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Originál CX je tretím vydaním štúdie zákazníckej skúsenosti. Pomocou metódy 
spoločnosti KPMG Nunwood sme v nej vyspovedali Slovenky a Slovákov, ktorí sa 
podelili o zážitky so 120 značkami v desiatich sektoroch. Na základe ich hodnotení 
vznikol rebríček Top 50 značiek.

Sme radi, že výsledky naznačili pozitívny trend. Ukázalo sa, že mnohé fi rmy si uve-
domujú dôležitosť zákazníckej skúsenosti a kontinuálne pracujú na jej zlepšovaní. 
Vidíme, že slovenský zákazník oceňuje značky ponúkajúce skúsenosť, na ktorú sa 
rýchlo nezabúda.

Top značky v štúdii sú samé sebou, autentické a uveriteľné, majú vlastnú DNA 
a schopnosť preniesť do reality hodnoty, pocity a skúsenosť, cez ktoré chcú byť 
vnímané. Sú originálom, ktorý nekáže o hodnotách, ale nimi žije vo vnútri a prenáša 
ich do každej interakcie so zákazníkom.

Udržať si identitu je v dnešnom svete značiek ťažké. Očakávania už dávno neformuje 
len samotná značka, ale aj obraz, ktorý o nej vytvárajú zákazníci cez sociálne siete, 
online hodnotenia. Úspešné značky to vedia. Identita, ktorú chcú nadobudnúť 
v očiach zákazníka, je totožná s tým, ako ich ľudia reálne vnímajú.

V štúdii prinášame príbehy značiek, ktoré zákaznícke hodnotenia vyniesli na popredné 
priečky rebríčka. Pýtali sme sa na ich hodnoty a detaily, ktorým sa venujú každý deň 
s úmyslom priniesť zákazníkom skúsenosť podľa predstáv fi rmy. Značky berú tieto 
drobnosti ako samo zrejmosť, dokonalosť však tkvie práve v detailoch.

Bolo príjemným zážitkom vnímať pri rozhovore s top značkami nadšenie a vášeň 
pre to, čo robia. Veríme, že ich príbehy autenticity budú inšpiráciou aj pre vás.

Rudolf Sedmina

Partner zodpovedný
za Management Consulting
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Značky chcú mať svoju jedinečnú DNA, vďaka ktorej 
sa pozitívne vryjú do pamäte zákazníka. Nezvládne to 
ale každá. Keď sľubuje niečo, čo nie je v súlade s tým, 
ako ju reálne vníma zákazník, nepodarí sa jej to. Vzniknutý 
rozdiel medzi týmito dvoma pohľadmi ničí autentickosť 
značky a celkovú skúsenosť s ňou.

Skĺznuť do takejto priepasti, žiaľ, nie je veľký problém. 
Firmy v rýchlej dobe chrlia nové produkty a služby, 
ktoré nenesú DNA ich značky, prijímajú zamestnancov 
bez ohľadu na ich hodnoty, investujú bez ucelenej vízie 
alebo s podmienkou skorého zárobku.

Zákazníci majú zažívať rovnaký špecifi cký pocit bez ohľa-
du na to, kde a ako prichádzajú so značkou do kontaktu. 
Je jedno, či ju navštívia v kamennej pobočke, digitálnom 
prostredí, či volajú na call centrum, alebo sú na jej sociál-
nej sieti.

V zákaznícky orientovanej kultúre majú veľmi dôležité 
miesto zamestnanci, ktorí sa musia zžiť s hodnotami 
značky. Vedenie ich má inšpirovať a nadchnúť k tomu, 
aby prenášali tieto hodnoty na zákazníka. Najlepšie 
značky vedia, že zákaznícka skúsenosť nemôže stáť 

„Mind the gap“
na individuálnom správaní zamestnanca. Sú v tomto 
konzistentné a nestáva sa im, že v jednom obchode majú 
milý, príjemný a kompetentný personál a v inom je to 
opačne.

Úspešné fi rmy prenášajú víziu a stratégiu do svojho 
bežného fungovania naprieč vrstvami. Je súčasťou ich 
produktov a služieb, kanálov, kultúry až do úrovne samot-
nej interakcie so zákazníkom.

Skutočná DNA značky je jednoducho to, čo o nej pove-
dia zákazníci po tom, čo s ňou boli v kontakte a nie to, 
čo hovorí sama o sebe. Treba si preto dávať pozor na prie-
pasť medzi slovami, napísanými hodnotami a reálnymi 
skutkami. „Mind the gap“

Strategická vrstva

smerovanie značky

Dizajnová vrstva

cieľová skúsenosť
dizajn zákazníckych ciest

Interakčná vrstva

behaviorálne dôsledky
každá interakcia zákazníka so značkou
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Predpokladom prinášania vynikajúcej autentickej 
skúsenosti je nastavenie spoločného jazyka, 
ktorý prepojí svet zákazníka a zamestnanca. 
Skúsenosť zamestnancov musí byť v súlade 
s cieľovou skúsenosťou, ktorú chce fi rma 
odovzdávať svojim klientom.

Desaťročie meriame zákaznícku skúsenosť 
prostredníctvom Šiestich pilierov, ktoré prame-
nia v ľudskej psychológii. Top značky excelujú 
v každom z nich. Na žiadny nemôžeme zabudnúť, 
sú neoddeliteľné a navzájom prepojené.

Alchýmia skvelých značiek je ukrytá v jedinečnom 
mixe pilierov, ktorý im je vlastný. V spoločnej 
kombinácii vytvárajú silný mechanizmus na sle-
dovanie, akým spôsobom je zákaznícka skúse-
nosť odovzdávaná naprieč kanálmi, odvetviami 
a fi rmami.

Poltucet pilierov je odvodený z miliónov zákaz-
níckych hodnotení tisícok značiek po celom svete. 
Empirický výskum potvrdzuje, že sú základom ex-
celentnej zákazníckej skúsenosti a platia pre zákaz-
nícku i zamestnaneckú skúsenosť.

Šesť pilierov 
zákazníckej 
skúsenosti

Vychádza z pocitu byť docenený ako ľudská bytosť. 
Človek chce cítiť, že si ho vážia bez ohľadu na to, či je 
práve v role zákazníka alebo zamestnanca. Personalizácia 
patrí k najdôležitejším prvkom skúsenosti, je prejavom 
uvedomenia si potrieb a želaní zákazníka. Jej znakom 
je príjemné a milé správanie, rozpoznávanie spoločnej 
histórie a ponuka produktov a služieb, ktoré majú zmysel 
pre zákazníka.

„Personál je veľmi milý. Predavačky sa usmievajú, 
nevtieravo sa opýtajú, či potrebujete poradiť, ale inak 
žiaden nátlak. Z nákupu mám vždy len pozitívne pocity.“

Personalizácia

Integrita

Spoločnosť, ktorá má integritu, sa voči zákazníkovi sprá-
va férovo, transparentne a spoľahlivo. Základom budova-
nia dôvery je jej konzistentné správanie. Srdcom dôvery 
je zmysel, prečo vlastne fi rma existuje. Nemalo by to byť 
len vytváranie zisku pre akcionárov, ale aj nejaká pridaná 
hodnota. Spoločnosť, ktorej veľmi záleží na doručení 
vyššieho zmyslu, napĺňa úžasnou energiou zamestnan-
cov i zákazníkov. Prejavom dôvery pre obe skupiny je 
dodržiavanie sľubov navonok, ale aj vo vnútri organizácie.

„Skvelá spolupráca, rýchle vybavenie. Skutočne žiadne 
skryté poplatky, dokonca aj poplatky za správu účtu sú 
nízke. Zároveň je dostupná možnosť viacerých platobných 
kariet k účtu, internetbanking je prehľadný, spracovanie 
požiadaviek je rýchle.“
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Umenie vcítiť sa do pocitov a správania iného má významnú 
rolu pri vytváraní pamäťovej stopy. Je základom vytvárania 
spomienok v mysli zákazníka. Spoločnosť, ktorá dokáže 
zákazníka presvedčiť, že úprimne rozumie jeho pocitom, 
našla kľúč k vytvoreniu vzájomného vzťahu. Čo sa týka 
zamestnancov, lídri spoločnosti by mali mať schopnosť vidieť 
svet ich očami a podľa toho konať.

„Stretla som sa v banke vždy s ľudským prístupom. Vždy 
pre mňa našli riešenie, aj v situáciách, keď som si myslela, 
že už žiadne riešenie nie je.“

V ľuďoch dnes prevláda pocit, že majú málo času, a pre-
to hľadajú okamžité zadosťučinenie. Rýchlemu a jed-
noduchému dosiahnutiu cieľa sa dá ísť naproti, a to rešpek-
tovaním časových možností, odstraňovaním zbytočných 
prekážok a byrokracie, čím sa tiež zvyšuje lojalita. Skvelá 
zákaznícka skúsenosť si vyžaduje, aby mali zamestnanci 
dostatočné právomoci. Keď sa môžu rozhodnúť podľa danej 
situácie, znižuje sa byrokracia na oboch stranách.

„V banke som si založila nový účet. Bolo to rýchle, jednoduché 
a navyše všetko prebehlo cez telefón. Operátor ma kontak-
toval videohovorom, bol veľmi milý, ústretový. Odporúčam.“

Riešenie problémov Empatia

Očakávania Čas a úsilie

Všetci robíme chyby. Aj pri spoločnostiach s najlepšie 
nastavenými procesmi a postupmi sa môžu vyskytnúť 
problémy, ktoré pocíti zákazník alebo zamestnanec. Pod-
statné je, ako ich fi rma rieši. Najlepšie značky dokážu 
chybu nielen rýchlo napraviť, ale svojím prístupom na-
koniec obrátia negatívny zážitok na príjemnú spomienku. 
K úspešnému riešeniu problému a udržaniu vzťahu vedie 
úprimné ospravedlnenie a rýchle konanie.

„V obchode som kúpila posteľnú bielizeň, no keďže 
na jednom kuse sa pokazil zips, bola som nútená ísť ho 
reklamovať. Avšak žiadny problém nenastal. Personál mi 
ponúkol buď okamžitú výmenu tovaru, alebo možnosť 
vrátenia hotovosti, takže som bola nielen milo prek-
vapená, ale i spokojná.“

S napĺňaním našich potrieb spájame očakávania. Zákazník 
i zamestnanec ich majú väčšinou nastavené podľa skúse-
nosti s najlepšou značkou, s ktorou sa stretli. Úspešné 
značky disponujú kľúčovou schopnosťou pochopiť 
a naplniť očakávania, a ak je to možné, tak ich aj prekonať. 
Očakávania treba nastavovať rovnako pre zákazníkov, 
ako aj pre vzťah zamestnávateľ – zamestnanec. Pretože 
ak nevieme, čo očakávať, tak si to tam doplníme sami.

„Dobrá dopravná spoločnosť, vždy všetko príde načas 
a bez poškodenia. Pracovníci sú ochotní, vždy ma kontak-
tujú pred príchodom.“
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Slováci sa chcú cítiť výnimoční
Zákaznícka skúsenosť je kompaktnou mozaikou Šiestich 
pilierov. Žiadny z nich nemožno prehliadnuť. Každý vplý-
va na celkovú skúsenosť so značkou, no niektoré zavážia 
viac než iné.

Personalizácia

Slováci sa radi cítia výnimoční a docenení. Imponuje 
im, keď sa značka vie prispôsobiť ich potrebám, sprá-
va sa k nim ľudsky a príjemne. Personalizácia je stabilne 
naj dôležitejším pilierom zákazníckej skúsenosti na Slo-
vensku. Po nej nasleduje Integrita, ktorá zosobňuje dôve-
ru, transparentnosť a hodnoty.

Rozdiely vo váhe jednotlivých pilierov sa postupne 
zmenšujú, rastie význam Empatie a Očakávaní. Slo-
venský zákazník oceňuje, keď značka vníma jeho 

špecifi ckú situáciu a je rád, keď skúsenosť zodpovedá 
jeho očakávaniam alebo keď je príjemne prekvapený. Top 
značky v štúdii mali navrch oproti konkurencii najmä v pi-
lieroch Personalizácia, Očakávania a Empatia.

