
Spoznajte najobľúbenejšie  
značky na Slovensku  
za rok 2020

Nová éra 
zákazníckej 
skúsenosti



 á

32

Svet sa v roku 2020 dramaticky zmenil. 
Súčasné gene rácie nezažili nič, s čím by 
sa dala pandémia COVID-19 porovnať.  
V priebehu pár dní sme sa museli 
prispôsobiť obmedzeniam, ktoré v našich 

životoch nemali obdobu. Mnohým domácnostiam vy-
padol príjem a začali žiť inak, skromnejšie. Stiahli sa  
do bezpečia svojich rodín, prehodnocovali svoje nákupné 
návyky. Často kupovali len základné tovary a investí-
cie, ktoré zamýšľali pred vypuknutím pandémie, odložili.  
Nové auto či dovolenka pre celú rodinu už neboli nevyh-
nutné. Zároveň zmenili svoje očakávanie voči značkám, 
od ktorých požadovali bezpečnosť a možnosť nakúpiť  
online.

Ukázalo sa, že pandémia bola silným katalyzátorom digi-
tálnej transformácie. Stali sme sa svedkami toho, ako 
ľudia v krátkom čase začali nakupovať, obliekať sa, jesť, 
vzdelávať sa a zabávať sa prostredníctvom digitálnych 
platforiem. Rovnako rýchlo sa adaptovali aj na prácu  
z domu.

Kríza zasiahla rôzne odvetvia s rôznou intenzitou. Naj-
viac postihnuté boli sektory, ktoré museli zostať zatvo-
rené a stratili kontakt so zákazníkom. Hovoríme najmä 
o spoločnostiach pôsobiacich v cestovnom ruchu, gas-
tronómii alebo v odvetví zábava a voľný čas. Zatvorené 
firmy nestrácali len finančne, ale narušil sa aj ich dlho-
dobý vzťah so zákazníkom. Bez vzájomného kontaktu si 
značka nemusí udržať zákazníka aj do budúcna. Neľahkej 
úlohe čelili aj firmy, ktoré zvládli rýchly prechod do on-
line. Ak ich predošlý vzťah so zákazníkom bol založený 
na jedinečnej atmosfére kamennej prevádzky, priemerný 
e-shop mohol narušiť skúsenosť u zákazníka, ktorý bol 
dovtedy promotérom značky.

Tak ako každá doterajšia kríza aj kríza spôsobená pandé-
miou COVID-19 priniesla pozitívne zmeny. Videli sme 
výrazný rozvoj v oblastiach mobilného bankovníctva, 
telemedicíny či doručovania jedla až pred vchod. Len 
málo ľudí si pred pár rokmi vedelo predstaviť kupovať 
cez e-shop potraviny, nábytok či obuv. Dnes to nie je 
neobvyklé. Aj preto je dobrou správou, že väčšina najvý-
znamnejších značiek na Slovensku obstála, keďže aj  
v roku 2020 pokračoval rast v hodnotení zákazníckej 
skúsenosti. Viac ako 70 % značiek si medziročne zlepšilo 
zákaznícke hodnotenie.

Pomaly, ale isto sa spoločnosť opäť otvorí a vstúpi do no-
vého normálu po pandémii COVID-19. Ten sa bude líšiť 
od sveta pred krízou, pretože zákazník sa zmenil. Je tech-
nicky zdatnejší, očakáva vyššiu hodnotu za svoje peniaze 
a má väčšie nároky na bezpečnosť či spoločenskú zod-
povednosť. Vo svete začína dominovať digitálny kontakt 
so zákazníkom. Pre firmy to znamená prehodnotenie svo-
jej stratégie a biznis modelu. Mali by tiež nanovo zadefi-
novať zákaznícke cesty tak, aby zodpovedali novým pot-
rebám a spotrebiteľskému správaniu svojich zákazníkov,  
no zároveň nezhoršili skúsenosť pre tú časť zákazníkov, 
ktorá bude aj v budúcnosti preferovať osobný kontakt.

Ústredným motívom nášho štvrtého ročníka štúdie zá-
kazníckej skúsenosti je pandémia. Hľadanie 50 najlepších 
značiek na Slovensku bolo preto iné než po minulé roky. 
Snažili sme sa nájsť odpovede na otázky, ako COVID-19 
ovplyvnil piliere zákazníckej skúsenosti a ako vplýval  
na jednotlivé sektory. Rovnako sme zisťovali, ako na túto 
situáciu reagovali niektorí z lídrov slovenského trhu.

Veríme, že táto štúdia poslúži na inšpiráciu k ďalšiemu 
zlepšovaniu zákazníckej skúsenosti vo vašej spoločnosti.
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CEE skóre 1

Najlepší pilier  
naprieč značkami:  
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Zmeny vyvolané pandémiou, zavedenie núdzového sta-
vu a pocit fyzického ohrozenia spôsobili, že zákazníci sa 
stiahli do bezpečia rodinných bublín. Zavretí vo svojich do-
movoch prehodnocovali čo skutočne potrebujú pre život.

Z výsledkov prieskumu KPMG, Consumers and the new  
reality, ktorý na 12 rôznych trhoch skúmal, ako sa zme-
nili potreby a očakávania zákazníkov, vyplynulo, že bez-
pečnosť je medzi top tromi kritériami, ktoré zákazníci 
začali zvažovať pri rozhodovaní sa kde nakúpia. Okrem 
bezpečnosti je pre nich dôležitá dôvera v značku a tiež 
zákaznícka skúsenosť.

Firmy by mali zohľadniť otázky bezpečnosti pri posudzo-
vaní a redizajne zákazníckych ciest tak, aby spĺňali nové 
potreby zákazníka, ktoré priamo ovplyvňujú nákupné 
rozhodnutia.

Pandémia sa negatívne dotkla prémiových značiek alebo 
odvetví, ktoré nie sú považované za nevyhnutné. Ľudia si 
totiž omnoho viac strážili svoj rodinný rozpočet. Do popre-
dia sa dostala hodnota, ktorú zákazník získal za svoje pe-
niaze a dá sa očakávať, že v tomto zostanú spotrebitelia  
aj do budúcnosti náročnejší.

Ako zmenila pan-
démia zákaznícku 
skúsenosť
Koronakríza priniesla do zákazníckej skúsenosti  
niekoľko trendov. Ak chcú firmy uspieť v novej  
realite, mali by oveľa viac dbať na bezpečnosť,  
podporovať lokálnych výrobcov a nebáť sa  
nových technológií.

Počas prvej vlny pandémie sme boli svedkami toho,  
ako Slováci podporovali lokálnych predajcov, ktorí museli 
zatvoriť svoje predajne. Spolupatričnosť bolo cítiť naprieč 
celým Slovenskom. Zákazníci citlivo vnímali príbehy 
reštaurácií, kaviarní, kaderníctiev či malých lokálnych 
predajcov a boli pripravení prioritne nakupovať u nich. 
Rovnako spoločnosť vytvárala tlak na obchodné reťazce,  
aby mali na pultoch široké zastúpenie lokálnych značiek.

Koronakríza bola tiež akcelerátorom spoločenskej zodpo-
vednosti. Firmy finančne podporovali zdravotníkov, 
poskytovali zľavy najviac ohrozeným skupinám oby-
vateľstva, darovali ochranné pomôcky či prispeli na testy, 
poskytovali rodinám s deťmi mobilné dáta alebo rýchlej-
ší internet. Firmy skrátka identifikovali krízu ako príleži-
tosť na posilnenie svojej spoločenskej zodpovednosti  
a vytváranie dôvery. Toto neľahké obdobie bolo ideálnou 
príležitosťou demonštrovať hodnoty značky a ukázať,  
že zisk nie je jediným záujmom firmy.

Po tom, ako väčšina interakcií prešla z fyzického do online 
prostredia, digitálne predajné kanály sa stali kľúčovými 
v mnohých odvetviach. Aj keď často nedokázali v plnej 
miere kompenzovať výpadky kamenných prevádzok, digi-
talizované firmy mali väčšiu šancu na prežitie.

Prakticky neexistuje odvetvie, v ktorom by technolo-
gický rozvoj nemal vplyv na zákaznícku skúsenosť.  
V bankovníctve a finančných službách sa výrazne rozširu-
je mobilný banking, bezkontaktné platby, presun interak-
cie z pobočiek do virtuálneho priestoru vrátane možnosti 
nákupu nových produktov alebo otvorenia bežného účtu 
pre nových zákazníkov. Maloobchod, výrazne zasiahnutý 
reštrikciami, počas obdobia „lockdownu“ siahol po on-
line predaji aj v odvetviach, kde pred pandémiou nehral  
významnú rolu. Pre mnohé reštaurácie bolo doručovanie 
jedla často jediným východiskom pre ďalšiu existenciu.

Vďaka rozvoju digitálnych technológií je možné získať 
nových zákazníkov, a tiež zrýchliť vzájomnú interakciu  
a posilniť tak pilier Čas a úsilie.

Podpora lokálnych firiem 
a spoločenská zodpovednosť

Bezpečnosť a návrat 
k základným potrebám

Digitalizácia sa stala kľúčovou 
konkurenčnou výhodou
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Už jedenásť rokov KPMG skúma a meria zákaznícku 
skúsenosť prostredníctvom Šiestich pilierov, ktoré 
majú vysokú schopnosť vysvetliť zákaznícku lojalitu, 
advokáciu a Net Promoter Scores (NPS). Tajomstvo 
skvelých značiek sa ukrýva v jedinečnom mixe pilierov. 
V spoločnej kombinácii vytvárajú silný mechanizmus 
na sledovanie akým spôsobom je zákaznícka skúsenosť 
odovzdávaná naprieč kanálmi, odvetviami a firmami.

Hierarchia Šiestich pilierov smeruje pozornosť na oblasti, 
na ktoré sa má organizácia sústrediť, aby zlepšila svoju 
zákaznícku skúsenosť. Mala by sa v prvom rade sústrediť 
na piliere, ktoré tvoria základ pyramídy. Tými sú Integrita,  
ktorá sa prejavuje dôverou v značku, a pilier Riešenie 
problémov, ktorý firma preukazuje riešením nezrovnalostí 
v prospech a spokojnosť zákaz níka. Keď má organizácia  

Šesť pilierov  
zákazníckej  
skúsenosti  
v období krízy Stať sa šampiónom  

zákazníka

Riadenie očakávaní:  
hybná sila pre premenu  

značky

Rýchly rast:  
začiatok transformácie  

značky

tieto pevné základy, môže postupovať na podporu ďalších 
pilierov – nastavením Očakávaní, účinným využitím Času 
a úsilia, Personali záciou ponuky pre zákazníka a nakoniec, 
na vrchole pyramídy, je Empatický záujem o zákazníka. 
Zákazníci sa stávajú advokátmi značky, ak sú produkty 
alebo služby ľahko použiteľné, prispôsobené ich osobným 
nárokom a majú pocit, že značka sa o nich empaticky zau-
jíma.

Dôvera je základom všetkých vzťahov a v novom svete 
poznačenom pandémiou je dôležitejšia ako kedykoľvek  
predtým. Rovnako riešenie unikátnych pro blémov, 
správne nastavovanie očakávaní zákazníka, maximálne 
uľahčovanie procesov či empatické správanie boli 
nevyhnutné pred pandémiou a budú aj v novej realite  
po COVID-19.
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- Vždy sa úprimne ospravedlniť za problém
- Proaktívne riešiť vzniknutú situáciu
- Informovať o stave reklamácie
- Vynaložiť extra úsilie

Riešenie problémovIntegrita

- Byť férový a spravodlivý
- Zisk nedávať na prvé miesto
- Spoločenská zodpovednosť
- Budovanie dobrého mena
- Maximalizovať hodnotu za peniaze pre zákazníka

Zlaté pravidlá Zlaté pravidlá Zlaté pravidlá

Očakávania

- Dodržať sľuby
- Zrozumiteľne komunikovať benefity
- Mať stabilne nastavené procesy
- Zaujímať sa o spätnú väzbu zákazníka

Riadiť, plniť a prekonávať 
očakávania zákazníkov

Ľudia majú radi, keď sa veci dejú tak, ako 
očakávajú. No sú ešte radšej, ak sú ich 

očakávania prekonané príjemným spôsobom. Aby sme 
sa vyhli nedorozumeniam, očakávania je potrebné riadiť, 
preto niektoré firmy jasne komunikujú svoje záväzky,  
ako napríklad „doručenie do 48 hodín“.

Počas pandémie sa očakávania zákazníkov rýchlo menili. 
Úspešné firmy na to reagovali tým, že sa snažili pochopiť, 
čo od nich v tejto situácii zákazníci žiadajú. Čím skôr sa 
tak stalo, tým lepšie riešenia dokázali navrhnúť. Mnoho 
riaditeľov firiem využilo situáciu a komunikovali priamo 
na svojich zákazníkov tak, aby nastavili alebo upravili 
očakávania, ktoré reagovali na aktuálnu situáciu. Práve 
proaktívny prístup k očakávaniam zákazníka bude nový 
štandard aj po skončení pandémie.

Zmeniť negatívny zážitok 
na príjemnú spomienku

Bez ohľadu na to, ako dobre sú nastavené 
firemné postupy, veci sa zvyknú pokaziť. 

Najlepšie značky dokážu chybu nielen rýchlo napraviť,  
ale svojím prístupom zanechať u zákazníka dobrý pocit.

