej ignorować.

Kiedy klienci są niezadowoleni, chcą 
mieć z Tobą bezpośredni kontakt.

Klienci częściej dokonują zakupu po 
uzyskaniu korzystnych wrażeń, ale 
nie usłyszysz o tym, jeśli nie otworzysz 
nowych kanałów.

Nowe kanały muszą zapewniać 
połączoną ścieżkę

Ponownie zadaliśmy to samo pytanie, ale tym razem poprosiliśmy klientów o określenie, jakie dwa czynniki 
byłyby ważne, gdyby do uzyskiwania dostępu do produktów lub usług organizacji używali aplikacji na 

smartfonie lub tablecie. To, co teraz zaczyna mieć znaczenie, to połączona ścieżka.

Jak dostosować centrum kontaktów 
do potrzeb klientów

www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

ElastyczneUproszczone Połączone

W firmie Cisco uważamy, że aby obsługa klienta rzeczywiście wyróżniała się na tle konkurencji, 
niezbędne jest połączenie trzech elementów. Procesy i technologie centrum kontaktów muszą być:

Aby zapewnić klientom 
elastyczność pozwalającą 

na korzystanie z preferowanej 
metody interakcji w danym 

momencie.

Aby zaoferować klientom spójne 
środowisko i bezproblemowe 

interakcje przy użyciu wszystkich 
środków komunikacji.

Aby ułatwić klientom łączenie się 
z firmą i umożliwić skontaktowanie 

się z właściwą osobą już za 
pierwszym razem.

Podczas zadawania pytania o produkt lub usługę:

Osoba odbierająca telefon 
obsługuje całe połączenie.

Traktują mnie jak
cennego klienta.

Szybko odbierają telefon.

24% 22% 21% 12% 
Internet Telefon Poczta e-mail Nowe kanały

Znają moją historię współpracy 
biznesowej z firmą.

dorosłych w Wielkiej Brytanii 
oczekuje natychmiastowej reakcji 

na zapytanie.

Źródło: callcentrehelper.com 2013 
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konsumentów twierdzi, że irytuje 
ich konieczność powtarzania 
informacji różnym osobom.

 Źródło: UKCSI 2012, Instytut obsługi klienta

dorosłych w Wielkiej Brytanii 
zmieniłoby dostawcę na 

podstawie złych doświadczeń 
z centrum kontaktów.

Źródło: Wyniki badania ankietowego klientów CCA, wrzesień 2013
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Aby spełniać oczekiwania klientów, musisz wiedzieć, 
co uważają za ważne, a następnie upewnić się, że 
mogą się z Tobą kontaktować w preferowany przez 
siebie sposób.
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Podczas przekazywania pozytywnych 
informacji zwrotnych:

Podczas składania skarg:

41% 40% 36%

Znają moje transakcje przy 
użyciu aplikacji.

24%

44% 51% 74%

20%

Osoba odbierająca telefon 
obsługuje całe połączenie.

27%
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