Respondenti v štúdii pozitívne vnímajú milých, prí-
jemných a kompetentných zamestnancov. Potešia sa, 
ak dostanú od značky dobrú radu a ponuku, ktorá má 
pre nich zmysel. Naopak, hnevajú sa, ak im niekto nanúti 
ďalší nepotrebný výrobok alebo službu a vidia za tým len 
jasnú snahu dosiahnuť zisk.

Zážitok slovenskému zákazníkovi pokazia nepríjemní, 
drzí, necitliví a nekompetentní zamestnanci. Pri interakcii 
so značkou priaznivo reagujú na prepájanie digitálu s ľud-
ským prístupom a pozitívne komentujú, ak vidia, že myslí 
aj na svet okolo nás.

Medziročné porovnanie vplyvu Šiestich pilierov 
na celkovú zákaznícku skúsenosť na Slovensku
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Pohľad do budúcnosti

Mnohé značky na Slovensku pracujú na zlepšovaní zákaz-
níckej skúsenosti. Nie je však čas na oddych, pretože 
očakávania rastú a sú nanovo nastavované každou novou 
interakciou. Značky budú musieť kontinuálne pracovať 
na zlepšovaní zákazníckej skúsenosti a investovať do nej, 
ak chcú naplniť budúce očakávania.

Z nášho pohľadu budú lídrami budúcnosti značky, 
ktoré sa naučia zlepšovať skúsenosť vo všetkých Šies-
tich pilieroch zákazníckej skúsenosti. Každý z nich dáva 
značke možnosť mať svoj vlastný mix DNA, chopiť sa 
príležitosti a využiť potenciál, ktorý prináša nevyužité 
napĺňanie niektorého z pilierov.

Stav zákazníckej skúsenosti na Slovensku

Značky dávajú zákaznícku skúsenosť čoraz viac do pop-
redia. Uvedomujú si, že ak chcú na trhu prežiť, je pre ne 
existenčne dôležitá. Boj o peňaženku zákazníka naberá 
na obrátkach. Vidieť to na trende rastúcej zákazníckej 
skúsenosti, ako aj na nových hráčoch na trhu, ktorí menia 
pravidlá hry.

Keď porovnáme doterajšie tri ročníky, pozorujeme ras-
túce hodnotenie značiek, čo znamená, že Slováci im ude-
lili v priemere vyššie celkové skóre. Zlepšilo si ho viac ako 
70 percent značiek, ktoré zákazníci hodnotili tento rok.

V Top 50 je posun ešte výraznejší – len pätina značiek si 
zákaznícku skúsenosť zhoršila. Objavili sa aj také, ktoré sa 
posunuli na cestu transformácie skúsenosti a vyšvihli sa 
oproti minulému roku o desiatky priečok.
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Mužský a ženský pohľad

Slovenky a Slováci hodnotia zákaznícku skúsenosť 
odlišne. Muži zvyknú byť voči značke kritickejší, ženy 
zasa vernejšie a lojálnejšie, teda častejšie predpoklada-

Porovnanie celkového hodnotenia zákazníckej 
skúsenosti CEE medzi ženami a mužmi

Muži
7,19

Muži
7,66

Ženy
7,52

Priemerné 
CEE skóre

Priemer 
hodnotenia lojality

Ženy
7,99

Porovnanie lojality zákazníkov 
medzi ženami a mužmi

jú, že sa k nej vrátia na opakovaný nákup. Nežné pohla-
vie má tiež tendenciu hodnotiť celkovú zákaznícku 
skúsenosť vyšším skóre.

Medziročné porovnanie krivky zákazníckej skúsenosti na Slovensku
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Yves 
Rocher

#1
Najlepšia zákaznícka skúsenosť: 
Martinus (CEE skóre: 8,23)

Martinus je druhý rok po sebe značka s najlepšou 
zákazníckou skúsenosťou z hodnotených značiek.

Priemerné skóre zákazníckej skúsenosti

Priemerné CEE skóre sa zvýšilo oproti minulému 
roku zo 7,14 na 7,38. Zlepšilo si ho viac ako 70 % 
značiek, ktoré zákazníci hodnotili tento rok.

Najhoršie performujúci pilier štúdie: Empatia

Slovenskí zákazníci dávajú priemerné skóre 
pilieru Empatia len 6,99, čo naznačuje, že značky 
tam stále majú veľký priestor na zlepšenie 
alebo uchopenie nevyužitej príležitosti.

Značky s najvyšším skóre 
v pilieri Čas a úsilie

CEE skore: 8,52

Značka s najvyšším skóre 
v pilieri Očakávania

CEE skore: 8,29

Značka s najvyšším skóre 
v pilieri Riešenie problémov

CEE skore: 8,27

Najlojálnejší 
zákazníci

CEE skore: 8,60

Merané hodnoty sú v rozpätí od 0 do 10, pričom 10 je 
maximálna dosiahnuteľná hodnota za danú metriku. 
Maximálne dosiahnuteľné NPS je 100.

Medziročný nárast dôležitosti piliera pre 
celkovú zákaznícku skúsenosť: Očakávania

Aj keď Personalizácia zostáva najdôležitejším 
prvkom skúsenosti pre slovenského zákazníka, 
najväčší percentuálny nárast medziročne nastal 
v pilieri Očakávania (2,4 %).

Značka s najlepšou 
Personalizáciou

CEE skore: 8,23

Najvyššie skóre 
pomeru cena/kvalita

CEE skore: 8,38

Značka s najvyšším skóre 
v pilieri Integrita

CEE skore: 8,15

Značky s najvyšším skóre 
v pilieri Empatia

CEE skore: 7,91

Najvyššie namerané 
NPS skóre štúdie*

CEE skore: 48

_

*Net Promoter Score
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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.

Martinus existuje takmer 30 rokov, ponúka knihy s prvotriednou starostlivosťou o zákazníka. Z jednej 
maličkej martinskej predajne sa rozrástol na obľúbenú sieť a najväčšie slovenské internetové kníhkupec-
tvo. Jeho autentickosť je postavená na štyroch hlavných hodnotách: vášeň, človečina, wow a stále lep-
ší. Každý deň ich prenáša cez svojich zamestnancov k zákazníkovi. Do tímu si vyberá ľudí s nad šením 
pre knihy, počúva zákazníka, neustále sa snaží zdokonaľovať služby a občas prekvapí wow efektom. 
Martinus vznikol ako internetové kníhkupectvo, no ľudský rozmer premieta do každej interakcie so zákaz-
níkom aj v online. Právom si udržal prvenstvo, keď si ho ľudia opäť zvolili za absolútneho víťaza zákaz-
níckej skúsenosti na Slovensku.

„Moje obľúbené kníhkupectvo. Objednávam si aj cez internet, väčšinou si vyzdvihnem 
knihy osobne, pritom si popozerám aj novinky v predajni. Sú úžasní.“

Najväčšie kníhkupectvo na Slovensku prináša zážitok z knihy už tri desaťročia. Jeho každodenný beh 
vychádza z troch kľúčových hodnôt: 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 zákaz-
níkov aj pre vlastných zamestnancov. Tí sú knihožrútmi, ktorí radi poradia a ľudia to oceňujú. Empatia 
a ústretovosť zamestnancov pramenia zo samotnej DNA značky. Panta Rhei sa môže pýšiť najvyšším 
NPS skóre (metrika na meranie spokojnosti zákazníkov) spomedzi všetkých značiek – takmer 60 percent 
zákazníkov by ho určite odporučilo svojim známym.

„Skvelí pracovníci, čo sa vyznajú a vedia poradiť. 
Obchod je krásne spravený, veľmi rád tam chodím.“

Francúzska prírodná kozmetika sa zrodila z idey spojiť rastlinný svet a ženskú krásu a postupne sa 
rozšírila do viac ako 80 krajín. Vznikla z vízie kombinovať poznatky o rastlinnom svete s vedeckým výs-
kumom a krásu a zdravie sprístupňovať každej žene. Medzi hodnoty Yves Rocher patrí aj ekológia 
a šetrnosť k prírode. Značka sa usiluje o osobný prístup k zákazníkovi. Darí sa jej napĺňať vlastné hodnoty 

Martinus

Yves Rocher

Panta Rhei
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v praxi, o čom svedčí opätovné umiestnenie medzi lídrami v zákazníckej skúsenosti. Zákazníci vedia, 
čo v tomto obchode môžu čakať a že sa tam o nich veľmi príjemne postarajú. Yves Rocher vyniká 
v Empatii a má prvenstvo v nastavovaní Očakávaní.

„Yves Rocher je dobrá značka. Za mesiac tam nakupujem viackrát. 
Páči sa mi. Majú dobré výrobky, špeciálne a prírodné.“

IKEA bola založená v roku 1943 len 17-ročným Švédom Ingvarom Kampradom. Dnes predáva ná-
bytok vo viac ako 50 krajinách. Chce tu byť pre všetkých, bez ohľadu na možnosti svojich zákaz-
níkov. 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 nakupujúceho, 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 najobľúbenejším značkám nielen 
na Slovensku.

„Jednoduchý a rýchly nákup vecí do domácnosti, množstvo inšpirácií 
a nápadov. V prípade potreby sa tam zároveň dá dobre najesť.“

Sieť predajní detských hračiek pôsobí na Slovensku od roku 1991 a odvtedy sa rozšírila aj do Česka. 
Snaží sa o najširšiu ponuku hračiek na trhu a zákazníkom sa približuje už aj v internetovom obcho-
de. Slovenský príbeh vyniká predovšetkým v Integrite, spotrebiteľov si získal nielen svojím tovarom 
a širokým výberom, ale aj zamestnancami. Návštevníci Dráčika ich ohodnotili ako milých, ústretových 
a ochotných. Rovnako si cenia aj vernostnú kartu s tematickým názvom „Rozprávková“ a sľubuje s ňou 
rozprávkové ceny.

„Veľmi ochotný a odborne pripravený personál 
mi dokázal poradiť pri nákupe darčekov pre vnúčatá.“

IKEA

Dráčik
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Starbucks vznikol ako jedna kaviareň v Seattli s túžbou predávať naozaj kvalitnú kávu. Vyrástol 
na obrovskú celosvetovú sieť, ktorá sa neustále rozširuje a už niekoľko rokov pôsobí aj na Slovensku. 
Keďže značka má tisíce kaviarní a každú chvíľu otvára novú, môže budiť dojem neosobnosti. Opak je 
však pravdou, pre Starbucks je ľudská stránka dôležitá. K hlavným hodnotám patrí vytváranie pocitu tep-
la. V Starbuckse chcú, aby sa u nich každý zákazník cítil vítaný. Dávajú si veľmi záležať na atmosfére 
priestorov, kvalite produktov a zákazníkoch, ktorí chválili práve ľudskosť.

„Išiel som si tam dať kávu, atmosféra bola veľmi 
prijemná a káva chutila veľmi dobre.“

Španielsky predajca módy je jednou z najväčších medzinárodných sietí v tejto oblasti. Vychádza 
zo štyroch hlavných hodnôt: krása, jasnosť, udržateľnosť a funkčnosť. ZARA patrí do skupiny 
Inditex, ktorá sa usiluje o uzavretie módnej slučky, teda o čo najväčšie využitie materiálov aj 
obnoseného oblečenia. Tvrdí, že so zákazníkmi udržiava blízky vzťah a reaguje na ich potreby. V rámci 
TOP 10 rebríčka sa najvýraznejšie posunula nahor (oproti minulému roku o neuveriteľných 39 miest), 
čo súvisí so zlepšením vo všetkých Šiestich pilieroch. Zákazníci najviac vyzdvihli Čas a úsilie – 
to znamená nakúpiť a vybaviť všetko rýchlo, jednoducho a hladko.