Uplynulý rok preveril schopnosť firiem riešiť problémy, 
ktoré vznikali vo väčšom množstve z dôvodu častejšej 
improvizácie. Hoci zákazníci mali pochopenie ku kom-
plikáciám, ak firma riešila daný problém príliš dlho,  
zákazník strácal trpezlivosť a odchádzal nespokojný.  
Pre firmy bolo rýchle riešenie nových problémov jednou 
z najväčších výziev roka 2020. A s tým súviselo aj za-
vádzanie nových technológií, ktoré dokázali odbremeniť 
firmu od mnohých procesov, prípadne ich urýchliť.

Byť pre zákazníka 
dôveryhodná značka

Dôvera je výsledkom konzistentného 
firemného správania a je absolútne zá-

kladným kameňom zákazníckej skúsenosti. Pre Slovákov 
je to najdôležitejší pilier pri budovaní lojality. Odrazovým 
mostíkom je čestnosť, spoľahlivosť a plnenie sľubov.

Práve počas pandémie bolo dôležité, aby firmy upred-
nostnili bezpečnosť svojich zákazníkov a zamestnancov. 
Nezodpovedné správanie a porušovanie nariadení malo 
za následok stratu dôvery u zákazníkov. Rovnako snaha 
na kríze zarobiť poškodzovala tento pilier. Naopak, integri-
tu si posilnili spoločnosti zodpovedným správaním a zapá-
janím sa do aktivít, ktoré pomáhali ohrozeným skupinám 
alebo zdravotníkom.
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Rozumieť situácii zákazníka, 
a tým si s ním vytvárať 
hlboký vzťah

Empatia citeľne dominuje v opisoch zá-
žitkov spotrebiteľov so spoločnosťami, ktoré sú umiest-
nené na najvyšších priečkach rebríčka zákazníckej 
skúsenosti. Kľúčovým faktorom pri empatii sú zames-
tnanci. Spoločnosť, ktorá dokáže zákazníka presvedčiť,  
že úprimne rozumie jeho pocitom, našla kľúč k vytvore-
niu vzájomného vzťahu.

Práve počas pandémie bolo dôležité, aby firmy vysie-
lali signál, že im naozaj záleží na zdraví ľudí. Veľa firiem  
konalo empaticky, prispievalo finančne alebo svojou čin-
nosťou, pozorne počúvalo svojich zamestnancov a zákaz-
níkov.

Využitie individuálnej 
pozornosti na vytvorenie 
emocionálneho puta

Personalizácia znamená dať najavo,  
že rozumiete špecifickým potrebám zákazníka a podľa 
nich prispôsobíte poskytovanú službu alebo produkt. 
Oslovenie menom, individuálna pozornosť, znalosť pre-
ferencií a minulých interakcií, to všetko prispieva k per-
sonalizovanému zážitku pre zákazníka, vďaka čomu sa cíti 
dôležitý, cenený a začína si vytvárať emocionálny vzťah.

Koronakríza pretrhla tento vzťah, pretože mnohé firmy 
buď úplne zatvorili, alebo svoje služby ponúkali v ob-
medzenom režime, čo znemožňovalo poskytovať zákaz-
níkom autentický zážitok z nakupovania. Firmy v danej 
situácii mohli posilniť pilier Personalizácie tak, že proak-
tívne vymysleli alternatívu k štandardnému predaju,  
zachovali osobitný prístup všade tam, kde to išlo a rea-
govali na spätnú väzbu zákazníka, čím mu dali pocítiť,  
že má veci pod kontrolou.

Minimalizovať úsilie na 
strane zákazníka a vytvárať 
bezproblémové procesy

V ľuďoch prevláda pocit, že majú málo 
času, a preto hľadajú okamžité a bezproblémové naplne-
nie svojich potrieb. Rýchlemu a jednoduchému dosiahnu-
tiu cieľa sa dá ísť naproti, a to rešpektovaním časových 
možností, odstraňovaním zbytočných prekážok a byrokra-
cie. Skvelá zákaznícka skúsenosť si vyžaduje, aby mali 
zamestnanci dostatočné právomoci a mohli tak reagovať 
podľa vzniknutej situácie s cieľom zjednodušiť interakciu 
so zákazníkom.

Koronakríza ešte viac zosilnila potrebu pre jednoduchý 
prístup k produktom či službám. Online nakupovanie, 
doručovanie domov či bezkontaktné platby sa stali bež-
nou súčasťou našich životov. Digitálne kanály komuniká-
cie so zákazníkom sa stali kriticky dôležitými a zostanú 
takými aj v budúcnosti.

- Ľudský prístup
- Úprimná snaha vcítiť sa do zákazníka
- Trpezlivá a empatická komunikácia
- Pripustiť výnimku, ak si to situácia vyžiada

Empatia

- Rozumieť a rešpektovať potreby zákazníka
- Budovať individuálny prístup k zákazníkovi
- Neustále sa o zákazníka zaujímať
- Dať zákazníkovi kontrolu nad vecami

Personalizácia

- Vážiť si čas zákazníka
- Urýchľovať procesy cez digitalizáciu
- Odpovedať na otázky
- Zrozumiteľne vysvetľovať postupy

Čas a úsilie

Zlaté pravidlá Zlaté pravidlá Zlaté pravidlá



1

2

3

4

5

16

Schopnosť kreatívneho myslenia „out of box“ je kľúčom 
k budovaniu podnikania zameraného na zákazníka. 
Neustále dbajte o to, aby ste sa neodchýlili od svojho 
pôvodného zámeru – a tým je poskytovať to, čo naozaj 
vaši zákazníci chcú, čo potrebujú. Rovnako si pripomínaj-
te, koľko sú za to ochotní zaplatiť. Každá inovatívna zmena 
vám môže priniesť konkurenčnú výhodu.

Transformovať firmu sa ešte nikomu nepodarilo zo dňa  
na deň. Úspešné firmy vedia, že ide o sériu malých 
zmien, ktoré spolu prispievajú k významnej a efektívnej 
transformácii. Ku zavádzaniu dôležitých zmien preto pris-
tupujte aktívne a systematicky. Väčšie úlohy rozdeľte 
na konkrétne kroky, tie následne rozfázujte a začnite  
s ich implementáciou. Nezabudnite overiť účinnosť zave-
dených zmien. Kontrola je totiž neoddeliteľnou súčasťou 
implementácie.

Pri zavádzaní nových technológií je obzvlášť dôležité,  
aby ich váš zákazník vedel bez väčších problémov ovládať 
a zároveň s vami nestratil skutočný ľudský kontakt.  
V kľúčových situáciách musíte byť autentický, aby zákaz-
ník cítil, že mu stále slúžia ľudia a nie roboti.

Podľa nedávneho prieskumu KPMG, až 71 %2 CEO tvrdí, 
že rast ich spoločnosti závisí od schopnosti čeliť vonkaj-
ším hrozbám, ktoré môžu narušiť fungovanie firmy.  
Na všetky nečakané výzvy reagujte promptne, odhodlane 
a z prípadných neúspechov sa učte za pochodu. Hlavné 
je vytrvať.

Existuje niekoľko spôsobov,  
ktoré môžu firmám pomôcť  
dosiahnuť rýchlejší pokrok.

Ako uspieť  
v novej realite

Zaujímajte sa o to, 
čo chcú vaši zákazníci

Robte malé zmeny, 
ktoré budú mať veľký dopad

Nezabúdajte 
byť ľudský

—

2 zdroj: 2020 Global CEO Outlook, KPMG International

Budujte biznis 
na pevných základoch

—

Spoločnosti, ktoré po vypuknutí pandémie dokázali fun-
govať vďaka rýchlej adaptácii na nové technológie, mali 
značnú konkurenčnú výhodu. Či už sa to týkalo prechodu 
na internetový obchod či prácu z domu. Snažte sa preto 
neustále sledovať, ktoré nové technológie by vám mohli 
pomôcť byť bližšie k zákazníkom alebo efektívnejšie riadiť 
vaše podnikanie.

Využívajte 
nové technológie
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Vedúcu desiatku tvoria značky,  
ktorým sa darí prenášať svoje hodnoty, 
vízie a orientáciu na klienta do praxe  
až na úroveň zákazníka. Výsledkom 
drobných detailov, ktorými napĺňajú 
svoje hodnoty, je jedinečná zákaznícka 
skúsenosť a autentickosť.

—

10 šampiónov  
zákazníckej  
skúsenosti

CEE Skóre: 
8,36 (+4,3 %)

IKEA bola založená v roku 1943 len 
17-ročným Švédom Ingvarom Kampra-

dom. Dnes predáva nábytok vo viac ako 50 krajinách. 
Chce tu byť pre všetkých, bez ohľadu na možnosti svo-
jich zákazníkov. Verí, že ľudia majú rovnaké sny, priania, 
ambície či frustrácie bez ohľadu na svoj príjem. Snaží sa 
priniesť dostupné dizajnové kúsky, neustále sa zlepšovať 
a byť praktická. Ide do detailov od prvotného nápadu 
po posledné zabalenie krabice. Vyniká v nastavovaní 
očakávaní a myslí na všetko – hladného nakupujúce-
ho, ekológiu, aj na to, aké vankúše sa hodia na novú 
posteľ. Dovolí vám zahrať sa na dizajnérov, navrhnúť  
si domov, naložiť si tovar v plochých krabiciach do auta  
a doma hrať obrie puzzle. Ak chcete, pokojne vám  
so všetkým pomôže a spraví to za vás. Patrí k najob-
ľúbenejším značkám nielen na Slovensku.

„IKEU mám rada už dlho, dobre sa v nej cítim  
a dajú sa tam kúpiť pekné veci. Nedávno som  

u nich objavila zopár výborných biopotravín a tiež  
sa mi páči, že popri tradičnom hotdogu v bistre 

zaviedli aj vegánsky, ktorý je fantastický.“

IKEA

žena, 39 rokov

CEE skóre: 
8,61 (+4,7 %)

Z malej martinskej predajne sa roz-
rástol Martinus na najväčšie slovenské 

internetové kníhkupectvo, ktoré sa postupne rozšírilo  
do 11 miest po celom Slovensku a nedávno oslávilo 
30 rokov. Jeho autentickosť je postavená na štyroch 
hlavných hodnotách: vášeň, človečina, wow a stále lepší. 
Každý deň tieto hodnoty prenáša cez svojich zamestnan-
cov k zákazníkovi, v osobnom, ako aj v online priestore. 
Do tímu si Martinus vyberá ľudí s nadšením pre knihy, 
počúva zákazníka a neustále sa snaží zdokonaľovať svo-
je služby. Zo svojich kníhkupectiev vytvorili akési oázy,  
v ktorých ľudia radi trávia čas tým, že si listujú v knižkách. 
Darí sa im tiež premietať ľudskosť do každého kontak-
tu so zákazníkom, a to aj v online priestore. Už tretí rok  
za sebou obhájili svoje prvenstvo a opäť sa stali absolút-
nym víťazom zákazníckej skúsenosti na Slovensku.

„Skvelý e-shop, perfektná online  
e-mailová komunikácia, osobný odber  

bez poplatku, úplná spokojnosť.“

Martinus

žena, 67 rokov
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CEE skóre: 
8,25 (+4,7 %)

Značka vznikla v Nemecku s myšlien kou 
vlastného rozvozu čerstvo pražených 

kávových zŕn spracovaných vo vlastnej pražiarni v ham-
burskej štvrti Hoheluft. Pôžitok z nej stále ostáva v po-
predí priorít. Tchibo sa aj na Slovensku stáva obľúbeným 
miestom na trávenie času s priateľmi, ale aj nákup 
oblečenia či doplnkov do domácnosti. K svojim predsav-
zatiam radí aj dobrú kvalitu, férové ceny, rozmanitosť, 
rešpekt voči životnému prostrediu a ľuďom, s ktorými 
spolupracuje. Kvalitu a rozmanitosť zabezpečuje vlast-
nými dizajnérmi, ktorí sa podieľajú na väčšine výrobkov. 
Dobrá káva či spokojnosť s tovarom prispievajú k zážitku, 
no návštevníci obľubujú najmä prostredie, ktoré Tchibo 
vytvára. Radi si v ňom posedia a odnášajú si príjemný do-
jem vďaka dobrej atmosfére a personálu, ktorý ochotne 
pomôže. Aj preto Tchibo predbieha konkurentov predo-
všetkým v Empatii.

„Výborný tovar, nie iba káva.  
Dobrý sortiment, milý personál.  

E-shop využívam často, pri prípadnej  
reklamácii výborná komunikácia.“

Tchibo

žena, 40 rokov

CEE skóre: 
8,08 (+3,8 %)

dm drogerie markt pravidelne pripomí-
na svojim zákazníkom, že sa treba starať 

o seba v tom najlepšom zmysle slova. Okrem klasickej 
kozmetiky a drogérie v posledných rokoch vypočula pros-
by zákazníkov, ktorí čoraz častejšie vyhľadávajú výrobky 
ohľaduplné k životnému prostrediu. Rovnako spolupracu-
je s lokálnymi výrobcami kozmetiky, vďaka čomu sú pulty 
zaplnené slovenskými značkami. Zákazníci majú mož-
nosť nakupovať online alebo v kamenných predajniach,  
v ktorých je vždy príjemná atmosféra a ochotný personál. 
Úplne prvá predajňa na Slovensku bola otvorená v roku 
1995 v Bratislave. V súčasnosti má dm drogerie markt  
na Slovensku viac ako 150 predajní.

CEE skóre: 
8,04 (+4,1 %)

Medzi motoristami majú povesť prémi-
ovej pumpy. Spoločnosť Shell dlhodobo 

robí všetko pre to, aby od nich zákazník odchádzal spokoj-
ný. Majú vlastnú značku paliva, mobilnú aplikáciu a tiež 
obľúbený vernostný program. Najnovšie môže zákazník 
zaplatiť za palivo pohodlne zo svojho auta cez mobilnú 
platbu Shell SmartPay. Spoločnosť tak reaguje na potreby 
motoristov, ktorí chcú len rýchlo natankovať a pokračovať 
v ceste. Taktiež sa snažia uspokojiť aj tých motoristov, 
ktorí zháňajú na pumpe základné potraviny alebo občer-
stvenie.

„Z drogérie som si objednávala tovar  
počas pandémie. Tovar bol na webovej stránke  
prehľadný a bez problémov mi dorazili všetky  

produkty. Čakacia doba na balík bola taká,  
akú vopred oznámili. Pri nákupe som využila  

aj zľavy. Mám iba pozitívne skúsenosti.“

„Vždy tankujeme na shellkách a sme  
spokojní s pohonnými hmotami, myslím,  

že sú kvalitné. Máme aj ich vernostnú  
kartu, za nazbierané body sa dá  

napríklad umyť auto.“

dm drogerie markt Shell

žena, 24 rokov žena, 36 rokov

CEE skóre: 
8,18 (+1.0 %)

Najväčšie kníhkupectvo na Slovensku 
prináša zážitok z knihy už tri desaťročia. 

Jeho každodenný beh vychádza z troch kľúčových hod-
nôt: tímovosť, nadšenie pre to, čo robí a spokojnosť 
zákazníka. Napriek tomu, že knižných titulov sú tisíce, 
Panta Rhei sa usiluje čo najviac ich priblížiť a sprehľadniť 
pre zákazníkov aj pre vlastných zamestnancov. Tí sú kni-
hožrútmi, ktorí radi poradia a ľudia to oceňujú. Empatia  
a ústretovosť zamestnancov pramenia zo samotnej DNA 
značky.

„Veľmi milý personál,  
nevedela som presný názov knihy,  

ale predavačka ju vyhľadala v počítači  
a ukázala mi, kde sa nachádza.“

Panta Rhei

žena, 37 rokov
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CEE skóre: 
7,90 (+1,9 %)

V Lidli sa dlhodobo snažia prinášať zá-
kazníkom najlepší pomer ceny a kvali-

ty. Majú vlastné značky a sezónny sortiment, ktoré sú 
u Slovákov mimoriadne obľúbené. Zároveň sú aktívni 
v oblasti spoločenskej zodpovednosti, pretože si uve-
domujú dopady svojich podnikateľských aktivít na krajinu 
ako takú. Prostredníctvom rôznych projektov podporujú 
zveľaďovanie komunít po celom Slovensku, aktivizujú 
sa pri ochrane klímy, a tiež sa snažia podporovať slo-
venských dodávateľov.

CEE skóre: 
7,92 (-0,3 %)

Sieť predajní detských hračiek pôsobí 
na Slovensku od roku 1991 a odvtedy 

sa rozšírila aj do Česka. Snaží sa o čo najširšiu ponuku 
hračiek na trhu a zákazníkom sa približuje už aj prostred-
níctvom internetového obchodu. Slovenský príbeh vyniká 
predovšetkým v Integrite, spotrebiteľov si získal nielen 
svojím tovarom a širokým výberom, ale aj zamestnanca-
mi. Návštevníci Dráčika ich ohodnotili ako milých, ústre-
tových a ochotných. Rovnako si cenia aj vernostnú kartu 
s tematickým názvom „Rozprávková“ a prísľubom roz-
právkových cien.

CEE skóre: 
7,88 (+4,8 %)

Zákazník Netflixu len ťažko môže pove-
dať, že dnes večer v televízii nič nedá-

vajú. Knižnica filmov a seriálov je dostatočne bohatá  
pre všetkých členov rodiny aj na niekoľko rokov dopredu. 
Zákazníci tejto streamovacej platformy oceňujú najmä 
to, že filmy môžu sledovať kedykoľvek a kdekoľvek –  
na mobile, laptope či cez televízor. Celosvetovo si za  
Netflix platí už 200 miliónov ľudí. Za týmto úspechom 
stojí predovšetkým kvalitný obsah, na ktorom spoločnosť 
neustále pracuje a vylepšuje ho. Zákazníkom sa približu-
jú aj čoraz širšou ponukou titulov s českými alebo slo-
venskými titulkami a dabingom.

„Kupoval som v potravinách LIDL  
týždenný nákup. Mali široký sortiment  
výrobkov, boli sme spokojní s tovarom  

aj dĺžkou čakania pri pokladni.“

„Nakupujeme tu s vnúčatami radi,  
predavačky sú veľmi ústretové, ochotne  

poradia a dovolia deťom pobehovať po predajni  
a hlasnejšie debatovať. Radi sa tam vraciame  

a obzeráme novinky.“

„Top streamovacia služba s veľkým  
výberom filmov, seriálov a dokumentov.  
Moja skúsenosť je viac ako pozitívna.“

LidlDráčik Netflix

žena, 47 rokovžena, 66 rokov žena, 24 rokov

CEE skóre: 8,03 
(nová značka v prieskume)

Hovoria si odborníci na odosielanie a do-
ručovanie balíkov. Vďaka naozaj boha-

tej sieti odberných miest dokážu zákazníkom doručiť 
ich zásielku rýchlo a pohodlne. Práve to sú kritéria,  
ktoré predurčujú tento druh služby na úspech. Na Slo-
vensku sú vo všetkých mestách nad 5-tisíc obyvateľov, 
dokopy majú v krajine vyše 1 100 výdajných miest  
a neustále sa rozširujú. S dobou ide aj ich technologické 
zázemie, zákazníci vedia sledovať svoje zásielky pohodlne 
cez aplikáciu. Slovo „papierovačka“ nepoznajú, pretože 
všetko robia digitálne. Šetria tak čas sebe aj zákazníkovi.

„Zásielkovňu využívam často  
pre doručovanie tovaru objednaného  
cez internet. Výhodou je, že si môžem  
preň prísť na vybrané miesto vtedy,  

keď sa mi to hodí.“

Zásielkovňa

žena, 63 rokov



2017 (NPS -13)

2018 (NPS -2)

2019 (NPS 11)

2020 (NPS 14)
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V porovnaní s minulým rokom rástlo hodnotenie zákaz-
níckej skúsenosti v priemere o 1,8 %. Medzi 10 najrých-
lejšie rastúcimi značkami sú najviac zastúpené firmy  
z finančných služieb, konkrétne poisťovne, ktoré v roku 
2020 pokračovali v intenzívnom rozširovaní zákazníckych 
benefitov, ako aj digitalizovanej komunikácie, čo prispe-
lo k lepšiemu vnímaniu zákazníckej skúsenosti. Ďalej 

Poradie Značka Sektor
CEE 3  

2020 3
Medziročný 

rast

69 Kooperativa Finančné služby 7,05 11,9 %

11 Union Finančné služby 7,85 9,6 %

34 MILK-AGRO Reťazce s potravinami 7,63 8,4 %

58 CBA Reťazce s potravinami 7,32 7,5 %

32 DATART Maloobchod 7,65 6,7 %

18 NN Finančné služby 7,79 5,9 %

30 KiK Maloobchod 7,67 5,8 %

70 Váš okresný úrad Verejný sektor 7,02 5,1 %

73 Železničná spoločnosť Slovensko Cestovanie 6,88 5,1 %

10 Netflix Zábava a voľný čas 7,88 4,8 %

Zákaznícka skúsenosť na Slovensku v uplynulom roku 
pokračovala v raste, pričom takmer 73 % značiek si me-
dziročne zvýšilo CEE skóre 3 („Customer Experience Ex-
celence“). Zvýšilo sa tiež NPS („Net Promoter Score“)  
čo znamená, že značkám rastie počet promotérov.

Najúspešnejšími sektormi sú Maloobchod, Logistika  
a Zábava a voľný čas. Najväčšie medziročné zlepšenie  
dosiahol sektor Finančných služieb, ktorý rástol takmer 
dvojnásobným tempom oproti priemeru trhu.

Dva sektory, ktoré zaznamenali pokles, boli Verejná sprá-
va a Cestovanie.4

Skóre zákazníckej skúsenosti 
– vývoj 2017 – 2020 (v CEE skóre)

Skóre zákazníckej skúsenosti v sektoroch – 2019 vs. 2020 (v CEE skóre)

sú medzi rastúcimi značkami reťazce s potravinami,  
ktoré ponúkajú menší formát predajní s osobnejším 
prístupom. Avšak viacerí z najväčších skokanov dosa-
hujú podpriemerné hodnotenie zákazníckej skúsenosti  
a stále je pred nimi dlhá cesta, aby sa dostali medzi  
top značky. Treba však dodať, že v roku 2020 sa vydali 
správnou cestou.

Najrýchlejšie rastúce značky 2020 Vývoj CX na Slovensku 2020

—

4 pozn.: Na ďalších stranách sa nevenujeme sektorom Cestovanie
 a Zábava a voľný čas, ktoré boli v roku 2020 zastúpené len dvomi

—

3 pozn.: Vysvetlenie CEE skóre na strane 57. resp. jednou značkou, ktoré dosiahli minimálny požadovaný počet 
responzií (vyplnených dotazníkov).
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Ako sa darilo  
sektorom

—



Martinus

IKEA

Tchibo
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Kľúčové témy sektora 
a nástup pandémie

V Maloobchode prevládali tri kľúčové témy – osobný 
prístup k zákazníkovi, zodpovedný prístup k podnikaniu 
a online predaj. Prvá sa prejavuje najmä personalizáciou 
ponuky pre konkrétnych zákazníkov a ústretovými rekla-
mačnými podmienkami. Druhá zo spomínaných tém sa 
prejavila obmedzeným používaním plastových obalov, 
celkovou snahou o ochranu životného prostredia, znižo-
vanie uhlíkovej stopy, podporu sociálnych aktivít a snahou 
o dlhodobú udržateľnosť podnikania.

Sektor nepotravinového maloobchodu bol jedným  
z najviac ovplyvnených sektorov pandémiou COVID-19. 
Kamenné predajne trpeli opakovanými uzatváraniami, 
zavádzaním a dodržiavaním hygienických opatrení, čo sa 
premietlo do medziročného poklesu tržieb. Zákaznícku 
skúsenosť po otvorení predajní ovplyvnili prijaté opatrenia 
– rúška, dezinfekcia, rozostupy, maximálny počet zákaz-
níkov na m2. Táto situácia rozdelila zákazníkov do troch 
skupín: jedni chválili prijaté opatrenia a ich dodržiavanie, 
druhí kritizovali hygienické opatrenia a považovali ich  
za obmedzujúce a neopodstatnené, a nakoniec tretí kri-
tizovali nedostatočnosť prijatých opatrení alebo nedosta-
točnú kontrolu ich dodržiavaní zo strany obchodníkov.

Silný rast v online, no zaostávanie 
za očakávaniami zákazníkov

Pandémia mala významný vplyv na posilnenie online 
predaja. Keďže klienti vo veľkej miere presmerovali svoje 
nákupy na internet, spoločnosti so silným online predaj-
ným kanálom dokázali kompenzovať poklesy v kamen-
ných predajniach. Veľa online predajcov dosahovalo  
v roku 2020 rekordné tržby. Podľa prieskumu E-shop Ba-
rometer organizovanom KPMG a ui42 z novembra 2020, 
viac ako 60 % e-shopom medziročne rástli tržby až o viac 
ako 30 %. Rovnako sa očakávali rekordne silné Vianoce 
– viac ako polovica oslovených e-shopov predpokladala 
medziročný rast do 20 %.

Na druhej strane, online predaje čelili výpadkom tovaru  
u svojich dodávateľov, ako aj logistickej výzve vybaviť 
výrazne vyššie počty objednávok, čo malo v niektorých 
prípadoch za následok omeškania pri doručovaní tovaru. 
Paradoxne segment online obchodov v roku 2020 kle-
sal alebo stagnoval v rebríčku zákazníckej skúsenosti.  
Za nižším hodnotením bola najmä slabá výkonnosť  
v pilieroch Riešenie problémov, Empatia a stagnácia  
v oblasti Čas a úsilie. Zákazníci kritizovali najmä dlhšie 
rady na výdaj tovaru, ako aj výpadky tovaru alebo kom-
plikované a zdĺhavé reklamačné konanie.

Maloobchod
CEE skóre: 7,73 (+2,2 %)

Maloobchod je rôznorodým a rozsiahlym  
sektorom, ktorý je v prieskume zastúpený  
31 značkami v 10 subsegmentoch, ktoré sa  
zaoberajú predajom nepotravinového tovaru.  
Ide o dlhodobo najlepšie hodnotený sektor.  
Aj tento rok sa medzi desiatimi najlepšie  
hodnotenými značkami na Slovensku  
nachádza až sedem spoločností práve  
zo sektoru Maloobchod.