„Veeeeľmi dobré, ľúbim ich veľmi. Veci sú kvalitné, 
ľudia mi pomáhajú vždy, keď potrebujem.“

Značka vznikla v Nemecku s myšlienkou rozvozu kávy výnimočnej kvality. Pôžitok z nej stále ostá-
va v popredí priorít. Tchibo sa aj na Slovensku stáva obľúbeným miestom na trávenie času s priateľmi 
aj nákup oblečenia či doplnkov do domácnosti. K svojim predsavzatiam radí aj dobrú kvalitu, férové ceny, 
rozmanitosť, rešpekt voči životnému prostrediu a ľuďom, s ktorými spolupracuje. Kvalitu a rozmanitosť 
zabezpečuje vlastnými 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 

Starbucks

ZARA

Tchibo
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v ňom posedia a odnášajú si príjemný dojem vďaka dobrej atmosfére a personálu, ktorý ochotne 
pomôže. Aj preto Tchibo predbieha konkurentov predovšetkým v Empatii.

„Výborná káva. Nakupujem tam veľmi rád, či už kávu, 
ale aj športové oblečenie. Príjemná obsluha na všetkých prevádzkach.“

Mobilný operátor funguje na slovenskom trhu viac ako 12 rokov. Za tú dobu si získal zhruba dva milióny 
zákazníkov s dvoma hlavnými nemennými hodnotami, ktoré formujú jeho autentickosť, a to férovosť 
a jednoduchosť. O2 nimi žije tak, aby ich zákazník pociťoval každý deň. Vďaka jednoduchosti a trans-
parentnosti sa človek nestratí v neprehľadných ponukách a komplikovaných podmien kach. Okrem toho 
značka ponúka zákazníkovi kontrolu a prehľad v aplikácii a baví ho vlastným časopi som. V O2 si zákazníci 
pochvaľujú skvelý prístup zamestnancov, ktorí sú na jednej strane profesionálni a schopní odpovedať 
na otázky, a na druhej strane ľudskí a ochotní promptne pomôcť.

„S O2 spoločnosťou a jej produktmi som spokojná, plne využívam služby. 
Dostanem rady i pomoc, keď mi nie je niečo jasné.“

Reťazec s potravinami podniká na Slovensku takmer 20 rokov. Spokojnosť zákazníkov je hlavný cieľ jeho 
každodennej práce a tiež spôsob ako dosahovať spokojnosť zamestnancov. Smerom k zákazníkovi sa 
sústreďuje na štyri hlavné oblasti: kvalita, cena, výber a jednoduchosť. Snaží sa uľahčiť spotrebiteľovi 
nákup a ponúkať široký sortiment tak, aby sa prispôsobil aj ľuďom s rôznymi intole ranciami a preferen-
ciami. Vyvíja preto vlastné značky a tiež podporuje lokálnych farmárov. Tento rok si Kaufl and získal naj-
lojálnejších zákazníkov z celého prieskumu. Okrem samotného tovaru oceňujú perso nalizovanejší prístup 
obchodníka a milý prístup predavačov a predavačiek.

„S Kaufl andom mám dobrú skúsenosť. Sú tam príjemní ľudia, ktorí radi poradia a sú milí. 
Pri pokladni mi zamestnankyňa Kaufl andu pomohla pri samoobslužnej pokladni a bol som 

veľmi milo prekvapený, aká bola ochotná a priateľská.“

O2

Kaufl and
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Rovnaké umiestnenie 
ako v roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+9,2 %

Čas a úsilie
+6,1 %

Očakávania
+10,0 %

Integrita
+8,1 %

Riešenie problémov
+8,9 %

Empatia
+10,8 %

Martinus
Martinus je najväčším internetovým kníhkupectvom 
na Slovensku. Živia ho knihy, no vo fi rme ich nepovažu-
jú len za spotrebný tovar a zdroj príjmov. Naopak, všetci 
zamestnanci sú presvedčení o potenciáli kníh meniť svet. 
Odráža sa to aj v snahe o najlepšie možné služby a komu-
nikáciu so zákazníkmi.

Úspešné napĺňanie tohto cieľa je úzko spojené 
s hľadaním správnych ľudí. Pri výberových konaniach 
si v Martinuse dávajú záležať nielen na schopnostiach 
a zručnostiach uchádzača, ale najmä na jeho hodnotovej 
orientácii a súlade s fi remnou kultúrou. Vyberajú si 
ľudí, ktorí pracujú s radosťou, svedomito a so zreteľom 
na zákazníkov.

Cesta nového Martinusáka sa začína tzv. uvítacím dňom 
na martinskej centrále, kde sa oboznamuje s fungovaním 
logistiky a fi remnou kultúrou. Môže sa tiež stretnúť a po-
rozprávať so skúsenejšími kolegami. V kníhkupectvách 
potom nováčikom pridelia služobne starších kolegov, 
ktorí ich zasvätia do procesov a postarajú sa o hladké 
začlenenie do kolektívu. Neskôr sa môžu špecializovať 
na žánre, ktoré sú im najbližšie a dokážu v nich najlepšie 
odporúčať vhodné knižky.

So snahou o najlepšie služby súvisí aj potreba neustále 
sa zlepšovať a držať krok s vysokými nárokmi zákazníkov. 
Každodennou realitou je preto hľadanie spôsobov, ako 
im ešte viac spríjemniť skúsenosť s nákupom. Jedným 
z využívaných nástrojov je tzv. wow kalendár v zákaz-
níckom servise. Každý člen tohto oddelenia si môže 
každý pracovný deň vybrať zákazníka, ktorému pripraví 
špeciálne prekvapenie. Cieľom je pestovať si s klientmi 
priateľský a osobný vzťah.

Knihy môžu meniť svet
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Základom práce v zákazníckom servise je empatia 
a schopnosť zvoliť najvhodnejší spôsob komunikácie. 
Tomu sa prispôsobujú aj komunikačné prostriedky, 
napríklad oslovovanie či používanie smajlíkov. Väčšinou 
sa volí oslovovanie krstným menom, čo u zákazníkov 
prispieva k pocitu výnimočnosti a osobného prístupu.

Podobné princípy uplatňuje Martinus aj v e-shope. Snaží 
sa, aby bol jednoduchý a užívateľsky čo najpríve tivejší, 
a to aj pre ľudí, ktorí nie sú technicky zdatní. V nákupnom 
procese odstraňuje nadbytočné prvky či upozornenia, 
ktoré by mohli pôsobiť mätúco. Pravidelným zákazní-
kom ponúka možnosti, ako ďalšie nákupy ešte urýchliť – 
zapamätaním si typu doručenia a platby z minulosti alebo 
možnosťou nastaviť si v systéme zapamätanie platobnej 
karty.

Martinus sa zameriava na podporu čítania, špeciálnu po-
zornosť venuje deťom a mladistvým. V rámci iniciatívy 
Krajina čitateľov vysvetľuje rodičom dôležitosť a prínosy 
čítania s deťmi. V každom kníhkupectve pracuje človek 
so zameraním na detskú literatúru, ktorý prešiel špeciál-
nymi školeniami a dokáže odporučiť naozaj hodnotné 
knižky.

Firma sponzorsky podporuje aj knižnice, detské do-
movy a ďalšie organizácie pracujúce so znevýhod-
nenými skupinami. Angažuje sa v budovaní povedomia 
o spoločenských témach a nebojí sa byť súčasťou pre-
biehajúcich spoločenských zmien. Často upozorňuje 
na dôležité knihy viažuce sa ku konkrétnej téme či udalos-
ti s cieľom viac ich spropagovať medzi širšou verejnosťou.

„Nakupovala som u nich tovar, 
bolo to veľmi príjemné ako vždy. 

Vyriešili aj situáciu, keď bolo vypredané. 
Tovar bol nakoniec dodaný 

veľmi rýchlo.“

„Ochotný a milý personál, 
príjemné prostredie, 

dobré knihy a kaviareň.“

„Výhodou je možnosť zadarmo 
si knihy objednať do vybranej predajne 
a rýchle dodanie. Personál bol ochotný 

a veľmi dobre mi poradil s výberom 
dobrej knihy pre priateľa.“
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Ako sa darilo 
sektorom
Aj tento rok sme merali zákaznícku skúsenosť naprieč 
viacerými sektormi. Na prvý pohľad sa môže zdať, 
že niektoré majú výhodnejšiu štartovaciu pozíciu už len 
samotným produktom, službou alebo cenou, ale nie je to 
úplne tak. Tieto aspekty zohrávajú dôležitú úlohu, no sú 
len časťou celkového zážitku, spokojnosti alebo rozhodnu-
tia zákazníka, či sa k značke vráti.

Spoločnosti v každom z desiatich hodnotených sekto-
rov prinášajú vynikajúcu zákaznícku skúsenosť a mieria 
na najvyššie priečky v očiach zákazníka. Špecifi cké zame-
ranie má len verejný sektor. Aj v ňom platí, že zákazník 
v úlohe občana oceňuje rovnaké princípy a vie doceniť 
skvelú skúsenosť. Vo verejnom sektore sú inštitúcie, 
ktoré na sebe zapracovali a nechávajú za sebou aj značky 
zo súkromnej sféry.

Prieskum dokazuje, že zákaznícka skúsenosť je o kon-
krétnej spoločnosti a jej jedinečnej DNA, nielen o samot-
nom sektore. Medzi šampiónmi sa historicky umiestňujú 
značky zo všetkých meraných odvetví.

Na Slovensku sú opakovane najlepšie hodnotené značky 
zo sektorov logistika, maloobchod, zábava a voľný čas, 
rýchle občerstvenie a reťazce s potravinami. Nižšie vám 
predstavujeme umiestnenie sektorov v roku 2019 a ich 
lídrov, ktorým sa najlepšie darí preklápať svoje hodnoty 
a sľuby do praxe.

Porovnanie CEE skóre 
voči priemeru trhu 
za jednotlivé sektory

1. Rýchle občerstvenie
+3,1 %

2. Maloobchod
+2,5 %

3. Zábava a voľný čas
+1,6 %

4. Logistika
+1,3 %

5. – 6. Finančné služby
-1,4 %

5. – 6. Reťazce s potravinami
-1,4 %

7. Telekomunikácie
-1,9 %

8. Cestovanie
-3,3 %

9. Energetika
-3,9 %

10. Verejný sektor
-6,9 %
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1. Rýchle občerstvenie

Sektor v tomto roku predbehol trh o najväčší diel, 
a to predovšetkým v Empatii. Jeho líder Starbucks 
neobsluhuje ľudí ako na páse, ale chce, aby sa v jeho ka-
viarňach dobre cítili. Nechá vyniknúť kvalitu a atmo sféru, 
čo zákazníci skutočne vychválili. Návštevníci oceňujú 
na značke ochotný personál a príjemné prostredie. 
Najviac vyzdvihli pilier Empatia, ktorý spočíva v tom, 
ako sa zamestnanec správa k zákazníkovi. Spoločnosť 
nazýva svojich zamestnancov „partnermi“ a úspech 
vníma ako spoločné dielo. Vysoké skóre značky svedčí 
o tom, že o klienta je dobre postarané, venujú mu čas 
a pozornosť.

„Milujem kávu z tejto spoločnosti, 
občas ju navštívim.“

2. Maloobchod

Najrozmanitejší sektor má v štúdii najpočetnej-
šie zastúpenie značiek. Mnohé ponúkajú produkty, 
ktoré ľuďom robia radosť či skvalitňujú každodenný život. 
Vedúci Martinus je príkladom príjemného zážitku z na-
kupovania i toho, ako dôkladne sa dajú prepojiť hodnoty 
značky s jej praxou. Nie sú len vytvorenými nálepkami, 
ale od začiatku defi nujú kníhkupectvo a každý jeho krok, 
čo robí značku autentickou a žijúcou svoj príbeh. Martinus 
vytvára silnú atmosféru, ktorú majú zákazníci veľmi radi.

„Veľmi dobrý prístup zamestnancov, 
veľký výber, príjemná atmosféra.“

3. Zábava a voľný čas

Oproti trhu sektor vynikol najmä v nastavovaní Očakávaní, 
čo je aj prípad jeho lídra Cinemaxu. Rodinná fi rma pre-
tvára prísľub „maximálneho fi lmového zážitku“ na rea-
litu viacerými spôsobmi. Zavádza nové technológie a vy-
chytávky do kín, aby boli aj najnáročnejší klienti pohltení 
fi lmom. Stará sa o pohodlie divákov a príjemný servis, 
ktorý zabezpečuje milý personál. Značke sa darí dostať 
víziu k zákazníkom a tí skutočne odchádzajú z kina spo-
kojní a so silným zážitkom. Okrem kvality a služieb chvália 
aj hladký proces objednania lístkov online. Šetrí im čas, 
prináša istotu a vedia, čo môžu očakávať.