V subsektoroch vedú tradične kníhkupectvá,  
po nich nasledujú predajne hračiek (zastúpené  
len jednou značkou) a čerpacie stanice,  
ktoré dosiahli medziročne najvyššie  
zlepšenie v rámci sektora.

Líder sektora a jeho 
kontinuálny rast v CX

Jednoznačným trhovým lídrom na Slovensku je Martinus, 
ktorý sa na celkovom prvom mieste umiestnil už tretí rok 
za sebou, a ktorému sa stále darí zvyšovať svoje hod-
notenie zákazníckej skúsenosti naprieč všetkými piliermi. 
Spoločnosť sa dlhodobo snaží robiť atypické marketin-
gové aktivity a dbá na vytváranie pozitívneho dojmu aj  
v prípade, že si zákazník nič nekúpi. Zároveň je dôkazom, 
že cena nie je hlavným kritériom pri nákupnom rozhodo-
vaní zákazníkov, pokiaľ sa im dostane kvalitnej zákazníckej 
skúsenosti, ako tvrdí aj zákazníčka: „Klientkou som dlhé 
roky a nikdy by som nemenila. Hoci sú knihy drahšie než 
v iných kníhkupectvách, tá atmosféra je senzačná.“ (žena, 
33 rokov)

Martinus počas pandémie proaktívne uzatvoril svoje 
predajne ešte pred príslušnými vládnymi nariadeniami,  
čím ukázal, že zdravie zákazníkov a zamestnancov je jeho 
prioritou. Spoločnosť zároveň iniciovala niekoľko aktivít  
na podporu knižného trhu a okrem iného spustila projekt 
Vydavateľský tringelt, prostredníctvom ktorého mohli 
zákazníci podporiť vybrané vydavateľstvá, zároveň propa-
govala menšie kníhkupectvá v okolí bydliska zákazníkov 
alebo služby verejných knižníc. Môžeme konštatovať, 
že Martinus sa snaží žiť svoje unikátne hodnoty a víziu  
v mnohých oblastiach svojho fungovania, čo pozitívne 
vplýva aj na zákaznícku skúsenosť.

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)

8,61

8,36

8,25
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Spokojný zamestnanec 
= spokojný zákazník

Na druhej priečke sa umiestnila IKEA, ktorá, vzhľadom 
na silný dôraz na ochranu životného prostredia  
a udržateľnosť, exceluje v pilieri Integrita. Zákazníci v jej 
prípade vyzdvihujú aj široký výber sortimentu a populárny 
systém vernostných kariet, čo sa odrazilo vo vysokom 
hodnotení v pilieri Personalizácia, ako aj v nadpriemernom 
hodnotení hodnoty za peniaze. „Tento obchodný reťazec 
je jednoducho neskutočný! Veľký výber, nízke ceny, kva
litné materiály, ochota personálu, všetko proste TOP.“ 
(muž, 29 rokov)

Tretie miesto obsadila značka Tchibo, ktorá upriamila svo-
ju pozornosť najmä na svojich zamestnancov. Jej mot-
to znie: „spokojný zamestnanec = spokojný zákazník“. 
Výsledkom jej snahy a používania inovatívnych nábor-
ových a školiacich techník je rast v pilieroch Empatia, Čas 
a úsilie a Riešenie problémov. „S touto spoločnosťou 
mám výborne skúsenosti. Personál je ochotný, bez prob
lémov a bez zbytočných otázok prijme vrátený tovar. To
var je vždy kvalitný.“ (žena, 32 rokov)

Nečakaní skokani

Nečakanými skokanmi sa tento rok stali čerpacie  
stanice. V celkovom poradí totiž značka Shell poskočila  
o 10 priečok a dostala sa na 6. miesto v celkovom reb-
ríčku, značka OMV sa posunula o 11 priečok a Slovnaft 
o 21 priečok s tým, že obe sa umiestnili medzi TOP 20 
značkami.

Uvedené zlepšenie možno pripísať rozšíreniu sortimentu, 
zvýšeniu kvality občerstvenia, vernostným programom 
či zameraniu sa na príjemné vystupovanie pracovníkov, 
ktoré sa odrazilo aj vo vysokom hodnotení v pilieri Em-
patia. Okrem týchto faktorov však čerpacím staniciam 
pomohlo aj to, že počas krízy boli jedným z mála miest, 
ktoré boli otvorené v nedeľu a počas štátnych sviatkov 
a navyše ponúkajú rôzny sortiment, ktorý zákazníci vy-
hľadávajú v čase, keď sú mnohé špecializované predajne 
počas pandémie zatvorené.

Shell Slovensko: „Omylom som natankovala do auta  
s dieselovým pohonom benzín, čo som si včas uvedomi
la. Zamestnanci ma upokojili a poradili mi ako ďalej postu
povať. Nakoniec všetko dobre dopadlo vďaka nim.“ (žena, 
29 rokov)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Maloobchod v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)

Maloobchod



Union

mBank

NN

Tatra banka

Dôvera

ČSOB

3332

V núdzi poznáš dobrú banku

Vzhľadom na obmedzenia vo fyzickom kontakte, banky 
úspešne presunuli interakciu s klientami z pobočiek  
do online priestoru. Digitalizácia, rozvoj internetového 
a mobilného bankovníctva, zjednodušovanie a zrýchľo-
vanie všetkých úkonov sú však dlhodobejšie trendy, 
ktorými sektor v posledných rokoch reagoval na nástup 
digitálnych konkurentov. Tí, ktorí investovali do rozvoja 
svojho IT v uvedených smeroch, boli najlepšie pripravení 
reagovať aj na zmenené spotrebiteľské správanie v roku 
2020. Prechod do online sveta banky podporili zmenou 
cenníkov alebo zavedením poplatkov za úkony na po-
bočkách.

Pandémia vytvorila mnohé príležitosti na posilnenie 
vzťahu so zákazníkom. Viaceré banky aktívne oslovovali 
svojich klientov, aby zistili, či sú v poriadku a nepotrebu-
jú upraviť svoje financovanie. „Máme s manželom hy
potéku, ktorú sme si vybavili tesne pred krízou. Páči sa 
mi, že VÚB Banka nás kontaktovala krátko po začatí krízy 
a ponúkli nám možnosť odkladu splátok.“ (žena, 36 rokov)

Lídrom medzi bankami zostáva mBank, ktorá ťaží najmä 
z mimoriadne vysokej spokojnosti zákazníkov s vnímanou 
hodnotou, ktorú od banky dostávajú (napr. bežný účet 
bez poplatkov pre všetkých klientov). Zákaznícku spokoj-
nosť podporuje aj jednoduchosť a prehľadnosť online 
úkonov, ktorými dosahuje vysoké hodnotenia v pilieri Čas 
a úsilie: „Účet zadarmo, internetová banka, jednoduchý 
internet banking.“ (muž, 29 rokov)

Najväčšie zlepšenie medzi bankami dosiahla ČSOB Ban-
ka, ktorá sa dotiahla tesne za druhú najlepšie hodnotenú 
banku, Tatra banku. Najväčší nárast ČSOB dosiahla  
v pilieroch Personalizácia a Integrita: „V ČSOB som už  
dlhodobo spokojným klientom. Veľmi dobre mi poradili  
s investičnými produktami a nastavili mi výhodné pod
mienky pre vedenie účtu aj kreditnú kartu.“ (žena,  
33 rokov)

Výrazne proklientský 
prístup poisťovní

Poisťovne Union a Dôvera medzi sebou súperia hlavne  
v ponúkaní benefitov nad rámec štandardného zdra-
votného poistenia, akými sú príspevky na zubára, dentál-
nu hygienu, vrátenie doplatkov za lieky na predpis, 
príspevok pri narodení dieťaťa a iné. Poradie medzi top 
3 poisťovňami je mimoriadne tesné, no novým lídrom  
sa stala poisťovňa Union, ktorá je v celkovom rebríčku  
na 11. mieste.

Za úspechom poisťovne Union, ktorá sa zároveň stala 
najväčším skokanom medzi všetkými značkami v roku 
2020, stojí najmä rozširovanie benefitov, spokojnosť  
s online pobočkou a mobilnou aplikáciou. Oproti svojim 
konkurentom sa odlíšila výrazným rastom vnímanej hod-
noty pre zákazníka, čo môže súvisieť s jasne komuniko-
vanými benefitmi, ktoré následne veľká časť zákazníkov 
využíva. „Využila som ponuku ZP Union na preplatenie 
zákroku u zubného lekára. Aplikácia veľmi dobre funguje, 
je prehľadná a jednoduchá. Peniaze mám už na účte.“ 
(žena, 55 rokov)

NN, ktorá si polepšila o 41 miest, bola najrýchlejšie ras-
túcou značkou v pilieri Čas a úsilie a tiež exceluje v pilieri 
Riešenia problémov. Klienti si chvália efektívnu komu-
nikáciu, jednoduchosť pri vybavovaní žiadostí, ako aj 
vysokú mieru spokojnosti s riešením poistných udalostí. 
NN ako životná poisťovňa vypláca 95 % poistných 
udalostí. Priebežne rozširuje benefity pre klientov, akými 
sú telefonické konzultácie s lekármi, prednostný prístup 
na MRI vyšetrenia a ďalšie. „Zvyšovala som si príspevok 
na 3. dôchodkový pilier. Vybavenie tohto kroku bolo veľmi 
jednoduché, zamestnanec bol veľmi príjemný a všetko 
prebehlo na najvyššej profesionálnej úrovni.“ (žena, 39 
rokov)

Finančné 
služby
CEE skóre: 7,49 (+2,8 %)

Sektor Finančných služieb sa skladá z dvoch  
subsektorov, a to Bankový sektor a sektor 
Poisťovní. Finančné služby sa v hodnotení  
zákazníckej skúsenosti pohybujú tesne nad  
priemerom celého trhu. Minulý rok sa na prvých 
troch pozíciách umiestnili dve banky a jedna 
poisťovňa, avšak tento rok patria všetky  
prvé tri priečky poisťovniam.

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Finančné služby v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)



Zásielkovňa

DPD

GLS

3534

Extrémna vyťaženosť

Kvôli pandémii a uzatvoreniu kamenných predajní došlo  
k obrovskému dopytovému šoku, na ktorý neboli logis-
tické spoločnosti spočiatku pripravené. Napriek dlhším  
dodacím lehotám však zákazníci pozitívne hodnoti-
li zodpovedný prístup kuriérov pri dodržiavaní opatrení  
a možnosť bezhotovostných platieb. „Kuriér UPS sa 
správal presne podľa nariadení, mal masku a bezkontakt
ný podpis pri prevzatí.“ (muž, 21 rokov)

Zákaznícku skúsenosť v rámci sektora nepriamo ovplyv-
nili aj technologické inovácie, ako napríklad robotizácia 
skladov a zavádzanie smart industry systémov. Tieto 
inovácie síce neboli viditeľné navonok, ale mali dopad  
na efektivitu práce a cenu služieb.

Logistika
CEE skóre: 7,63 (+2,0 %)

Sektor logistiky sa v celkovom rebríčku  
posunul zo štvrtej priečky na druhú, a to aj  
vďaka vysokému skóre v pilieri Čas a úsilie.  
Väčšina hodnotených značiek v tomto sektore  
sa nachádza medzi TOP 50 na Slovensku.

Lídrom môže byť aj nováčik

Jasným lídrom sektora sa stala Zásielkovňa, ktorá je  
v rebríčku nováčikom. Značka sa celkovo umiestnila  
na siedmej priečke a v pilieri Čas a úsilie dosiahla štvrté 
najlepšie hodnotenie v rámci celého Slovenska.

Zásielkovňu zákazníci preferujú najmä vďaka jej 
odlišnému doručovaciemu konceptu. Na svoju objed-
návku totiž zákazníci nemusia čakať doma, ale môžu 
si ju kedykoľvek vyzdvihnúť na jednom z viac ako 1 100 
výdajných miest na Slovensku. „Najväčšou výhodou je, 
že ju mám 200 metrov od bytu. Nie som časovo viazaná  
na kuriéra.“ (žena, 65 rokov)

Zákazníci pozitívne hodnotia aj krátku dobu dodania  
a cenu, ktorú pri porovnaní s konkurenciou považujú  
za najvýhodnejšiu. „Skúsenosti so Zásielkovňou sú 
veľmi dobré. Včas informujú o balíku, majú dlhú otváraciu 
dobu a málo ľudí na predajni, takže vás rýchlo vybavia.“  
(žena, 28 rokov)

Ďalší hráči sektora

Spoločnosti DPD a GLS sa umiestnili v celkovom poradí 
medzi top 30 značkami a zákazníci na nich oceňujú najmä 
bezproblémové a včasné dodanie tovaru, ako aj príjemný 
a profesionálny prístup kuriérov.

„Komunikatívni, ústretoví, dobierky nosia načas, slušní  
a pohotoví. Kontaktujú zákazníka.“ (DPD, žena, 57 rokov)

„Tovar doručený kuriérom bez poškodenia, rýchlo a s veľ
mi milým, profesionálnym správaním. So službou som 
maximálne spokojná.“ (GLS, žena, 50 rokov)

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Logistika v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)



Lidl

Kaufland

MILK-AGRO

3736

Z prieskumu vyplýva, že pri menších predajniach zákaz-
níci oceňovali i väčšiu personalizáciu ponuky, ako aj 
osobnejší prístup personálu. Tieto trendy sa prejavili  
v hodnotení zákazníkov, keď značky so strednými alebo 
menšími formátmi predajní rástli rýchlejšie. Medzi ďalšie 
trendy v sektore patrí presun predaja potravín do online 
priestoru či zrýchľovanie nákupu v predajniach formou 
samoobslužných pokladní a skenovania potravín počas 
nákupu.

Počas krízy sa reťazce museli popasovať s viacerými výz-
vami. Okrem iného museli upraviť otváracie hodiny, za-
bezpečiť bezpečný chod prevádzok, dbať na dodržiavanie 
sprísnených hygienických opatrení a zásobovať predajne 
dostatočným množstvom potravín. Aj napriek občasným 
výpadkom tovaru a iným drobným problémom sa preda-
jne dočkali prevažne pozitívnych hodnotení. „Počas pan
démie pri nakupovaní som bol spokojný s ochranou, dez
infekciou, počtom ľudí na predajni, dostupnosťou tovaru  
a prístupom personálu.“ (COOP Jednota, muž, 65 rokov)

Návrat dlhodobého lídra

Na čelo hodnotenia sa z druhej pozície vrátil dlhodobý 
líder Lidl, ktorý v priebehu tohto roka spustil svoj e-shop 
a mobilnú aplikáciu Lidl Plus. Zákazníci v jeho prípade 
oceňujú najmä nízke ceny, prívetivosť personálu, pomoc 
pri riešení vzniknutých problémov a reklamáciách, ako aj 
široký sortiment sezónneho nepotravinárskeho tovaru. 
„Len samé pozitívne skúsenosti, či už pri výmene tova
ru, alebo pomoci pri hľadaní určitého produktu.“ (žena, 68 
rokov)

V porovnaní so sektorovými výsledkami, Lidl dosiahol 
vysoké hodnotenia v pilieroch Integrita a Empatia, a to aj 
vzhľadom na svoje spoločensky zodpovedné aktivity, ako 
napríklad program výsadby stromov či podporu projektov 
v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva. Spoločnosť 
sa podľa vlastných slov snaží dlhodobo zlepšovať kvalitu 
života a byť dobrým susedom všade kde pôsobí.

Reťazce  
s potravinami
CEE skóre: 7,42 (+1,9 %)

Sektor reťazcov s potravinami si v porovnaní  
s minulým rokom polepšil. Medzi 50 najlepších 
značiek sa totiž dostalo až päť z nich, a to na 
rozdiel od minulého roka, keď takéto umiestnenie 
dosiahli iba dve značky. Sektor ako celok rástol  
vo všetkých pilieroch, najviac však v pilieroch 
Integrita a Čas a úsilie.

V sektore prevládajú dva dlhodobé trendy. 
Jedným z nich je rozširovanie ponuky kvalitných, 
čerstvých, lokálnych výrobkov, druhým je  
preferencia menších obchodov s dobrou  
dostupnosťou, v ktorých si môžu zákazníci  
denne nakúpiť čerstvé potraviny a vďaka  
kompaktnejšej veľkosti ušetriť čas.

Hodnotenie ďalších významných hráčov

Spoločnosť Kaufland sa umiestnila v sektore na 2. mies-
te. Kaufland si zákazníci pochvaľujú najmä vďaka kvalit-
ným potravinám, produktom šetrným k životnému pros-
trediu, ako aj produktom od slovenských farmárov. Ako 
veľkú výhodou zákazníci vnímajú nízke ceny a ochotných 
zamestnancov, ktorí im pomôžu pri nakupovaní.

Kaufland: „Som veľmi spokojná s jeho prístupom čo sa 
týka zodpovedného správania voči prírode, tiež oceňujem 
ich podporu slovenských farmárov a stále väčšiu ponuku 
vegánskych a vegetariánskych výrobkov. Vďaka tomu je 
to môj najobľúbenejší reťazec.“ (žena, 20 rokov)

Najvýraznejší posun v rámci sektora zaznamenala 
spoločnosť MILK-AGRO. Tá si polepšila o štyri pozí-
cie a vo všetkých pilieroch, okrem dvoch, narástla naj-
viac v celom sektore. V celkovom poradí si polepšila až  
o 51 priečok. Za rast v pilieroch Empatia a Personalizá-
cia vďačí MILK-AGRO najmä prívetivým zamestnancom, 
ktorí vystupujú profesionálne a sú vždy nápomocní. 
Zákazníci sa radi vracajú aj vďaka kvalitnému sortimen-
tu, pričom najčastejšie spomínajú mliečne produkty,  

ktoré spoločnosť sama vyrába. Počas krízy zákazníci oce-
nili dostatok tovaru a krátke čakanie pri pokladni, čo sa 
odrazilo vo vysokom hodnotení v pilieroch Čas a úsilie  
a Riešenie problémov.

MILK-AGRO: „Skoro denne tam nakupujem, dobrý výber 
tovaru, ochotné a milé predavačky, čistota v predajni, čer
stvé mliečne výrobky, cenovo dostupné.“ (muž, 63 rokov)

Za značkou MILK-AGRO sa v rebríčku umiestnila predaj-
ňa Fresh, čo potvrdzuje rastúci trend nákupu lokálnych  
a čerstvých potravín v menších predajniach.

Tesco je hodnotené ako šiesty najlepší reťazec s potravi-
nami v rámci sektora. Ide o jedného z lídrov v zavádzaní 
technologických inovácií (samoobslužné skenery) a jediný 
veľký reťazec s rozvinutým online predajom ponúkajúcim 
široký sortiment tovaru a s objednávkou nákupu priamo 
domov.

„Do Tesca chodíme na nákupy stále. Veľmi nám vyhovu
jú samoobslužné skenery, ktoré som zatiaľ nevidela nikde 
inde.“ (žena, 18 rokov)

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Reťazce s potravinami v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)



SSE

SPP

VSE
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Rozširovanie služieb a ekológia

Prevládajúcim trendom je rozširovanie ponuky nekomo-
ditných služieb a predaj služieb a produktov s viazanosťou 
poskytovaných za paušálne poplatky, ako napríklad kli-
matizácia, detektory CO2, fotovoltaika, kotly a podobne. 
Jednotlivé značky zároveň viac akcentovali ekologické 
riešenia, čo sa prejavilo najmä budovaním infraštruktúry 
pre elektromobily, predajom zelenej energie či postupnou 
elimináciou papierových faktúr, presunom komunikácie 
do digitálneho prostredia a mobilných aplikácií.

Aj z tohto dôvodu sa obmedzenia spôsobené koronavíru-
som výrazne nedotkli sektora energetiky. Napriek uzat-
voreniu zákazníckych centier si jednotliví klienti poch-
vaľovali možnosť pohotového riešenia svojich problémov 
na diaľku, či nahlasovanie stavu meračov prostredníc-
tvom e-mailu alebo telefonického hovoru. „Sme spokojní 
s ich infolinkou, kde nám vždy poskytnú požadované služ
by.“ (Stredoslovenská energetika, žena, 38 rokov)

Klienti sa najčastejšie sťažovali na rastúce ceny, ne-
zrovnalosti vo faktúrach, administratívne náročné zmeny, 
ako aj výpadky energií.

Energetika
CEE skóre: 7,18 (+1,3 %)

Sektor Energetiky dosiahol mierne zlepšenie 
hodnotenia v roku 2020, no rast bol pod trhovým 
priemerom a zostáva tak druhým najhoršie  
hodnoteným. Sektor oproti priemeru trhu  
zaostáva najviac v oblastiach Čas a úsilie, 
Očakávania a Empatia. Hodnota za peniaze  
je najhoršie zo všetkých sektorov.

Lídri CX v sektore energetiky

Stredoslovenská energetika, ktorá sa minulý rok umiest-
nila na poslednej pozícii v rámci sektora, tento rok obsa-
dila prvú priečku a v celkovom hodnotení sa posunula 
na 59. miesto. Najväčšie medziročné zlepšenie SSE 
zaznamenala v pilieroch Integrita a Riešenie problémov 
vďaka ústretovej komunikácii so zákazníkmi. „Prišlo mi 
vyúčtovanie spotreby za minulé obdobie. Veľký nedopla
tok, ale správne vypočítaný. Po telefonáte na zákaznícku 
linku mi vyšli v ústrety a dali mi veľmi dobrý splátkový 
kalendár.“ (muž, 46 rokov)

Druhú pozíciu obsadilo SPP, ktoré sa v rámci celkového 
poradia posunulo o 19 priečok. Za tento rast vďačí najmä 
zlepšeniu v pilieroch Personalizácia a Integrita. SPP sa 
zameralo na ochranu životného prostredia, výsadbu stro-
mov, dlhodobý výkup zelenej energie a v neposlednom 
rade aj na prenájom elektrických skútrov.

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Energetika v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)



4ka

O2

Telekom

4140

„Dáta is the king“

Mobilní operátori v priebehu roka pracovali na skvalitňo-
vaní 4G sietí v najviac vyťažených oblastiach a zároveň 
sa pripravovali na spustenie 5G sietí, ktoré sú už v nie-
ktorých lokalitách testované.

Vzhľadom na hromadný prechod na home office a online 
vyučovanie v roku 2020 zákazníci najviac hľadeli na to,  
či majú k dispozícii dostatočné množstvo dát, a či rých-
losť ich pripojenia neklesá. Operátori na vzniknutú 
situáciu reagovali bezplatným poskytnutím určitých 
služieb, ako zrýchlenie dát, neobmedzené dáta, rozšíre-
nie balíka TV programov alebo organizácia inovatívnych 
aktivít s cieľom uľahčiť zákazníkom náročné obdobie.  
„O2 je úplne super, neviem si to vynachváliť. Páči sa 
mi, že počas pandémie dali svojim zákazníkom možnosť 
získať 10 GB dát zadarmo zaujímavou formou (poslanie  
fotky, ako sa deti učia doma, volajú so starými rodičmi 
alebo ako počúvame slovenských interpretov na Spotify)  
a aj to, že dali zadarmo HBO GO na mesiac. Záleží im  
na ich zákazníkoch.“ (žena, 24 rokov)

Telekomunikácie
CEE skóre: 7,34 (+1,3 %)

Sektor telekomunikácií v porovnaní  
s minulým rokom zostáva na šiestej priečke  
a dosahuje podpriemerné výsledky. Dôvodom  
je najmä veľký rozdiel v hodnotení jeho  
subsegmentov. Spoločnosti poskytujúce  
televízne a širokopásmové služby sa totiž  
nachádzajú na konci rebríčka, zatiaľ čo traja  
zo štyroch mobilných operátorov sa  
umiestnili medzi 50 najlepšími značkami.

Nový líder

Na čelo hodnotenia v sektore sa dostala 4ka, ktorá sa  
v celkovom rebríčku umiestnila na 24. priečke a je tesne 
nasledovaná O2 na 25. mieste. 4ka si získava zákazníkov 
najmä atraktívnou cenovou propozíciou, čo sa prejavu-
je najlepším hodnotením hodnoty za peniaze v sektore. 
Medziročne najviac rástla v pilieroch Čas a úsilie a Integ-
rita. Zákazníci pozitívne hodnotia najmä atraktívne ceny, 
jednoduchú a jasnú komunikáciu a dôraz na mobilné dáta. 
„Keď som si bola v predajni zisťovať informácie ohľadom 
prenosu čísla, dátového balíka atď., všetci boli ochotní  
a komunikatívni. Nemala som teda so 4kou žiadny prob
lém a vedeli mi dobre poradiť.“ (žena, 18 rokov)

Kontinuálny rast Slovak Telekomu

Najrýchlejšie rastúcou značkou v sektore je Slovak  
Telekom, ktorý si oproti minulému roku polepšil celkovo 
o 11 miest. V rámci sektora síce zostal na tretej priečke, 
ale postupne sa doťahuje na lídrov 4ku a O2. Slovak  
Telekom najviac narástol v pilieri Čas a úsilie, a to naj-
mä vďaka ochotnému prístupu pri riešení technických 
problémov a výpadkov. Okrem toho sa zlepšil aj v prí-
pade Empatie a hodnoty pre zákazníkov. Dôvodom 
bola ústretovosť personálu na pobočkách, poskytnutie 
dodatočných mobilných dát, alebo neobmedzených 
dát širokopásmového internetu v priebehu pandémie.  
„Dlhoročné dobré skúsenosti. Ochota po telefóne aj  
v pobočkách. Neuvažujem o zmene operátora.“ (žena,  
67 rokov)

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Telekomunikácie v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)



Váš okresný úrad

Daňový úrad

Sociálna poisťovňa

4342

Jedna lastovička

Lídrom sektora sa stal Váš okresný úrad, ktorý ako jediný 
zaznamenal rast vo všetkých pilieroch. Najlepšie hodnote-
nie získal v pilieri Čas a úsilie, najrýchlejšie rastúcimi boli 
Očakávania a najväčší náskok má v pilieri Empatia.