„Skúsenosti so spoločnosťou Cinemax som 
mal veľmi dobré, vždy keď idem do kina, tak viem, 

že budem spokojný so službami.“

4. Logistika

V sektore je najdôležitejšie, aby bol balík doručený rýchlo 
a vtedy, keď ho príjemca môže bez problé mov prevziať, 
a aby sa v prípade potreby dalo s ku riérom dohodnúť. 
GLS spĺňa tieto nároky, čo pramení priamo z hodnôt 
fi rmy. Integrita, v ktorej doručovateľ skóroval s najväčším 
náskokom voči konkurencii, odzr kadľuje spoľahlivosť, 
transparentnosť a kvalitu služby. Zákazníci okrem rýchlosti 
a bezproblémového doručenia chvália najmä príjemných 
kuriérov, ktorí sa fl exibilne snažia prispôsobiť zákazníkovi. 
Ich ochota a spoľa hlivosť sú základným kameňom spokoj-
nosti klienta.

„Doručenie včas a úžasný prístup zamestnanca, 
ktorý bol ochotný počkať, kým si vybehnem 

do obchodu rozmeniť peniaze.“

Líder sektora – Starbucks (6.) Líder sektora – Cinemax (29.)

Líder sektora – GLS (22.)

Líder sektora – Martinus (1.)



Líder sektora – Dôvera (17.) Líder sektora – O2 (9.)

Líder sektora – RegioJet (13.)Líder sektora – Kaufl and (10.)
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5. – 6. Finančné služby

Sektor si od vlaňajška polepšil, a to najmä v riadení 
Očakávaní, Riešení problémov a Integrite. Tento rok doň 
boli zaradené aj zdravotné poisťovne, spomedzi ktorých 
vzišla ako líder Dôvera. Zákazníci na nej najviac vyzdvihli 
to, čo má v názve. Integrita rezonovala u klientov najvýraz-
nejšie. Dôvera vraví, že zákazníci by mali z jej služieb cítiť 
inovatívnosť a ústretovosť, čo potvrdzujú aj zákaznícke 
hodnotenia. Trh tromfl a svojím online svetom, ktorý 
klienti chvália. Zostáva v nich tiež dobrý dojem z milých 
a ústretových pracovníkov ochotných pomôcť, čo prispie-
va k celkovej spokojnosti.

„Som jej stálym klientom a som s ňou 
nad mieru spokojný. Čokoľvek potrebujem, 
vždy mi vyjdú v ústrety a podľa možností mi 
v akejkoľvek veci ohľadom zdravia pomôžu.“

5. – 6. Reťazce s potravinami

Reťazce s potravinami sa tento rok delia o umiestnenie 
s fi nančnými službami. Medzi spotrebiteľmi najobľúbe-
nejšia sieť Kaufl and porazila konkurenciu vo všetkých 
Šiestich pilieroch zákazníckej skúsenosti, návštevníci 
napríklad cítia personalizovanejší prístup. Spoločnosť sa 
pri tvorbe sortimentu snaží myslieť na planétu i na zákaz-
níkov s rôznymi stravovacími návykmi a prispôsobiť sa ich 
individuálnym potrebám. Ľudia vedia, že v obchode nájdu 
to, čo hľadajú. Pochvaľujú si široký a čerstvý sortiment, 
aj milých a ochotných zamestnancov.

„Maximálna spokojnosť, vynikajúca 
cena ovocia a dobrá kvalita a čerstvosť. 
Široký výber tovaru všetkého druhu!“

7. Telekomunikácie

Sektor vie aj na Slovensku priniesť vynikajúcu zákaz-
nícku skúsenosť. Najlepší je v tom operátor O2. Pravi-
delne triumfuje výraznou komunikáciou transparentnos-
ti a neupúšťa od svojich základných hodnôt. Do vzťahu 
so zákazníkom ich premieta prostrední ctvom jed-
noduchého online sveta, jednoznačnou komunikáciou 
a žiadnym zavádzaním. O2 vychádza zámer, aby sa 
zákazník u nich dobre zorientoval a presne vedel, čo má 
očakávať. Najvýraznejší náskok oproti konkurencii má 
v riadení Očakávaní. Zákazníci si chvália aj servis usmie-
vavých zamestnancov, ktorí radi pomôžu a sú výborne 
informovaní.

„Bola som v O2 pobočke, mala som 
problém s dátami v mobile. Pracovník bol 

veľmi ochotný poradiť a pomohol.“

8. Cestovanie

Cestujúci na Slovensku často pociťujú neistotu pri do-
držiavaní cestovného poriadku dopravcami. Neraz neve-
dia, čo majú očakávať, ale určite to nie je nič navyše. 
Takéto vnímanie sektora mení jeho líder RegioJet, 
ktorý sa snaží priniesť spoľahlivé služby a k tomu niečo 
extra. Práve preto je obľúbený medzi zákazníkmi. Chvália 
si, ako sa o nich stará milý personál, občerstvenie v dop-
ravných prostriedkoch, jednoduchosť kúpy lístka online 
a celkovo spoľahlivosť fi rmy. Oceňujú každý krok nad 
rámec štandardu a zvyknú ostať RegioJetu verní.

„Veľmi prijemná cesta, komfort 
za relatívne rozumné ceny, výborné služby, 

všetko funguje a je prehľadné.“
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9., 10. Energetika, Verejný sektor

Aj keď reprezentanti týchto sektorov zostali za brána-
mi TOP 50, aj oni myslia na zákaznícku resp. občiansku 
skúsenosť a jej zlepšovanie. Ľudia následne naozaj oce-
nia, ak zavedú zmeny k lepšiemu, jednoduchšiemu a pria-
teľskejšiemu zážitku. Odzrkadlilo sa to aj v našom priesku-
me, keďže si oba sektory oproti minulému roku zlepšili 
celkové hodnotenie. Verejný sektor dokonca zaznamenal 
v priemere najväčší posun spomedzi všetkých sektorov. 
Zákazníkmi najlepšie hodnotený zástupca Klientske cen-
trá v rebríčku postúpil o 33 priečok.
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Keď sa prepojí to najlepšie 
z dvoch svetov – maloobchod
Sektor maloobchodu má právo byť hrdý na úroveň 
zákazníckej skúsenosti. Najviac zástupcov značiek v re-
bríčku na Slovensku patrí každoročne práve tomuto sek-
toru. Značky nesúťažia len s konkurenciou v sektore, 
ale s každým brandom, s ktorým prichádza zákazník 
do kontaktu.

Zákazníci dnes dávajú na jednu úroveň udržateľnosť, 
hodnoty značky a emócie s kvalitou produktov a cenou. 
Napĺňať ich očakávania je preto nikdy sa nekončiaca 
výzva.

Vydávame sa na cestu digitálneho zážitku (phygital)

Veľké percento nákupov sa uskutočňuje v online svete, 
čo ale neznamená, že zákazníci stratili záujem o kamenné 
obchody. Aj keď sa im už dlhé roky predpovedá postupný 
zánik, majú od neho stále ďaleko. Kamenné predajne 
hľadajú spôsob, ako hladko prepojiť a vyťažiť z predností 
nakupovania v oboch svetoch – offl ine aj online, a priniesť 
tak lepšiu skúsenosť.

Podľa prieskumu 2 viac ako tri štvrtiny európskych 
maloobchodníkov používajú interaktívne digitálne obra-
zovky a rastie u nich chuť aj na náročnejšie inovácie. 
Polovica uvažuje o tom, že v blízkej budúcnosti otestuje 

rozšírenú realitu (AR) a virtuálnu realitu (VR) s cieľom zat-
raktívniť zákaznícku skúsenosť.

Kombinácia fyzického a digitálneho sveta umožňuje 
prinášať inovácie a neobjavené rozmery. Digitál prepojený 
s človekom je iná dimenzia. Zákazníci kupujú online tovar 
a stoja pritom priamo v obchode. Vracajú sa späť, aby si 
znovu dopriali zážitok. A o to fi rmám ide. Aby zákazník 
odchádzal z predajne s produktom aj skúsenosťou.

Ideálnymi zákazníkmi z pohľadu demografi e sú mileniáli 
a generácia Z. Podľa prieskumu portálu Statista 3 oceňu-
jú mileniáli v predajniach najmä to, že nemusia čakať 
na doručenie tovaru a možnosť vyskúšať si ho pred 
kúpou. Radi sa poradia a vychutnajú si zážitok z výrobku. 
V minulosti sa očakávalo, že mileniáli sa presunú do digi-
tálneho sveta. No ukazuje sa, že viac ako polovica z nich 
nakupuje aspoň raz týždenne v kamennom obchode, 
čo je viac ako u generácie X a Baby Boomers.

Digitál by mal odzrkadľovať hodnoty značky a snahu fi rmy 
stále byť na pocit „ľudský“. Viac ľudskej interakcie zvyšu-
je vnímanie značky a na oplátku podporuje rast predaja. 
Zákaznícka skúsenosť v digitálnych aj osobných interak-
ciách nesie rovnaké prvky DNA.

_

2 Statista: In-store experience: digital technologies 
 retailers deploy in Europe in 2019
3 Statista: Reasons Millennials like to shop 
 in physical stores in the U.S. in 2018
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Digitál navrhujeme pre ľudí, nie pre procesy

Zvykli sme si, že aplikácie majú dobrý dizajn. Navrhnúť 
digitálnu skúsenosť tak, aby sa prepojila s človekom, 
si však vyžaduje viac. Je dôležité, aby bol dizajn navrh-
nutý pre človeka, poznajúc jeho očakávania, potreby, 
životné situácie, ktorými prechádza a dával mu dôvod 
doňho vstúpiť. Dizajn postavený na človeku pomáha pri-
niesť riešenia do online sveta a aplikácie, ktoré zosobňujú 
očakávania zákazníka.

S dátami na tenkom ľade

Zákazníci vítajú s nadšením nové technológie a persona-
lizované ponuky na základe dátovej analytiky. Horšie je to 
už s ich obavami, ako sa bude s údajmi zaobchádzať a ako 
budú zabezpečené.

Podľa štúdie KPMG 4 sa zákazníci obávajú viac, 
že maloobchod zneužije ich dáta (71 %) ako toho, že dáta 
ich predajcovi ukradne heker (68 %).

Zákazníci nemajú problém, ak sa ich údaje použijú 
na lojalitný program. Naopak, najväčšie obavy vyjadrili 

_

4 KPMG: Consumer Loss Barometer, Economics of trust, 2019
5 KPMG: CEO Outlook 2019
6 Harvey Nash: KPMG CIO Survey 2019

pri narábaní s dátami určenými na geolokáciu. Poznanie, 
kde sa zákazník fyzicky nachádza, vnímajú ako narušenie 
ich osobného priestoru.

Aby značka nestratila dôveru, musí vedieť aktívne nas-
tavovať očakávania, dávať vedieť, aké dáta používa a aký 
úžitok z toho bude mať zákazník. V KPMG štúdii 5 traja 
z piatich CEO súhlasia s tým, že ochrana dát zákazníka je 
jednou z najdôležitejších úloh v nadchádzajúcom období.

Predtým, než fi rmy začnú analyzovať dáta, mali by zvážiť, 
kde je pomyselná tenká čiara, za ktorú by nemali ísť, 
aby neboli dotieravé. Pre takmer všetkých technolo-
gických lídrov 6 (91 %) je bezpečnosť údajov a dôvera 
rovnako dôležitá pre pritiahnutie zákazníkov ako produkty 
a služby.