Občania pozitívne hodnotili najmä ochotu a ústretovosť 
pracovníkov a možnosť riešiť problémy elektronicky.  
V niektorých hodnoteniach sa síce spomínal neochotný 
prístup, avšak v porovnaní s ostatnými subjektami bolo 
podobných komentárov najmenej. „Bol som tam iba 
odniesť tlačivo s novými potrebnými údajmi. Trocha som 
najprv blúdil, ale všade som sa stretol s ochotou pomôcť 
a poradiť. Všetko trvalo krátko a odchádzal som spo
kojný.“ (muž, 63 rokov)

Všetko je to o ľuďoch

Verejný sektor sa medziročne zhoršil vo všetkých pilie-
roch, najviac však v pilieroch Empatia a Čas a úsilie. Toto 
zhoršenie súvisí s častou kritikou týkajúcou sa dlhých ra-
dov či byrokratických postupov. K najväčšiemu rozporu 
dochádza v prípade personálu, ktorý je v určitých hod-
noteniach popisovaný ako apatický a neochotný a v iných 
hodnoteniach zas ako empatický a nápomocný.

Na základe toho možno konštatovať, že okrem investícií 
do digitalizácie, rozširovania možností elektronickej ko-
munikácie, snahy o zjednodušovanie procesov, zlepšo-
vania zdieľania dát v rámci systému verejnej správy,  
by mal verejný sektor dbať najmä na zlepšení podmienok 
pre svojich zamestnancov, správnom nastavení systému 
odmeňovania a školení s cieľom zlepšovať skúsenosť  
pre občanov.

Verejný sektor
CEE skóre: 6,74 (-1,9 %)

Verejný sektor má dlhodobo najhoršie  
hodnotenie, čo sa potvrdilo aj v roku 2020  
a ako jediný sektor si medziročne pohoršil. 
Vzhľadom na špecifický charakter sektora  
ho nemožno priamo porovnávať s komerčnými 
odvetviami, avšak aj napriek tomu by mali mať 
jednotlivé subjekty ambíciu kontinuálne zlepšovať 
skúsenosť pre verejnosť a maximalizovať hodnotu 
za vynaložené finančné prostriedky. Občania,  
ktorí sú zvyknutí na zlepšujúcu sa zákaznícku 
skúsenosť v súkromných sektoroch, totiž 
prirodzene očakávajú to isté aj v prípade  
verejného sektora.

Najlepší v sektore (CEE skóre 0 – 10)
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Vývoj hodnotenia CX pilierov sektoru Verejný sektor v rokoch 2017 – 2020 (v CEE skóre)
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Reakcie 
vybraných 
značiek  
na pandémiu

—
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„Dúfam, že idem urobiť najdrahšiu chybu v živote,“ 
napísal 12. marca 2020 CEO Martinusu Michal Meško 
na sociálnu sieť. Týmito slovami oznamoval skrátenie  
otváracích hodín a úplné zatvorenie kníhkupectiev počas 
víkendu a následne aj ďalší týždeň. Urobili tak proaktívne 
ešte pred tým, ako vyhlásila vláda povinný lockdown.  
V tom čase malo Slovensko len zopár desiatok naka-
zených novým koronavírusom COVID-19. „Neviem pres
ne povedať, koľko nás to bude stáť. V odhadoch sme sa 
dostali na stratu 3550 tisíc eur týždenne. Máme za se
bou dobrý rok, robili sme si vankúše, nejaký čas to zvlád
neme,“ priblížil Meško v statuse finančné dopady.

Dnes možno povedať, že Martinus na tomto odvážnom 
kroku neprerobil, medziročne sa mu podarilo dokonca 
rásť, hoci trh s knihami stagnoval. K dobrému výsledku 
im pomohol zabehnutý e-shop, logistika a hlavne silná 
značka, ktorú budujú 30 rokov.

Skutočný kontakt s knihou

V obdobiach lockdownu Martinus ťažil zo svojej líder-
skej pozície v online predaji, ktorého kapacity a logistika 
sú nastavené na zvládanie vrcholnej vianočnej sezóny. 
„Počas lockdownu sme sa prepli do „vianočného“ 
režimu, vďaka čomu sme dokázali zvládať nápor online 
objednávok, ktorý sa vyrovnal práve predvianočnému 
obdobiu. Nezaznamenali sme výrazné predĺženie doby 
dodania alebo chybovosť,“ priblížil marketingový riaditeľ 
Martinusu Juraj Šlesar.

„Kamenné kníhkupectvá dávajú 
ľudom to, čo im online zatiaľ  
nedokáže ponúknuť. Preto  
očakávame, že po skončení  
pandémia sa naši zákazníci  
opäť vrátia do kníhkupectiev.“

Juraj Šlesar,  
marketingový riaditeľ Martinusu

Kníhkupectvo  
Martinus

Napriek pandémii 
veríme v budúcnosť 
kamenných 
kníhkupectiev

Pandémia však odkryla to, čo je v knižnom biznise naj-
dôležitejšie – skutočný kontakt človeka s knihou. „Z prie
skumov dlhodobo vyplýva, že pre Slovákov je dôležitá 
atmosféra, možnosť chytiť si knihu, prelistovať si ju, vôňa 
novej knihy. Kamenné kníhkupectvá dávajú ľudom to,  
čo im online zatiaľ nedokáže ponúknuť. Toto nateraz 
eshop nevie nenahradiť, a preto očakávame, že po 
skončení pandémia sa naši zákazníci opäť vrátia do kníh
kupectiev,“ priblížil Šlesar s tým, že firma plánuje aj 
naďalej otvárať nové kamenné predajne po Slovensku. 
Vrátane budúceho najväčšieho a najkrajšieho kníhkupec-
tva, ktoré bude v novom obchodnom centre Stanica Nivy, 
a ktorého otvorenie je v pláne koncom leta 2021.

Začali vykupovať knihy

Slováci ani počas pandémie neprestali čítať, naopak, 
zrazu mali na čítanie dosť času. Zavreté kníhkupectvo 
však znamená, že im nemá kto poradiť s výberom kni-
hy. Zamestnanci Martinusu preto počas lockdownu ra-
dili zákazníkom cez interaktívne formuláre aj na e-shope. 
Táto služba mala taký dobrý ohlas, že ju chce Martinus 
ponúkať zákazníkom aj po skončení pandémie, pričom  
so zákazníkmi budú komunikovať živí ľudia. Počas pan-
démie však narazili aj na limity slovenských zákazníkov, 
čo sa týka virtuálnej komunikácie, keď napríklad možnosť 
video chatu s predajcom bola pre zákazníkov možno až 
príliš interaktívna.

Koronakríza položila na kolená mnoho podnikov, 
nevynímajúc menšie kníhkupectvá. V Martinuse sa 
rozhodli pomôcť a rozbehli projekt partnerských kníhku-
pectiev. „Cez náš eshop si ľudia môžu zarezervovať kni

hy zo skladových zásob iných, nezávislých kníhkupectiev  
z rôznych častí Slovenska,“ objasnil Šlesar s tým, že išlo  
o staršiu myšlienku, ktorú oprášili počas pandémie.

Rovnako sa im podarilo spustiť výkup prečítaných kníh, 
čo je služba, ktorú žiadne iné kníhkupectvo na Slovensku 
neponúka. Pre Martinus je to jeden zo spôsobov, ako do-
stať knihy k čo najviac ľuďom a zároveň byť zodpovedný  
k životnému prostrediu.

Stále lepší

Martinus aj počas pandémie dokázal, že je lídrom zákaz-
níckej skúsenosti na Slovensku a zákazníci ho majú ešte 
o čosi radšej ako vlani. Až 68 zo 100 opýtaných ľudí 
boli ambasádormi značky, čím dosiahli najvyššie NPS  
na trhu. Najväčšiemu internetovému kníhkupectvu sa  
tak po tretí raz za sebou podarilo obhájiť pozíciu zákaz-
nícky najobľúbenejšej značky Slovákov. V porovnaní  
s inými krajinami ide o skutočnú raritu, že toto prvenstvo 
si na našom trhu dlhodobo drží práve kníhkupectvo.

„Nedá sa jednoducho povedať, aký je náš recept  
na úspech. Veríme, že dobrá zákaznícka skúsenosť vy
chádza zo samotnej misie Martinusu spájať ľudí s kni
hami, a na to nadväzujúcich štyroch hodnôt – vášeň, 
človečina, wow a stále lepší. Tie stavajú zákazníka aj 
zamestnanca do centra záujmu, ktorému sú podriadené 
firemné procesy a rozhodnutia. Zrejme aj vďaka tomu 
dokážeme pritiahnuť nadšených a knihám oddaných 
zamestnancov. Všetci milujeme knihy a ich šírenie 
považujeme za naše poslanie,“ dodáva na záver Šlesar.
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Poisťovne sa naučili 
lepšie komunikovať 
a zbavujú sa 
nálepky byrokrata

Poisťovňa  
Union

„Musím priznať, že zdravotné poisťovne boli dlhé 
roky zaspaté v čase. Komunikovali prevažne formálne  
a nesnažili sa pochopiť očakávania svojich klientov,“  
hovorí Marek Mikle, riaditeľ marketingu v poisťovni Union, 
ktorá ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúka zdra-
votné aj komerčné poistenie.

Práve Union sa stal v roku 2020 skokanom roka a zo 74. 
miesta poskočil na 11. miesto v celkovom rebríčku. Ide 
tak o najlepšie hodnotenú značku v sektore finančných 
služieb. Neudialo sa to náhodou, je to výsledok trojročnej 
práce, keď sa v poisťovni snažili vedome a cielene pra-
covať na vylepšovaní ich vzťahu so zákazníkmi. Zároveň 
sú presvedčení, že zlepšenie zákazníckej skúsenosti nie 
je len o zlepšení jednej oblasti. Malo by ich byť vždy nie-
koľko a musia na seba nadväzovať.

Viac hovoria o zdravotníckych témach

Počas uplynulých dvoch rokov investoval Union veľa ener-
gie do zlepšenia zákazníckych ciest v digitálnom priestore 
a celej komunikácie. Tieto aktivity sa počas pandémie 
mnohonásobne zúročili. Poisťovňa vypočula klientov, 
ktorí dlhodobo žiadali, aby s nimi viac hovorila a bola 
väčšou súčasťou ich života. „Kým pred pár rokmi sme sa 
sociálnym sieťam takmer vôbec nevenovali, dnes máme 
na to malý tím ľudí. Táto forma komunikácie sa nám os
vedčuje na zdieľanie poradenstva či zaujímavých faktov. 
Tvoríme aj vlastný podcast Zdravé reči,“ objasňuje Mikle 
s tým, že najskôr podcastom príliš neverili, ale postupne 
sa neuveriteľne rozbehli a osvedčili.

Union si dal za cieľ viac hovoriť o zdravotníckych témach 
a poskytnúť ľuďom odborné informácie zrozumiteľnou 
formou. Podľa Mikleho sa aj od zdravotných poisťovní 
očakáva, že budú autoritou pri komunikácii tém z oblasti 
zdravia a prevencie. Počas pandémie si napríklad všimli 
zaujímavý fenomén. Z dát odpozorovali, že ľudia sa viac 
vzdelávali a na internete vyhľadávali informácie týkajúce 

sa mentálneho a psychického zdravia, aktívneho život-
ného štýlu či zdravia detí a dospelých.

Poisťovňa tiež počas dvoch rokov redizajnovala koreš-
pondenciu, ktorú posiela klientom. Viac ako 400 listov, 
formulárov, e-mailov či SMS prepísali do čitateľnejšej  
a vizuálne atraktívnejšej podoby. Priznávajú, že sa pri tejto 
úlohe inšpirovali lídrami na trhu.

Hmatateľné benefity

Ďalší výrazný posun spravila poisťovňa pri komunikovaní 
benefitov. Klienti opakovane hovorili, že nevidia zmy-
sel súkromnej zdravotnej poisťovne, keď nič konkrétne 
nedostanú. Aj preto sa rozhodli jasnejšie komunikovať 
napríklad príspevok na zuby, vďaka ktorému do poisťovne 
prišlo za posledné dva roky 200-tisíc nových poistencov. 
Za úspechom stojí aj fakt, že poisťovňa komunikovala ten-
to benefit čestne, a čo bolo sľúbené, to poistenec naozaj 
dostal. Neboli žiadne malé písmenká pod čiarou.

Okrem zrozumiteľnejšej komunikácie benefitov zjed-
nodušujú aj ich samotné čerpanie. Zautomatizovali 
množstvo malých procesov, vďaka čomu im klient dokáže 
rýchlejšie porozumieť. Napríklad celý proces a spôsob 
likvidácie škodových udalostí dôkladne zjednodušili,  
aby mu klienti okamžite porozumeli a ku svojim peniazom 
sa dostali čo najrýchlejšie. „Človek, ktorý si platí poist
ku, očakáva, že keď má nehodu a zavolá do poisťovne,  
tak mu bude poskytnutá čo najrýchlejšia pomoc. Práve 
tento emocionálny bod sme sa snažili zlepšiť, pretože 
to je to, na čom ľudom záleží, ak majú problém,“ priblížil 
Mikle.

Digitalizácia je výzva

Aj pred Unionom stojí výzva digitalizácie, ktorú pan-
démia len urýchlila. „Na jednej strane sa snažíme vytvoriť 
pre našich klientov unikátny digitálny zážitok, čo klienti 

vysoko hodnotia v NPS prieskumoch. Na druhej strane 
sa však komplexné a sofistikované druhy poistenia nedajú 
vysvetliť a predať jednoducho cez online formulár. Je nut
ný osobný kontakt a knowhow odborníkov. Toto je jedna 
z budúcich výziev poisťovníctva v čase minimálneho ale
bo žiadneho osobného kontaktu,“ priznáva Mikle a dodá-
va, že počas pandémie sa snažili maklérov, ktorí sú dlhé 
roky zvyknutí na osobný kontakt, dovzdelávať aj na online 
kontakt.

Poisťovňa promptne reagovala na lockdown a obmedze-
nie mobility, keď ľudia nemohli využívať svoje autá tak 
často, ako boli zvyknutí, a už vôbec nie na dlhé vzdiale-
nosti. Union preto ponúkol motoristom povinné zmluvné 
poistenie na princípe Pay As You Drive, vďaka ktorému 
vodiči, ktorí menej jazdia, platia nižšiu poistku.

CX zaujíma aj analytikov

Union už niekoľko rokov po sebe sleduje spokojnosť 
klientov prostredníctvom NPS dotazníka. „Ročne nás 
ohodnotí metodikou NPS viac ako 20 500 našich zákaz
níkov. Verbatim analýza nám následne ukazuje príležitosti  
na zlepšenie a maximálne sa snažíme, aby sa inšpiratívne 
komentáre premietli do praxe,“ dopĺňa Mikle.

V poisťovni pred dvoma rokmi zmapovali detailné Zákaz-
nícke cesty klientov. Prieskum zrealizoval tím nadšen-
cov z radov zamestnancov. „Kolegovia sa hlásili sami, 
bol som z toho v šoku. Pri žiadnom inom projekte sa mi 
nestalo, že by mi ľudia volali, či sa môžu zúčastniť. Hlási
li sa kolegovia z call centra, procesní špecialisti, analytici  
či produktoví špecialisti. Oni všetci chápali zmysel CX 
a chceli vidieť metodiku a mať výsledky z prvej ruky,“ 
uzatvára Mikle s tým, že vďaka takémuto prístupu majú 
zamestnanci bezprostredný vplyv na zlepšenie služieb 
klientov.

„Komplexné druhy poistenia  
sa nedajú vysvetliť a predať  
jednoducho cez online formulár. 
Je nutný osobný kontakt a know-
how odborníkov. Toto je jedna  
z budúcich výziev poisťovníctva.“

Marek Mikle,  
riaditeľ marketingu v Unione
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Finančná skupina  
ČSOB

Zodpovedná banka 
odporúča klientovi 
odklad splátok len  
v nevyhnutej 
situácii

„Hoci koronakríza spôsobila  
v prvom momente prudký  
pokles trhov, Slováci si zachovali 
chladnú hlavu a nevyberali húfne 
svoje úspory ani neukončovali  
investície tak, ako sme to videli  
cez krízu v rokoch 2008 až 2009.“

Martin Gazárek,  
riaditeľ Zákazníckej divízie ČSOB

Nový koronavírus neohrozoval Slovákov len zdravotne, 
ale aj finančne. Uvedomovali si to aj banky, ktoré podáva-
li svojim klientom pomocnú ruku. Výnimkou nebola ani 
ČSOB banka, ktorá dosiahla v tohtoročnom prieskume 
najväčšie zlepšenie v hodnotení zákazníckej skúsenosti 
medzi bankami.

Telefonovali klientom

V banke vnímali pandémiu ako obdobie, počas ktorého 
treba pomôcť zákazníkom a zároveň si s nimi môžu budo-
vať ešte pevnejší vzťah. Po prepuknutí pandémie zmenili 
spôsob komunikácie s klientmi, telefonovali im, aby zis-
tili, ako sa im darí. Zamerali sa na poradenstvo v oblas-
ti digitálnych služieb, aby ich zákazníci mohli maximum 
finančných záležitosti vybaviť z bezpečia domova a tiež 
zisťovali, či nie je potrebná zmena v nastavení finančných 
produktov. Na túto iniciatívu banka posilnila svoje call cen-
trá a vytvorila dve nové regionálne, aby mohla operatívne 
reagovať na počiatočný nápor žiadostí o odklad splátok.

„Zmenu režimu fungovania pobočiek, ktoré fungovali  
v skrátenom režime, sme využili na to, že kolegovia z po
bočiek kontaktovali klientov a radili im, ako môžu využívať 
služby banky aj bez návštevy pobočky. Bola to príležitosť 
spojiť sa s klientom telefonicky a zistiť, čo momentálne od 
svojej banky najviac potrebuje,“ hovorí Martin Gazárek,  
riaditeľ Zákazníckej divízie ČSOB. Celkovo sa ČSOB  
v tomto období zvýšil počet telefonátov o 48 % percent.

Zodpovedné správanie v kríze

Slováci dlhodobo zaostávajú vo finančnej gramotnosti,  
čo pandémia len podčiarkla. Podľa zistení Eurostatu, 
každý tretí Slovák nie je pripravený na výpadok príjmu, 
pretože má rezervu menšiu ako výšku jedného platu. 
Práve výpadok dôležitého príjmu komplikoval splácanie 
hypoték. Banky preto začali ponúkať odklady splátok.  
„V ČSOB sme k tejto situácii pristúpili veľmi zodpovedne. 
Uvedomovali sme si, že odklady splátok sú len dočasné 
riešenie a z dlhodobého hľadiska sa klientovi úver pre
draží. Aj preto sme upozorňovali, aby klienti využili túto 
možnosť len keď to je naozaj nevyhnutné,“ zdôrazňuje 

Martin Gazárek s tým, že po uplynutí odkladu by klientovi 
nabehli splátky navýšené o dodatočné úroky vyvolané 
nesplatenou istinou.

Ďalšou formou podpory ČSOB bolo rozhodnutie nemeniť 
cenník tak, ako bolo pôvodne plánované, a naopak, zákaz-
níkom dočasne odpustiť viaceré poplatky. Napríklad 
zľava za vedenie balíka služieb je štandardne podmieňo-
vaná jeho aktívnym využívaním, čo v čase prvej vlny pre 
rôzne obmedzenia klienti zrazu nespĺňali. Výrazne rozšírili 
používanie bezpečných bezkontaktných platieb zave-
dením možnosti transakcií cez mobily a inteligentné ho-
dinky vo všetkých dostupných platobných systémoch.

Vďaka zabehnutému internetbankingu MojaČSOB a mo-
bilnej aplikácii ČSOB SmartBanking si dokázala veľká časť 
klientov ČSOB poradiť aj počas lockdownu. „V tomto ob
dobí sme nezaznamenali skokový nárast vo využívaní digi
tálnych aplikácií, išlo skôr o pokračujúci trend a kontinu
álny rast z predošlých rokov. Naši klienti sú najaktívnejší  
na trhu vo využívaní digitálnych kanálov, preto boli naj
lepšie pripravení na vzniknutú situáciu,“ dodáva Jaroslav 
Vojčík, riaditeľ Digitánej divízie.

Digitálne spojenie so zákazníkom

Banka tiež robila všetko pre to, aby zákazníkovi rozšíri-
la rozsah úkonov, ktoré je možné vykonať na diaľku. 
Napríklad pre zmenu občianskeho preukazu a kontakt-
ných údajov už nemusí klient chodiť do pobočky, ale vie 
to pohodlne spraviť priamo z aplikácie. Určité obmedze-
nia pre digitálne kanály sú dané platnou reguláciou, akou 
je potreba fyzického podpisu zmlúv. Zároveň tu je stále 
veľká časť klientov, ktorí radšej riešia komplikovanej-
šie záležitosti priamo na pobočke. Nájdu tam skúsený 
personál, ktorý je pripravený vždy pomôcť. „V ČSOB 
nerozmýšľame nad redukciou kamenných pobočiek, skôr 
chceme zmeniť spôsob fungovania pobočiek, aby sa 
zmenili na poradenské centrá. Miesta, kde klienti v príjem
nom prostredí nájdu ústretový a v problematike dobre zo
rientovaný personál, ktorý dokáže pomôcť a odkiaľ bude 
klient odchádzať s pozitívnym zážitkom. Aj preto vylepšu

jeme procesy a školíme kolegov tak, aby boli empatickí  
a vážili si čas zákazníka,“ objasňuje Gazárek.

Reakcia banky na pandémiu bola promptná aj z pohľadu 
jej vnútorného fungovania, keď sa za krátky čas dokáza-
li prepnúť do online režimu. Obavy mali najmä o zdravie 
pobočkových zamestnancov, ktorí boli v prvej línií. Aj 
preto hneď v prvých týždňoch zabezpečili pre týchto 
ľudí ochranné zdravotné pomôcky, ktoré sa na začiatku 
pandémie nedali ľahko zohnať. „Výnimočná zákaznícka 
skúsenosť závisí od našich ľudí, preto sme počas korona
krízy školili personál na fungovanie online. Dokonca aj  
pri pozíciách, kde sme si pôvodne nevedeli prácu formou 
homeoffice predstaviť kvôli technickým a bezpečnost
ným požiadavkám, sme našli riešenie,“ vysvetľuje 
Gazárek.

Lepšie spoznanie zákazníka

Problematika zákazníckej skúsenosti nie je banke cu-
dzia. Už v decembri 2019 vytvorili pozíciu CX manažéra,  
ktorý túto oblasť systematicky riadi. „Jedným z prvých 
krokov bolo zmapovanie našej „maturity“ klientskej orien
tácie. Výsledky sme použili pri príprave CX iniciatívy. Za
viedli sme Customer Experience Board, na ktorom sa 
stretávajú každý mesiac členovia najvyššieho vedenia  
a zaoberajú sa stavom a zlepšovaním zákazníckej skúse
nosti v ČSOB. Spustili sme školenia Design Thinking, 
ktoré sme následne preniesli do redizajnovania procesov 
s dôrazom na pohľad zákazníka. Máme zamestnan
cov, ktorí pôsobia ako CX Ambasádori a pomáhajú šíriť 
princípy excelentnej zákazníckej skúsenosti v celej banke“ 
vymenúva Stanislava Miturová, CX manažérka ČSOB, 
cez ktoré sa banka snaží posúvať vpred.

Martin Gazárek na záver dodáva, že v roku 2021 sa 
okrem rozbehnutých CX projektov chcú zamerať na hlb-
šie spoznávanie svojich zákazníkov s cieľom maximálnej 
personalizácie služieb. V uplynulom roku totiž materská 
KBC Bank nadobudla na Slovensku OTP Banku, s ktorou 
sa ČSOB banka spojí a získa množstvo nových klientov. 
A aj pre nich chce ČSOB plniť prísľub „Pre Vás osobne“.
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Telekomunikačný  
operátor Slovak Telekom

Aj tie najlepšie 
technológie samé 
o sebe nemajú 
význam, ak ich 
neocenia ľudia

Slovak Telekom je podľa výsledkov aktuálneho prieskumu 
KPMG jediným operátorom, ktorému medziročne narást-
lo NPS, zlepšil sa vo všetkých Pilieroch a tiež zaznamenal 
najrýchlejší rast zákazníckej skúsenosti (CX), vďaka čomu 
sa postupne doťahujú na aktuálnych lídrov v sektore.

Zákazník je v centre záujmu

Hoci má Slovak Telekom dlhodobo povesť lídra v za-
vádzaní najnovších technológií, v minulosti jeho zákazníc-
ka skúsenosť nebola na podobne vysokej úrovni. „Pred 
približne tromi rokmi sme si dali za cieľ systematicky 
zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Aby sme mohli sku
točne pomáhať ľuďom, tak tieto dve časti – technologická 
aj zákaznícka – musia spolu fungovať. Preto okrem tech
nologickej vyspelosti chceme poskytovať aj zákaznícku 
skúsenosť na podobne excelentnej úrovni,“ vysvetľuje  
riaditeľ Slovak Telekomu Dušan Švalek s tým, že aj 
zamestnancov trápilo, keď dostávali negatívne hodnote-
nia od zákazníkov.

V posledných rokoch urobil Slovak Telekom množstvo 
zmien, aby postavil zákazníka do centra záujmu. Syste-
maticky sa pozrel na procesy, zákaznícke cesty, kanály, 
investuje do analytiky a big data, založil Customer Insight 
oddelenie a zákaznícku skúsenosť priorizoval ako jeden 
z kľúčových ukazovateľov na úroveň finančných KPI. 
„Odstraňujeme tiež izolované skupiny, namiesto ktorých 
zavádzame crossfunkčné tímy, založili sme CX Board, 
na ktorom naprieč rôznymi oblasťami hľadáme efektívne 
riešenia na problémy zákazníka. Taktiež intenzívnejšie 
pristupujeme k meraniu zákazníckej skúsenosti, jed
noduchšie formy merania sme nahradili sofistikovanej
šími ako CES, TRI*M a zavádzame tiež NPS skóre,” vy-
menúva Švalek niektoré z opatrení.

Kompromisy v prospech zákazníka

Švalek priznáva, že zmeny v prospech zákazníka priná-
šajú kompromisy, ktoré majú z krátkodobého hľadiska 
nepriaznivý dopad na financie. Je však presvedčený,  
že z dlhodobého hľadiska prináša investícia do zlepšo-
vania úrovne zákazníckej skúsenosti lepšie finančné vý-
sledky.