Spoločnosti, ktoré dokážu rozpoznať a prekonať očakáva-
nia zákazníkov bez toho, aby narušili túto krehkú líniu, 
získajú konkurenčnú výhodu v boji o digitálneho zákazníka 
a jeho pozitívnu zákaznícku skúsenosť.
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Rovnaké umiestnenie 
ako v roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+8,6 %

Čas a úsilie
+5,5 %

Očakávania
+5,7 %

Integrita
+7,4 %

Riešenie problémov
+6,6 %

Empatia
+8,2 %

Panta Rhei
Keď zákazník zavíta do Panta Rhei, stretne nadšených 
predavačov. Orientujú sa v tisíckach knižných titulov, 
vedia ich promptne nájsť na policiach v regáloch či 
v sklade. Nie vždy je to jednoduché, hoci každá kniha má 
presne určené miesto. Špeciálne v období intenzívnych 
nákupov, napríklad pred Vianocami, sa kníhkupectvá viac 
plnia ľuďmi a obsluhujúci personál musí okrem frmolu 
zvládať aj dopĺňanie tovaru a udržiavanie poriadku v pre-
dajni.

Najväčšia sieť kníhkupectiev má najviac advokátov 
spomedzi všetkých značiek zapojených do tohtoročnej 
štúdie zákazníckej skúsenosti. Zákazníkom sa páči, 
že predavači im vedia poradiť. Je pre nich podstatné, 
aby človek neodišiel len tak s hocičím, ale práve s knihou, 
ktorú hľadal. A keď nie, tak mu aspoň odporučia vhodnú 
alternatívu.

Predavač v Panta Rhei toho nevie veľa o konkrétnom 
zákazníkovi, ktorý prichádza do kníhkupectva. O to viac 
sa mu venuje. Vedie s ním rozhovor a zisťuje, čo si želá. 
Takýmto spôsobom mu potom dokáže poskytnúť perso-
nalizovaný servis. Jednoduchšie je to v internetovom ob-
chode, i keď aj tam hrozí, že kupujúci nemusí byť zároveň 
konzumentom objednaných kníh. Ľudia ich totiž často 
zháňajú ako darček pre svojich blízkych.

V Panta Rhei riadia očakávania zákazníkov najmä v e-sho-
pe. Dávajú im čo najpresnejšiu informáciu o dostupnos-
ti a dobe doručenia tovaru tak, aby ju vedeli dodržať. Ak 
distribútor nevie garantovať dodávku kníh v určitom čase, 
kníhkupectvo ich radšej neponúka. Osobitne dôležité je 
to v exponovaných obdobiach, keď zákazníci úzkostlivej-
šie sledujú termíny doručenia.

Lúskanie písmenok už od malička
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Aj v kamenných predajniach preferuje Panta Rhei opa-
trnejší prístup. Ak ohlási termín knižnej novinky, dá si 
vždy záležať na tom, aby bola včas reálne dostupná 
vo všetkých kníhkupectvách. Pokiaľ sa výnimočne stane, 
že chýba, personál volí priamu komunikáciu a úprimné 
ospravedlnenie s vysvetlením situácie, čo zákazník väčši-
nou pochopí a svoju skúsenosť hodnotí pozitívne.

Empatia je súčasťou DNA a fi lozofi e Panta Rhei. Pre-
davačov k nej osobitne nevedú, no vyberajú si personál, 
ktorý je prirodzene empaticky nastavený. Vedúci pra-
covníci svoj postoj prenášajú na radových predavačov a tí 
empatiu posúvajú na zákazníkov. Firme sa potom vracia 
cez rôzne kampane, ktorých cieľom je dos tať knižky tam, 
kde na ne nie je dosť peňazí. Zákazníci napríklad darovali 
jedno percento z nákupu, aby pomohli zriadiť čitateľské 
kútiky v detských domovoch.

Panta Rhei verí v silu a kladný účinok knihy. Venuje sa 
projektom čítania v školách či detských domovoch. Snaží 
sa motivovať rodičov, aby spoločne s deťmi čítali knihy 
a viedli ich k lúskaniu písmeniek od útleho veku. Dôleži-
tosť tejto témy Panta Rhei zvýrazňuje spoluprácou 
s odborníkmi – logopédmi či detskými psychológmi, 
ktorých pozýva na besedy s rodičmi a deťmi.

„Išla som vybrať priateľovi nejakú knihu 
o 2. svetovej vojne, predavačky boli hneď 

ochotné a pýtali sa, či potrebujem pomôcť. 
Poradili mi a ja som spokojná odišla 

domov so super knihou.“

„Veľmi rada navštevujem tento 
obchod, vždy veľmi dobre poradia 

a tiež vždy nájdem presne to, 
čo hľadám.“

„Skúsenosti zatiaľ len dobré 
– široký výber kníh, pekné prostredie, 
možnosť vypiť si kávu, zjesť koláčik, 

doplnkový sortiment majú 
tiež široký.“



–

3

30

Rovnaké umiestnenie 
ako v roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+6,2 %

Čas a úsilie
+5,8 %

Očakávania
+10,6 %

Integrita
+4,2 %

Riešenie problémov
+5,9 %

Empatia
+9,9 %

Yves Rocher
Mnoho značiek sústreďuje energiu na prírodné zložky 
svojich výrobkov, na ekológiu a udržateľnosť. Táto téma 
sa stala populárnym marketingovým ťahom posledných 
rokov. Yves Rocher je však výnimkou. Francúzska značka 
od vzniku v roku 1959 razí už od samého začiatku stále tú 
istú fi lozofi u vytvárania kozmetiky založenej na rastlinnom 
pôvode. U ľudí, ktorí poznajú Yves Rocher, rezonuje práve 
tento aspekt.

Nosným pilierom zákazníckej skúsenosti predajcu kozme-
tiky je dôveryhodnosť. Uvedomuje si, že dôvera zákazníka 
v značku je absolútnym základom. Pre svoje kľúčové hod-
noty sa snaží nadchnúť zamestnancov, ktorí sú vťahovaní 
do sveta uctievania rastlín a ochrany ich krehkého sveta. 
Vidia, že zamestnávateľ nepristupuje k prírode striktne iba 
ako k zdroju surovín, ale sa ju snaží chrániť a zveľaďovať. 
Je nielen obchodníkom, ale tiež pestovateľom, výrobcom 
a distribútorom. Zamestnanci preto vedia tieto posolstvá 
s ľahkosťou preniesť ďalej na zákazníka.

Dostať rastliny do krému však nestačí. Cesta musí byť 
kompletná a na to značka myslí až do posledného kroku. 
Nabáda spotrebiteľa, aby myslel ekologicky, a napríklad 
si vybral radšej sklenený obal než plastový, preferuje 
udržateľné hospodárenie na poliach a tehličku po tehličke 
takto systematicky buduje dôveru u zákazníka.

Toto je spôsob ako podporiť Integritu značky a správne 
riadiť Očakávania zákazníkov. Zákazníci totiž už vedia, 
čo v Yves Rocher nájdu, že nerobí veci len naoko, a čo 
môžu očakávať. Aj to môže stáť za tým, že značka bola 
v riadení Očakávaní ohodnotená ako jednotka celkového 
rebríčka zákazníckej skúsenosti.

V súzvuku so svetom rastlín
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Spoločnosť neoslovuje zákazníka len s obchodnými 
ponukami, ale pestuje si s ním vzťah aj mimo nákupu. 
Klienti môžu s fi rmou vysádzať stromy a vidia, že okrem 
predávania produktov robí aj niečo iné a prospešné 
pre životné prostredie. I takýmto spôsobom sa snaží vy-
tvárať komunitu so zákazníkmi.

Zamestnanci Yves Rocher presne vedia, ako majú rea-
govať na zákaznícke problémy. Ak niekto reklamuje pro-
dukt, ktorý je nepoužívaný a neotvorený, snažia sa to 
riešiť hneď v predajni a vymenia ho na mieste. Keď je 
prípad komplikovanejší, zákazník je napríklad na niečo 
alergický, posúvajú záležitosť na centrálu a následne pora-
dia, čomu by sa mal vyvarovať.

Pre Yves Rocher je každá klientka kráľovnou a má právo 
sa tak cítiť. Ambíciou Yves Rocher je sprístupniť krásu 
všetkým ženám. Rozmaznáva ich nielen samotnými pro-
duktmi, ale aj detailmi, ktoré spríjemňujú celý nákup. Pre-
dajne sú prehľadné, prevláda v nich príjemná vôňa a farby, 
výrobky sú úhľadne uložené. Nie je náhoda, že značka 
si získava zákazníka už pri prvom kontakte. Keď vstúpi 
do obchodu, predavačka ho privíta pozdravom a úsme-
vom. Od jej prístupu sa potom odvíja celá cesta klienta 
pri nákupe. Vie mu dobre poradiť a robí všetko preto, 
aby odchádzal spokojný.

„Dostala som poukážku 
k narodeninám so 40-percentnou zľavou. 

Predavačka bola milá, veľmi dobre mi poradila. 
S tovarom som maximálne spokojná, 

určite sa tam ešte vrátim.“

„Yves Rocher ma zaujalo svojou 
ponukou, majú tam veľmi kvalitné výrobky 
a veľmi som si obľúbila ich sprchovací gél 

na 40 použití. Je super.“

„Mali akciu dva kozmetické prípravky 
za cenu jedného, ktorú som využila. 

Predavačka ma ochotne obslúžila, poradila 
mi a dostala som na vernostnú kartu body, 

ktoré mi v budúcnosti budú slúžiť 
na ďalšie zľavy.“
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+6,0 %

Čas a úsilie
+3,8 %

Očakávania
+7,5 %

Integrita
+6,3 %

Riešenie problémov
+6,0 %

Empatia
+6,2 %

IKEA
Švédsky predajca nábytku sa snaží zlepšiť každoden-
ný život čo najviac ľuďom bez ohľadu na ich fi nančné 
možnosti. Jeho koncept sa vyznačuje dostupnosťou 
(z pohľadu ceny a aj fyzickej dostupnosti predajní) a jed-
noduchosťou. Tá sa odráža v pohodlných rieše niach 
pre zákazníkov, ktorí si môžu vybrať podľa svojich prefe-
rencií od zjednodušeného „do it yourself“ až po plný ser-
vis.

IKEA pristupuje k zákazníkom podľa možností indi-
viduálne. A to do takej miery, aby riešenia presne 
zodpovedali potrebám rozličných segmentov spotre-
biteľov nachádzajúcich sa v rôznych podmienkach, život-
ných situáciách a typoch domácností. V obchodnom 
dome je vystavených viac ako päťdesiat ukážkových 
miestností a bytov, pričom ani jedna zostava nie je vy-
myslená a postavená pre úplne rovnakého potenciálneho 
zákazníka.

Aj IKEA už naskočila na viackanálový spôsob predaja. 
Pri nakupovaní cez internet sa vytráca osobný kontakt 
so zákazníkom, no obchodník prepája digitálne technoló-
gie s ľudským prístupom aspoň cez maličkosti. Napríklad 
tak, že každý kupujúci dostane spolu s doručeným tova-
rom v škatuli kartičku s poďakovaním a menom pracovní-
ka, ktorý mu nákup pripravil.

Lepší život bez výnimky
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Ambíciou spoločnosti nie je iba naplniť očakávania zákaz-
níka, ale urobiť všetko preto, aby boli prekonané. Usiluje 
sa čo najviac predvídať prípadné pochybenia a eliminovať 
ich už v zárodku. Pokiaľ už dôjde k chybe, snaží sa poučiť 
a neopakovať ju. K vlastným prešľapom sa stavia čelom 
a s cieľom o čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu nápravu. 
Zákazníci vybavia veľkú väčšinu reklamácií v predajni 
spravidla na počkanie.

Zamestnanci IKEA sa vedia vcítiť do zákazníka a chápať 
ho. Veľmi im pri tom pomáhajú dlhoročné skúsenosti 
a láska k zariaďovaniu domácnosti. Nie je to pre nich len 
biznis, ale niečo, k čomu majú všetci blízko. Zamestnan-
ci sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja inovácií. Firma si 
pri výbere pracovníkov zakladá na tom, aby vyznávali 
spoločné hodnoty. Sú pre ňu najcennejšou komoditou 
a uplatňuje voči nim taký prístup, aby sa v práci cítili 
dobre a videli v nej zmysel. Šťastní zame stnanci potom 
prenášajú svoje pocity na zákazníkov.