„Videli sme, ako pandémia zavrela ľudí do svojich do
movov. Mama, otec aj deti začali pracovať či študovať  
z domu. Zákazníkom sme preto darovali neobmedzené 
dáta, aby túto situáciu zvládli. Rovnako sme im zadarmo 
zvýšili rýchlosť internetu. Nespravil to nikto v danom sek
tore, my sme to vyhodnotili ako správu vec a videli sme, 
že zákazníci to ocenili,“ hovorí Švalek.

Kľúčové dáta v čase pandémie

Tak ako iné podniky, aj operátori museli počas lockdownu 
zavrieť svoje kamenné predajne. Z tohto dôvodu Slovak 
Telekomu rástol veľmi silne digitálny kanál – len za druhú 
polovicu roka 2020 sa počet transakcií cez aplikáciu viac 
ako zdvojnásobil. Súbežne rástli aj call centrá. Švalek 
očakáva, že po skončení pandémie budú digitálne kanály 
pokračovať v raste, pretože technicky zdatnejší zákazníci 
si uvedomia, že takto vedia vyriešiť svoje problémy jed-
noducho z pohodlia domova cez aplikáciu.

„Kamenné predajne však nezmiznú, o tom som pres
vedčený. Áno, predajní bude menej, ich počet sa para
doxne zníži hlavne vo väčších mestách. V regiónoch 
zostane počet predajní stabilný, keďže dáta nám ukazujú,  
že zákazníci z menších miest riešia problémy skôr oso
bne. Významnú úlohu zohráva aj fakt, že časť zákazníkov 
si bude vždy chcieť prísť pozrieť a vyskúšať nový mobil 

osobne. Skôr sa teda zmení úloha predajní, budú to po
radenské centrá a výkladné skrine našich riešení a zaria
dení,“ približuje Švalek.

Služby na mieru 
a technológie šetriace čas

Zmeny sa dejú aj v počte taríf. Kým v minulosti v Tele-
kome zastávali názor, že taríf by malo byť čo najmenej, 
aby uľahčili ľuďom rozhodovanie, v poslednom čase svoj 
názor prehodnotili, výsledkom čoho je strojnásobenie 
počtu taríf. S väčšou ponukou totiž dokážu byť bližšie  
k zákazníkom a lepšie naplniť ich potreby. Zároveň znáso-
bili objem dát v rámci každej tarify.

Okrem personalizovanejšej ponuky operátor investoval aj 
do umelej inteligencie a big data, ktoré pomáhajú zamest-
nancom v prvej línií ponúknuť zákazníkovi službu, ktorá 
bude najlepšie vyhovovať jeho potrebám. Vyriešili tak 
problém, kedy zamestnanci nedokázali v priebehu krát-
keho stretnutia rozpoznať potreby zákazníka a ponúknuť 
mu najlepšie riešenie. Nová technológia dokáže okamžite 
zanalyzovať historické dáta o využívaní služieb, zosu-
marizuje problémy z minulosti a odporučí balík, ktorý je  
pre zákazníka ideálny.

Zamestnanec tak dostane návod, ako má postupovať, 
aby zákazník odchádzal spokojný. Navyše tak neposú-
vajú komplexitu širokého portfólia taríf na zákazníka,  
ale pracujú s ňou predovšetkým zamestnanci, ktorí vďa-
ka vyspelým technológiám vedia dať klientovi ponuky 
ušité na mieru. Týmto spôsobom dokáže Slovak Telekom 
ponúkať personalizovaný produkt bez toho, aby zákazník 
musel stráviť množstvo času a úsilia pri jeho výbere.

„Každá jedna zlá skúsenosť  
zákazníka je pre nás príležitosť, 
aby sme sa jej v budúcnosti vyhli.“

Dušan Švalek,  
riaditeľ Slovak Telekomu
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Základné použité metriky

Šesť pilierov

Meranie v štúdii bolo postavené na Šiestich pilieroch 
zákazníckej skúsenosti. Hodnoty v nich sú v rozpätí od 0 
do 10, pričom 10 je maximálne dosiahnuteľná hodnota  
za daný pilier.

Model Šiestich pilierov je založený na dlhoročnom vý-
skume s cieľom nájsť vzorec správania, ktorý ovplyvňuje 
výslednú skúsenosť a emócie. Podstata Šiestich pilierov 
spočíva v psychológii a je platná pre hodnotenie B2B  
aj B2C segmentu, a rovnako relevantná pre zákaznícku 
i zamestnaneckú skúsenosť. Pôvodné definície zákaz-
níckej skúsenosti či štandardne aplikované metriky (Net 
Promoters – NPS skóre alebo CSAT – Customer Satis-
faction) nedávali odpoveď na otázku prečo. Kým NPS 
ukazuje, či vás zákazníci majú radi, Šesť pilierov odkrýva, 
prečo vás majú radi a čo treba zlepšiť. Dosahovanie vyni-
kajúcich výsledkov vo všetkých Šiestich pilieroch zlepšuje 
index lojality a advokácie a zároveň predurčuje komerčný 
úspech.

Použitá terminológia

Customer experience excellence (CEE) skóre

CEE skóre je odvodené pre každú značku ako vážený 
priemer skóre značky pre každý zo Šiestich pilierov. Váže-
nie sa počíta prostredníctvom regresnej analýzy pre po-
chopenie relatívnej dôležitosti každého piliera v riadení 
dvoch meraných výsledkov: advokácie a lojality.

Advokácia

Na pochopenie, s akou pravdepodobnosťou respondenti 
odporučia značku, sme ich požiadali, aby uviedli, či by ju 
odporučili priateľom alebo kolegom.

Lojalita

Pri zisťovaní pravdepodobnosti opätovného nákupu sme 
sa respondentov pýtali, s akou pravdepodobnosťou budú 
pokračovať v kupovaní produktov alebo služieb danej 
spoločnosti.

Metodológia bola vyvinutá v Customer Experience Excel-
lence Centre spoločnosti KPMG.

Personalizácia Integrita Očakávania Čas a úsilie EmpatiaRiešenie 
problémov

Metodika  
a terminológia
Štúdia Nová éra zákazníckej skúsenosti vychá dza  
z medzinárodného výskumu Customer Experience Ex-
cellence, ktorý pravidelne zisťuje skúsenosť zákazníkov  
s veľkým množstvom značiek a organizácií.

Dáta pre štúdiu boli zbierané prostredníctvom online 
prieskumu v druhom štvrťroku 2020 a na Slovensku sa 
zapojilo 2 506 respondentov. Celkovo bolo hodnotených 
118 značiek, z ktorých nakoniec 80 dosiahlo požadovaný 
počet responzií a mohli byť použité ako reprezentatívna 
vzorka pri vypracovaní tejto štúdie.

Testované značky nereprezentujú všetky značky na trhu  
s potenciálne dobrou skúsenosťou. Sú vybraté aj s ohľa-
dom na pravdepodobnosť získania dostatočnej základne 
respondentov v reprezentatívnej vzorke populácie Sloven-
skej republiky.

Na to, aby respondenti mohli odpovedať na otázky 
smerujúce ku konkrétnej spoločnosti, museli s ňou byť  
v interakcii v posledných šiestich mesiacoch.

Interakcia je definovaná ako nákup, využívanie produktov 
a služieb spoločnosti, kontaktovanie s nejakou otázkou 
alebo aspoň prehliadanie jej webovej stránky. Respon-
denti teda nemuseli byť priamo zákazníkmi hodnotenej 
firmy, vďaka čomu získava firma oveľa širší pohľad  
na vnímanie svojej značky.

Cestovanie

Energetika

Maloobchod

Zábava  
a voľný čas

Verejný  
sektor

Telekomu-
nikácie

Finančné  
služby

Logistika

Reťazce  
s potravinami

Analyzované boli značky z 9 sektorov:
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Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, 
Holandsko, Hong Kong – Čína, Írsko, Japonsko, 
Luxembursko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, 
Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, 
Španielsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, 
USA, Veľká Británia, Vietnam,

Pokrytie 
globálneho  
CX prieskumu

Počet krajín,  
regiónov  
a jurisdikcií

Celkový počet  
respondentov

Celkový počet 
hodnotených  
značiek
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1

Martinus
Maloobchod

2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Heureka
Maloobchod

Deichmann
Maloobchod

H&M
Maloobchod

C&A
Maloobchod

Slovenská sporiteľňa
Finančné služby

GLS
Logistika

UPS
Logistika

Tatra banka
Finančné služby

Slovak Parcel Service
Logistika

Generali
Finančné služby

KiK
Maloobchod

JYSK
Maloobchod

Slovak Telekom
Telekomunikácie

New Yorker
Maloobchod

Metro
Reťazce s potravinami

MALL.SK
Maloobchod

DATART
Maloobchod

NAY
Maloobchod

UniCredit Bank
Finančné služby

Geis
Logistika

Sportisimo
Maloobchod

MILK-AGRO
Reťazce s potravinami

ČSOB
Finančné služby

101 Drogerie
Maloobchod

FRESH
Reťazce s potravinami

Top 50 najobľúbenejších značiek na Slovensku

Shell Slovensko
Maloobchod

Union
Finančné služby

Slovnaft
Maloobchod

Alza.sk
Maloobchod

Tchibo
Maloobchod

Dráčik
Maloobchod

Kaufland
Reťazce s potravinami

NN
Finančné služby

mBank
Finančné služby

dm drogerie markt
Maloobchod

Netflix
Zábava a voľný čas

OMV
Maloobchod

Dôvera
Finančné služby

O2
Telekomunikácie

IKEA
Maloobchod

Zásielkovňa
Logistika

Decathlon
Maloobchod

Hornbach
Maloobchod

DPD
Logistika

Panta Rhei
Maloobchod

Lidl
Reťazce s potravinami

Teta Drogerie
Maloobchod

PEPCO
Maloobchod

4ka
Telekomunikácie
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Služby  
zákazníckej  
skúsenosti  
v KPMG

Vyškolíme váš tím v metódach a nástrojoch riadenia zá-
kazníckej skúsenosti, vďaka ktorým zjednotíte a vylepšíte 
svoj prístup k CX. Naše školenia sú založené na interak-
tívnom prístupe a  obsahujú množstvo praktických za-
daní pre tímovú spoluprácu. Na príkladoch z praxe vám 
ukážeme ako si zlepšiť vzťah so zákazníkom.

Pomôžeme s posúdením súčasného stavu CX vo vašej 
organizácii. Preskúmaním vašich zákazníckych segmen-
tov a persón, zmapovaním zákazníckych ciest lepšie poro-
zumiete a získate kompletný obraz o tom, čo robíte dobre 
a kde je potrebné sa zlepšiť.

Pomôžeme vám zadefinovať stratégiu zákazníckej skúse-
nosti, ktorá naplní alebo prevýši očakávania vašich zákaz-
níkov. Spoločne zanalyzujeme vašu firemnú stratégiu 
a  nastavíme ju tak, aby bol zákazník v  centre jej pozor-
nosti.

V prípade, že vaše súčasné zákaznícke cesty nie sú opti-
málne nastavené, pripravíme spolu s vami, a za použitia 
nástroja Discovery, nové zákaznícke cesty, identifikujeme 
touch points, gain points, pain points, očakávania, voice 
of business, nadizajnujeme ašpiratívne skúsenosti zákaz-
níkov, naratív či preferované kanály, vďaka čomu dosiah-
nete zlepšenie vašej zákazníckej skúsenosti.

Vyskúšajte náš vizualizačný nástroj KPMG Discovery, 
ktorým môžete navrhovať zákaznícke interakcie a  efek-
tívne spolupracovať vo svojich tímoch, ako aj naprieč 
vašou organizáciou. Nástroj slúži na kolaboratívne mapo-
vanie zákazníckych ciest, tvorbu a  správu zákazníckych 
persón, všetko s podporou osvedčenej metodiky Šiestich 
pilierov zákazníckej skúsenosti KPMG Nunwood. Viac in-
formácií o KPMG Discovery sa dočítate na ďalšej strane.

CX školenia 
pre váš tím

Posúdenie súčasného 
stavu CX

Strategický 
dizajn CX

KPMG 
Discovery

Transformácia 
zákazníckych ciest

—
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Ako funguje 
nástroj KPMG 
Discovery

—

—

—

—

—

Navrhujte interakcie  
a efektívne spolupracujte.

Vyskúšajte si nástroj  
KPMG Discovery:

kpmg-discovery.cz

            Mapovanie ciest

Vytvorte si živý obraz interakcií a ako ich vnímajú vaši 
zákazníci. Spolupracujte naprieč tímami, zmapované zá-
kaznícke cesty aktualizujte a zdieľajte ich pútavo a účinne 
všetkým zamestnancom, ktorí majú najviac interakcií  
so zákazníkmi.

            Kľúčové persóny

Vytvorte a spravujte persóny na jednom mieste. Pripojte 
ich k cestám a maximálne prispôsobte zákaznícku skúse-
nosť špecifickým persónam.

            Pohodlné spravovanie informácií

Flexibilne pridávajte detailné informácie, ako sú napríklad 
konkrétne očakávania, zákaznícke „pain points“, komu-
nikačné kanály alebo metriky a iné. Využite prehľadné 
členenie, možnosť importovať doplňujúce súbory alebo 
exportujte finálne výstupy do PDF súborov.

            Osvedčená metodika

Využite metodiku Šiestich pilierov KPMG Nunwood. Zís-
kajte zjednotený pohľad na váš biznis z perspektívy rôz-
nych rolí a dopomôžte celofiremnej spolupráci.
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