IKEA pracuje na dlhodobej integrácii do spoločnosti. 
Dbá na to, aby pozitívne ovplyvňovala dianie okolo seba 
a nebola k nemu ľahostajná. Príkladom je spolupráca 
s nezisko vou organizáciou Živica. V posledných rokoch 
spoločne podporili vznik viac ako štyridsiatich záhrad 
na bývalých školských pozemkoch, v ktorých sa deti 
môžu učiť na čerstvom vzduchu a priamo v praxi namies-
to v triedach.

„Do IKEA chodievam pravidelne, 
veľmi rada tam nakupujem. Ich výrobky 

sú kvalitné a praktické. Nikde inde nenájdem 
pod jednou strechou taký veľký výber dobrých 

výrobkov. Nakupujem aj niektoré 
potraviny a mám ich rada.“

„IKEA je miesto, kde môžem stráviť 
celý deň. Všetko by som tam vykúpila. 

Neskutočne praktické miesto.“

„Často tam nakupujem 
a som spokojná. Fajn sú aj prednostné 
pokladne pre rodičov s deťmi. Super je 
aj možnosť nakupovať online. Raz sa mi 

v predajni stratil trojročný syn. Predavačky 
boli veľmi milé a v priebehu 10 minút 

sme ho spolu našli.“





Spolu meníme svet



Zmysel

Dôvod 
existencie

Pozitívny 
prínos pre život 

ľudí a svet, 
v ktorom 

žijeme
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„Firmy sa už nemôžu sústreďovať len na zárobok. 
Posúvame sa od zisku k zmyslu (existencie).“

Martin Lindstrom

Ako ľudské bytosti nás inšpiruje vyšší zmysel. Nemal by 
chýbať ani fi rmám, i keď základnou premisou podnika-
nia je snaha o dosiahnutie zisku. Je však dávno známe, 
že spoločnosti so silným zmyslom vlastnej existencie ne-
trú biedu, ale zarábajú viac.

Keď sa fi rma sústredí na niečo, čo ju presahuje, prevlá-
da v nej nadšenie a vášeň. Všetci ľudia v nej hovoria 
spoločným jazykom a vedia, že pracujú na dosahovaní 
niečoho inšpiratívneho.

Značky so silným zmyslom existencie zaznamenali podľa 
prieskumu7 za posledných dvanásť rokov rast hodnoty 
o 175 percent v porovnaní s mediánom 86 percent.

Vyšší zmysel je základným zdrojom autenticity značky 
a platformou, ktorá ju oživuje. Zmyslom značky môžu 
byť hodnoty, ktoré sa týkajú nielen zákazníka, ale aj von-
kajšieho sveta, napríklad komunít, životného prostredia 
či zdravia. Mnohé značky sa ich snažia komunikovať pros-
tredníctvom toho, čo reálne robia. Atraktivitu im pridáva 
poctivosť, dôveryhodnosť a transparentnosť.

Spolu meníme svet
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Zmysel 8 nie je CSR ani vízia, či misia značky. Sú však 
silne prepojené.

Spoločnosť dnes tlačí na zastávanie hodnôt, ich prak-
tické uplatňovanie sa stáva nevyhnutnosťou, väčší dôraz 
sa kladie na sociálny rozmer podnikania. Vyšší zmysel 
značky je veľmi dôležitý pre generáciu mileniálov, no jeho 
vážnosť stúpa aj v očiach starších generácií.

Prieskumy 9 ukazujú, že komerčné značky majú v súčas-
nosti oveľa väčšiu silu a vplyv, ako kedykoľvek predtým. 
Ľudia im veria viac ako vláde v tom, že spolu zmenia svet 
k lepšiemu.

Dôvera v inštitúcie

_

7, 8, 9 Kantar Consulting’s new Purpose 2020 
 report “Inspiring Purpose-Led Growth”
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+2,9 %

Čas a úsilie
+2,9 %

Očakávania
+3,8 %

Integrita
+5,4 %

Riešenie problémov
+4,0 %

Empatia
+6,5 %

Tchibo
Nemecký rodinný podnik je expert na kávu. Počas svo-
jej 70-ročnej existencie sa snaží budovať stále rovnaký 
obraz u zákazníkov. Zakladá si na fi remnej kultúre, 
ktorej základom je konanie vychádzajúce z prianí zákaz-
níkov. Vzťahy s nimi si Tchibo buduje najmä osobným 
prístupom predavačov v obchodoch. Zvlášť v menších 
mestách poznajú pravidelných zákazníkov natoľko, 
že vopred vedia, akú kávu majú pre nich pripraviť, a často 
sa s nimi delia o každodenné zážitky.

Tchibo buduje individuálne vzťahy so zákazníckou komu-
nitou aj sprostredkovane na sociálnych sieťach. Poctivo 
odpovedá na otázky, neskrýva príspevky a kritiku berie 
vážne. Netradične promptne pristupuje k spätnej väzbe 
na facebookovom profi le, kde reaguje na podnety naozaj 
bleskovo – už do jednej minúty.

Zákazníci oceňujú možnosť nakupovať, vracať či vymieňať 
tovar naprieč viacerými predajnými kanálmi, a to prostred-
níctvom kamenných obchodov, e-shopu i mobilnej apliká-
cie. Klient si napríklad objedná tovar online a nechá si ho 
zaslať do predajne. Tam si ho najskôr vyskúša, a ak sa mu 
pozdáva, kúpi si ho. Ku komfortu zákazníkov prispievajú 
aj tablety, cez ktoré predavači v obchode vedia objednať 
tovar, ktorý je práve nedostupný na mieste. Klient má 
na výber, či si ho vyzdvihne doma, v tej istej či inej 
predajni.

Inovácie pre milovníkov kávy
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Tchibu nerobí problém priznať si chybu, väčšinu sťažností 
rieši zákaznícka linka. Keď táto služba nesplní očakávania 
klientov, obracajú sa na fi remnú kanceláriu, ktorá každý 
podnet preberá individuálne a vyrieši k spokojnosti zákaz-
níka. Priamo v predajniach majú tento proces na starosti 
vedúci a ich zástupcovia. Pri Riešení problémov Tchibo 
nešpekuluje. Tvar vymení a vráti bez zbytočnej adminis-
tratívy a otázok do 30 dní od nákupu.

Firma venuje veľkú pozornosť výberu zamestnancov. 
Orientuje sa v prvom rade na hodnoty, aby človek zapa-
dol do tímu a fi remného prostredia. Radšej urobí kompro-
mis pri znalostiach a zručnostiach, ktoré sa dajú naučiť, 
než pri postojoch človeka, ktoré sa dajú len ťažko meniť. 
K zamestnancom sa Tchibo správa ohľaduplne a zodpo-
vedne. Vytvára prostredie, v ktorom sa cítia prirodzene 
a autenticky, čo potom personál hravo prenáša na zákaz-
níkov.

Tchibo stále prekvapuje novými produktmi. Niektoré vzni-
kajú na základe zákazníckych podnetov v rámci platformy 
Tchibo Ideas. Priestor na prinášanie dobrých nápadov 
a tipov na inovácie majú aj zamestnanci.

„Objednávam tovar cez internet 
s dodaním do obchodu, kde si ho 

vyskúšam a zaplatím. V prípade, že sa mi 
nepáči, nemusím ho zobrať. Tovar sa 

mi však vždy páči, je kvalitný, 
som spokojná.“

„Je super môcť vrátiť objednaný 
tovar priamo do predajne a ihneď 

dostať peniaze späť.“

„Príjemné posedenie a výborné 
koláče. Urobím si tam nákup. Vždy tú 

chutnú kaviarničku navštívim.“
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Telekomunikácie

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+8,6 %

Čas a úsilie
+8,6 %

Očakávania
+9,6 %

Integrita
+6,9 %

Riešenie problémov
+7,9 %

Empatia
+8,0 %

O2
Jednotku telekomunikačného sektora z pohľadu zákaz-
níckej skúsenosti charakterizuje férovosť a jednoduchosť. 
Férový prístup sa dá rozpoznať už podľa toho, že operátor 
od klienta nevyžaduje viazanosť na určité obdobie, ani ne-
skrýva v zmluvách podstatné informácie pod malými pís-
menkami. Ponuka O2 nie je komplikovaná a klient nemusí 
uvažovať o kombinácii viacerých produktov, aby sa dopra-
coval k lepšej cene.

Na pobočkách spoločnosti prekvapí chýbajúci vyvolávací 
systém s poradovými číslami, ktorý je v retailovej oblasti 
telekomunikačnej brandže bežnou súčasťou procesov. 
V O2 to robia inak. Dbajú na to, aby zamestnanec po-
bočky iniciatívne vyšiel spoza stola, oslovil zákazníka, 
ktorý je v poradí, nadviazal s ním očný kontakt, usadil ho 
a venoval sa mu.

S klientom komunikujú transparentne, spôsob predaja 
v pobočke je konzultačný. Predavač pri rozhovore otočí 
obrazovku tak, aby na ňu videl súčasne so zákazníkom. 
Nebojí sa ukázať, aké informácie o ňom má v systéme 
a spoločne si prejdú ponuku služieb na webe. Firma tým 
dáva najavo, že pred zákazníkmi nič neskrýva a posilňuje 
tak ich dôveru v značku.

Zvláštnosťou pri O2 je tiež to, že predavači aj pracovníci 
call centra používajú len internet, žiadny osobitný interný 
systém. Keď zamestnanec komunikuje s klientom, obaja 
sa pozerajú na obrazovke na to isté rozhranie. Zákazník 
vidí, že si dokáže vyplniť objednávku rovnako jednoducho 
z pohodlia domova, ako to robí predavač v pobočke.

Férovo a bez zbytočných komplikácií
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Prepojenie zamestnancov so zákazníkmi funguje aj pri vy-
užívaní služieb O2. Zamestnanci operátora sú motivovaní, 
aby používali rovnaké produkty ako zákazníci. Len tak ich 
dokážu dokonale poznať, poradiť zákazníkovi a prípadne 
produkty pripomienkovať a „vychytávať muchy“.

Pri inováciách operátor myslí dopredu na všetky detaily 
a riadi očakávania zákazníka. Vie, že nestačí priniesť dob-
ré riešenie, ale urobí aj ďalších pár krokov navyše. Keď 
napríklad vlani v O2 komunikovali pokrývanie pokročilou 
4G sieťou, neuspokojili sa len s TV reklamou a voľnou 
prístupnosťou pre každého klienta.

Zapracovali na tom, aby zákazníkovi osobne ukázali, 
ako si mobil nastaví tak, aby mohol čerpať výhody 
z výrazne lepšej užívateľskej skúsenosti, ktorú 4G ponú-
ka. Operátor aktívne pozýval klientov do pobočiek a mo-
tivoval darčekmi k bezplatnej výmene starej SIM karty 
za novú a k prechodu na rýchlejšiu a kvalitnejšiu sieť.

Bez toho, aby ju mal zákazník v mobile, by bola nanič 
aj jednoduchá a účelná aplikácia O2. Operátor sa 
sústreďuje na to, aby ju klienti poznali a aktívne s ňou 
pracovali. A hoci to stojí úsilie, zamestnancom dal úlohu, 
aby každému zákazníkovi v predajni aplikáciu ukázali. Keď 
odchádza, mal by byť pripravený na jej používanie.

„Mám konkrétnu skúsenosť 
s poradenstvom, ktoré hodnotím 

veľmi pozitívne.“

„Odporúčam. Využívam od nich 
internet, keď sa pokazil, hneď na druhý 
deň to bol technik bezplatne vymeniť. 

Sú ochotní riešiť každý problém 
v prospech zákazníka.“

„Nový paušál, nové zariadenie, 
skvelý a profesionálny prístup.“
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Reťazce s potravinami

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+8,7 %

Čas a úsilie
+5,3 %

Očakávania
+7,8 %

Integrita
+7,0 %

Riešenie problémov
+6,8 %

Empatia
+7,2 %

Kaufland
Kaufl and stavia svoju značku na kvalite, cene, výbere 
a jednoduchosti. Všetko úsilie sa zbieha k ústrednému 
cieľu, aby bol zákazník spokojný. V Kaufl ande sú pres-
vedčení, že cesta k nemu vedie len cez spokojnosť vlas-
tných zamestnancov. Firma sa stará o ich rozvoj a vštepu-
je pracovníkom empatické správanie voči zákazníkom.

Obchodný reťazec vychádza v ústrety trendu rýchleho 
nakupovania. Zákazníkovi, ktorý nemá čas alebo nechce 
korzovať po predajni, uľahčuje nákup. Už pri vcho de náj-
de čerstvý sortiment – ovocie, zeleninu a pečivo – a hneď 
zaplatí pri samoobslužných pokladniciach. Ak nie sú všet-
ky pokladne otvorené a zákazník čaká pri klasickej poklad-
ni (s obsluhou) dlhšie ako päť minút, na informačnom 
pulte si môže vyzdvihnúť ako ospravedlnenie darčekovú 
poukážku.

V predajni sa dá rýchlo zorientovať vďaka farebnému 
odlíšeniu produktov a nižším regálom, ponad ktoré je vi-
dieť celú plochu obchodu. Kaufl and rozvíja dnes už menej 
preferovaný koncept nakupovania pod jednou strechou, 
ktorý má dobre nastavený. Predajňu zvyknú dopĺňať 
ďalšie obchody či služby, ako napríklad lekáreň, kveti-
nárstvo či bistro, aby človek nemusel merať ďalšiu cestu 
za nákupmi inam.

Široký výber potravín previazaný s kvalitou



43

Kaufl and si zakladá na širokom sortimente, vybrať si 
dokáže prakticky každý. Aj spotrebitelia s potravinovými 
intoleranciami, ktorí hľadajú bezlepkové či bezlaktózové 
výrobky alebo vegáni. Dôležité je, aby potraviny boli 
za výhodné ceny, čo reťazec vie dosiahnuť aj vďaka 
širokému sortimentu privátnych značiek. Tie bývajú v ob-
chodoch lacnejšie než porovnateľné značkové produkty.

Kvalita potravín je v Kaufl ande na pretrase na viacerých 
úrovniach. Parametre ovocia, zeleniny či mäsa preverujú 
najskôr pri príchode do logistického centra. Tam sa to-
var hneď rozdelí a vyrazí do predajní, na ktorých ho ešte 
raz skontrolujú pri jeho príjme. Ďalšie kontroly nasledujú 
pred jeho vyložením na predajni a priebežne na pultoch.

Zákazníkovi, ktorý prichádza do Kaufl andu s reklamáciou, 
vymenia tovar bez diskusie a bez slov mu vrátia peniaze. 
Spoločnosť tvrdí, že jej cieľom je poskytovať čo najlepší 
servis. Spotrebitelia to oceňujú a opakovane sa vracajú 
na ďalší nákup, čo potvrdzuje aj najvyššie dosiahnuté 
skóre v indexe lojality spomedzi všetkých značiek v štúdii.

„Veľmi rada nakupujem v Kaufl ande, 
majú veľmi veľký výber kvalitného tovaru a, 

samozrejme, i ponuku akcií alebo prispôsobenej 
ceny. A hlavne tu nájdem slovenské výrobky 

– takže pozerám, čo kupujem, za čo kupujem, 
odkiaľ to je a aj dobu spotreby. Zatiaľ sa mi 

ešte nestalo, aby som niečo, hoci len 
z potravín, reklamovala.“

„Kúpila som oblečenie zlej veľkosti, 
hneď po zaplatení som to zistila 

a bez problémov som si to mohla 
ísť vymeniť. Aj keď som reklamovala 

nejaký tovar, nebol problém.“

„Všetko, čo potrebujete, 
je na jednom mieste.“





Kultúra a značka 
sú synonymá
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Vynikajúca zákaznícka skúsenosť prináša značke hodno-
tu. To isté platí o zamestnaneckej skúsenosti, ktorá musí 
byť v súlade s hodnotami značky. Ak fi rma chce, aby bola 
jej značka známa pre automatizáciu a rýchlosť, potom by 
prostredie pracoviska zamestnancov, benefi ty i hodnote-
nia ich výkonu mali tomu zodpovedať. Ak je persona-
lizácia a starostlivosť tým, čo odlišuje značku, skúsenosť 
zamestnancov s tým musí korešpondovať. Len tak sú aj 
oni schopní ju preniesť na zákazníkov.

Inovácie, kreativita, vášeň, odhodlanie a túžba robiť 
pre zákazníka skvelé veci sa začínajú a končia zamest-
nancom.

Kultúra a značka sú synonymá
Úspešné značky si to uvedomujú a pracujú na skúse-
nosti zamestnanca rovnako ako na tej zákazníckej. Pri ich 
navrhovaní postupujú metodicky rovnako. Dá sa to docie-
liť pomocou dizajnu zamestnaneckých ciest. Netýka sa to 
len zamestnancov front offi ce, ale treba zapojiť všetkých 
a vytvoriť pomyselnú reťaz.

„Ľudská reťaz“ predstavuje spojitosť medzi hodnota-
mi značky a kultúrou, zamestnaneckou skúsenosťou 
a správaním zamestnancov, zákazníckou skúsenosťou 
a správaním zákazníkov.

Šťastní zamestnanci 
predajú viac

o 37 %

Šťastní zamestnanci 
sú produktívnejší 

o 12 %
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Ak spoločnosť našla správnych zamestnancov, po-
tom im potrebuje vytvoriť zamestnaneckú skúsenosť, 
ktorá odzrkadľuje zákaznícku skúsenosť. Obe by mali 
byť postavené na rovnakých základoch vychádzajúcich 
zo Šiestich pilierov.

_

10 www.retently.com

Personalizácia Integrita Očakávania Čas a úsilie EmpatiaRiešenie 
problémov

Medzi zamestnaneckou a zákazníckou skúsenosťou je 
silná závislosť. Spoločnosti, ktoré sa venujú obom, ras-
tú rýchlejšie. Šťastný zamestnanec = šťastný zákazník = 
šťastný akcionár. Medzi týmto prepojením je silné eko-
nomické pozadie. 10

Kultúra 
spoločnosti

 Zamestnanecká 
skúsenosť

Správanie 
zákazníkov

Správanie 
zamestnancov

Zákaznícka 
skúsenosť

Obchodné 
výsledky
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+4,6 %

Čas a úsilie
+1,7 %

Očakávania
+1,9 %

Integrita
+4,7 %

Riešenie problémov
+1,5 %

Empatia
+2,4 %

dm drogerie markt
Kľúčovou hodnotou siete dm drogerie markt je docene-
nie človeka. Vážia si ako zákazníka, tak aj spolupracovníka. 
Filozofi u spoločnosti charakterizuje slogan Tu som člove-
kom, tu nakupujem. Pozitívna skúsenosť sa začína u spo-
lupracovníkov v predajni, ktorí ju prenášajú na kupujúcich.

Spolupracovníci sú zrkadlom dm drogerie markt. Firma 
si uvedomuje, že povolanie predavača je v dnešnej dobe 
nedocenené, i keď toho musia veľa ovládať – od pozna-
nia produktov cez prácu so zákazníkom až po ekonomické 
súvislosti. Dôkazom, ako si v dm drogerie markt vážia 
pracovnú silu, je aj to, že si ju trpezlivo vychovávajú už 
od školy. dm drogerie markt patrí k pionierom duálneho 
vzdelávania na Slovensku, v rámci ktorého študenti získa-
vajú okrem praktických skúseností priamo v prevádzke 
tiež garanciu pracovného miesta v budúcnosti.

Príprava na prácu v dm drogerie markt ide do hĺbky a ne-
raz presahuje profesijný rozmer. Napríklad niektorí štu-
denti si vytvárajú také dobré vzťahy s vedúcimi predajní, 
že ich to motivuje k zlepšeniu známok v škole. Dôraz 
na ľudský faktor sa nekončí vzdelávaním pod dohľadom 
fi rmy. V dm drogerie markt kladú veľký dôraz na celý 
proces náboru a zapracovania ľudí. Každý adept na prá-
cu dostáva od začiatku náležitú pozornosť. Pridelia mu 
„sprievodcu – buddyho“, ktorý ho vedie a pomáha mu 
rozpoznať potenciál na ďalší rozvoj.

Vážia si človeka aj planétu
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Zákazník v predajni dm drogerie markt nie je synonymom 
chodiacej peňaženky. Má sa cítiť dobre, byť vnímaný ako 
človek, ktorý je pre spolupracovníkov na prvom mieste. 
Aby to tak mohlo byť, majú spolupracovníci právomoc 
riešiť sťažnosti či iné problémy priamo v prevádzke, 
aby zákazník odišiel spokojný, nech sa deje čokoľvek 
a vracal sa späť na ďalší nákup. V pozadí je veľa detailov, 
ktoré pomáhajú dotvárať pocit výnimočnosti a persona-
lizovaného prístupu.

V dm drogerie markt nesúdia a nepoučujú zákazníkov, 
ale vystavenými výrobkami a prístupom im nevtieravo 
ponúkajú návod, ako sa lepšie starať o svet okolo seba. 
Do sortimentu zaraďujú produkty s udržateľnými črta-
mi a ponúkajú alternatívy, ako chrániť planétu. Na pulty 
sa dostávajú ekologické, zdravé či vegánske výrobky, 
permanentné tašky, vo vybraných prevádzkach sa dajú 
načapovať prostriedky do domácnosti.

V usporiadaní predajne ide dm drogerie markt do detai-
lu a čo je dôležité, vníma ju očami zákazníka. Nechce, 
aby sa uštval únavným hľadaním tovaru v obchode. Snaží 
sa šetriť čas zákazníka a uľahčiť mu nákup tým, že výrob-
ky umiestňuje do regálov tak, aby sa čo najrýchlejšie zo-
rientoval a bez problémov našiel, čo hľadá.

„Veľmi ochotná predavačka. 
Poradenstvo v oblasti kozmetiky 
na vysokej úrovni. Výborné ceny 

a široký sortiment.“

„V dm drogériách mám vždy dobrú 
skúsenosť. Je tam dobrá obsluha, 

vždy sa opýtajú, čo hľadám alebo čo 
potrebujem, poradia, nájdu, ukážu.“

„Do kamenných obchodov chodím 
veľmi rada. Ochotný personál a široká 

škála výrobkov od rôznych značiek 
za ceny zodpovedajúce kvalite.“
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Nováčik 
v prieskume

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Finančné služby

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+6,5 %

Čas a úsilie
+4,5 %

Očakávania
+5,8 %

Integrita
+6,9 %

Riešenie problémov
+5,3 %

Empatia
+5,8 %

Dôvera
Dôvera je v štúdii nováčikom, ktorý sa pohybuje v regu-
lovanom prostredí zdravotného poistenia. Znamená to, 
že má zákonom dané mantinely produktu, čo ju v mno-
hom limituje. Napriek tomu sa vyšvihla medzi top značky 
celkového poradia a dostala sa najvyššie vo svojom 
sektore.

Táto súkromná zdravotná poisťovňa dokazuje, že pre 
úspech nie je rozhodujúci produkt alebo sektor, ale naj-
mä vnímanie zákazníckej skúsenosti značky. Dôvera kla-
die dôraz predovšetkým na inovatívnosť a ústretovosť 
pri každej interakcii so zákazníkom. Počúva ho, venu-
je sa pripomienkam a podnetom. Klienti sa tak stávajú 
súčasťou procesu inovácií a vytvárania lepších riešení.

Dôvera si váži ľudské zdravie. Z jej postoja je cítiť integ-
ritu a empatiu. Snaží sa, aby mala dostupné a z hľadiska 
dizajnu jednoduché a funkčné pobočky bez zbytočných 
„okázalostí“. Dáva tým najavo, že peniaze vynakladá pre-
dovšetkým na zdravotnú starostlivosť, čiže tam, kde ich 
klient najviac potrebuje a pocíti.

V hodnotení integrity Dôvera dosahuje výsledky nad prie-
merom fi nančného sektora. Prispieva k tomu napríklad 
špeciálny grantový program Bojovníci za zdravie, v rámci 
ktorého automaticky ponúkne možnosť príspevku na lieč-
bu, ktorá štandardne nie je hradená z verejného zdravot-
ného poistenia. Podporila takto už stovky ľudí.

Inovácie a ústretovosť pre lepšiu starostlivosť
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Schopnosť značky vyjadriť empatiu je mimoriadne 
dôležitá tam, kde ide o zdravie. Zamestnanci pracujúci 
v pobočkách Dôvery sú pravidelne školení, aby sa 
dokázali vcítiť do situácie klienta a zvládať ju v jeho 
prospech. Vždy berú ohľad na zákazníka a odporúčajú mu 
to, čo je preňho najvhodnejšie. Klienti môžu využívať non-
stop samodiagnostický nástroj Dôvera Genio, ktorý vie 
vyhodnotiť potrebu návštevy pohotovosti alebo volania 
záchranky, prípadne upozorní na vážne chronické ocho-
renie.

Mobilná aplikácia šetrí čas poistenca a je preňho uži-
točným pomocníkom. Poistenec v nej má svoj preu-
kaz poistenca, nájde tam elektronickú zdravotnú knižku 
so všetkými záznamami o vyšetreniach a liekoch. Apliká-
cia ho naviguje k lekárni otvorenej vo večerných hodinách 
a cez víkendy, ponúka aj pripomienkovanie preventívnych 
prehliadok alebo prehľadnú detskú poradňu so zazna-
menávaním míľnikov vývoja dieťaťa.

Dôvera nenecháva klientov bez informácie, ako dlho bude 
trvať vybavovanie nejakej záležitosti. Nastavuje a aktív-
ne riadi očakávania. Namiesto štandardne stanovenej 
30-dňovej lehoty sa snaží schváliť žiadosť poistenca 
do piatich dní.

„Vždy, keď niečo potrebujem riešiť 
ohľadom poistenia, tak mi pomôžu. 
Ponúkajú super výhody, oveľa lepšie 

ako v inej poisťovní. Veľká spokojnosť.“

„Zvyknem si pozerať svoju elektronickú 
zdravotnú kartu a aj úkony, ktoré mi poisťovňa 

hradí, a v akej miere. Páči sa mi transparentnosť 
lekárskych úkonov, ktoré si môže každý vo svojom 
záujme pozrieť. Rovnako som rád aj za newsletter 

o rôznych novinkách a akciách.“

„Mám veľmi dobré skúsenosti. 
Kontaktovala som službu 24-hodinový lekár, 

keďže som mala problémy so žalúdkom 
a veľmi dobre mi poradili. Ďakujem im.“
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+2,5 %

Čas a úsilie
+2,2 %

Očakávania
-0,2 %

Integrita
+0,9 %

Riešenie problémov
+3,2 %

Empatia
-0,1 %

Alza.sk
Internetový obchodník funguje prevažne v digitálnom 
prostredí, takže je logické, že stavia na moderných tech-
nológiách. Čo je však už menej samozrejmé, nezabúda 
pri tom na ľudský faktor a technológie efektívne prepája 
s človekom – odborne zdatným a spoľahlivým zames-
tnancom. To, že Alza.sk dbá na kvality vlastných ľudí, 
sa ukazuje nielen na opisoch nových produktov, ale tiež 
na zákazníckom servise. Obe oblasti majú na starosti tí 
istí fundovaní ľudia.

Keď sa zákazník obráti na Alza.sk s nejakou otázkou, 
či už prostredníctvom call centra, chatu alebo kontak-
tného formulára, môže počítať s tým, že dostane prom-
ptnú a najlepšiu možnú odpoveď. Nie od robota, ale od 
živého človeka. Toho, ktorý je na danú tému najlepší 
„respondent“. Zákaznícke otázky sa totiž bez zbytočného 
zdržiavania dostávajú k expertovi, ktorý vie zareagovať 
čo najkompetentnejšie a najrýchlejšie.

Skôr, než začne zamestnanec Alza.sk komunikovať 
so zákazníkom, identifi kuje ho a urobí si obraz o jeho 
zákazníckom správaní. Na základe zmapovania preferencií 
mu potom dokáže prispôsobiť komunikáciu na mieru. Ne-
hovorí s ním len ako s ďalším v poradí. Zákazník tak na-
dobúda pocit výnimočnosti, ktorý mu poskytuje persona-
lizovaný prístup. Alza.sk navyše vedie zamestnancov 
k empatii a školí ich tak, aby ju vedeli odovzdávať ďalej.

Moderné technológie s ľudským prístupom
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Komunikácia so zákazníkom je v Alza.sk hladká aj vďaka 
tomu, že obchod dáva zamestnancom právomoc riešiť 
jeho problém. Ak si situácia vyžaduje kompenzáciu, pra-
covník sa môže sám rozhodnúť, aké zvolí riešenie. Ob-
chodník pristupuje k riešeniu problémov nadštandardne, 
snaží sa vyjsť maximálne v ústrety aj pri reklamáciách. 
Netrvá celú večnosť, kým ich vybaví, ale na väčšinu 
reaguje do dvoch-troch dní a mnohé výrobky vymení 
okamžite.

Alza.sk má blízko k zákazníkovi, no zároveň ho za každú 
cenu neobťažuje. Ak mu to vyhovuje, nemusí sa starať 
o to, kedy mu zazvoní kuriér s tovarom, ale objednávku 
si môže prevziať komfortne v nonstop dostupných výdaj-
ných miestach. Zákazníci však veľmi pozitívne hodnotia aj 
sieť dopravcov Alza expres. Pro stredníctvom tejto služ-
by má predajca doručenie úplne pod kontrolou a dokáže 
riadiť očakávania zákazníkov. Presne im vie povedať, 
kde a v akom stave sa práve nachádza zásielka, čo si ku-
pujúci môže jednoducho overiť online.

Dôležitosť prepojenia fi rmy s vlastnými zamestnancami 
sa v Alza.sk prejavuje i v oblasti inovácií. Vo fi rme nemajú 
na túto oblasť osobitné oddelenie, ale podporujú svojich 
ľudí, aby prichádzali s nápadmi. Preferované sú vylepše-
nia, ktoré majú pridanú hodnotu nielen pre zamestná-
vateľa, ale tiež pre zákazníka.

„Alza.sk je skvelá, nemala som s nimi 
žiadny problém. Vždy bolo všetko dodané 
včas a bez poškodení. Ani s reklamáciou 

nebol nikdy problém.“

„Páči sa mi, že môžem priamo 
v predajni sama zaplatiť kartou alebo mincami. 
To by mohli mať všade. Hlavne platenie kartou 

sa mi páči, je to moderné.“

„V Alza.sk nakupujeme pravidelne, 
sme nadmieru spokojní s rozsahom sortimentu, 

s dobou dodania, poštovným atď. Naposledy sme 
kupovali sekáč/mixér na jedlo, ale využívame ju 

napr. aj na kúpu batérií a pod.“





Ponorenie sa 
do mysle zákazníka



48 %

56

„Naša najlepšia skúsenosť 
je naším očakávaním.“

MOJA MOTIVÁCIA

Charakteristika toho, čo riadi správanie a očakávania

Biznis pohľad: Znalosť toho, čo zákazníci skutočne 
oceňujú z pohľadu skúsenosti a čo im nastavuje budúce 
očakávania, môže pomôcť spoločnostiam eliminovať zby-
točné úsilie a zamerať sa to podstatné.

Ako zákazníci túžime po kvalite, pohodlí, intuitívnych 
a personalizovaných zážitkoch. Chceme, aby nás orga-
nizácie a inštitúcie, s ktorými komunikujeme, „poznali“, 
„vážili si“ a „uľahčili nám to“ a „chránili nás“. 11

spotrebiteľov cíti úzkosť a strach pri predstave, 
že by im v online prostredí hekli fi nančné, 
lekárske alebo iné osobné informácie.

Otázky na zodpovedanie

· Ktorých zákazníkov chceme získať?
· Ako sa dostaneme k poznatkom, ktoré nám 
 pomôžu pochopiť dôležité motívy správania 
 sa najprofi tabilnejších zákazníkov?
· Ktoré zákaznícke cesty sú tie rozhodujúce, 
 ktoré prinášajú hodnotu?
· Ako prioritizujeme najdôležitejšie zákaznícke 
 cesty z pohľadu investícií?
· Ktoré očakávania a nástrahy na zákazníckej 
 ceste sú kľúčové?

Ako zákazníci sa časom meníme. Prechádzame 
životnými fázami, ktoré ovplyvňujú spôsob 
nášho rozmýšľania. Je iné byť študentom, stať 
sa rodičom či odísť na dôchodok. Pochopenie 
meniacej sa situácie zákazníka, toho, čo sa deje 
v jeho hlave, pomáha organizáciam zmysluplne 
ho sprevádzať životom a zároveň im to dáva veľký 
priestor na nové nápady.

V KPMG veríme, že náš rámec Mojich 5 pomáha 
identifi kovať, čo si zákazníci vážia z pohľadu 
zákazníckej skúsenosti, porozumieť okamihom, 
na ktorých im záleží, ponoriť sa viac do súvislos-
ti našich prepojení, ktoré robíme a kompromisov 
medzi časom a peniazmi.

Spôsob, akým sa prelínajú tieto faktory v rôznych 
životných udalostiach zákazníka, pomáha pochopiť 
nielen zákazníka dneška, ale aj to, čo bude nad-
chýnať zákazníkov zajtrajška.

Mojich 5
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„Prechádzame zásadným posunom v spôsobe, 
akým spracovávame a fi ltrujeme informácie.“

MOJA POZORNOSŤ

Spôsob, akým upriamujeme našu pozornosť

Biznis pohľad: Ak chcú fi rmy zistiť, ako uspieť v boji 
o pozornosť zákazníkov, mali by sústrediť svoje investí-
cie na momenty, interakcie, médiá alebo kanály, ktoré sú 
dôležité pre maximalizáciu ich návratnosti.

Sme stále viac ovplyvňovaní technológiami, ktoré uľahču-
jú alebo riadia náš život. Množstvo informácií vytvára 
neustály tlak na pozornosť a preto jednou z najdôleži-
tejších výziev je udržať pozornosť zákazníka. Náš čas sa 
stal vzácnejším. Pochopenie spôsobu, ako určujeme pri-
ority a usmerňujeme náš čas a pozornosť, nám pomáha 
dostať sa zo spleti informácií a nájsť metódu, ako budovať 
hlbšie a zmysluplnejšie vzťahy so zákazníkmi.

zákazníkov oceňuje technológie alebo 
aplikácie, ktoré im pomáhajú automaticky 
fi ltrovať informácie.

Otázky na zodpovedanie

· Čomu dávame prednosť pri našej pozornosti?
· Ako zákazníci fi ltrujú a spracovávajú informácie a komu-
 nikáciu a ako vieme pomôcť v záplave informácii?
· Ako a kde získame pozornosť našich zákazníkov 
 spôsobom, ktorý je pre nich relevantný?
· Ako si udržíme pozornosť zákazníka?
· Ako sa staráme o komunikáciu so zákazníkom, 
 ktorá má pre nás hodnotu?

„Dozvedáme sa viac o svete 
a svet sa dozvedá viac o nás.“

MOJE PREPOJENIA

Ako sa prepájame so zariadeniami, informáciami 
a jeden s druhým

Biznis pohľad: Lepšie pochopiť, ako a s kým sa zákazníci 
prepájajú, prispieva k hlbším poznatkom a prepojeniam.

Prepojenia pribúdajú a s nimi rastú aj digitálne prepojené 
interakcie, dátová stopa sa zvyšuje exponenciálne. Poro-
zumenie vzorcom všetkých prepojení a sietí je dôležité 
pre pochopenie toho, ako, kedy a kto ovplyvňuje naše 
rozhodnutia.

mileniálov sa zámerne odpája 
od zariadení, médií, správ 
a ich online života.

Otázky na zodpovedanie

· Ako používajú zákazníci technológie, aby sa spojili 
 so svetom okolo nich?
· S kým sú naši zákazníci spojení?
· Ako pomáhame zákazníkom spájať sa s našou značkou?
· Ako lepšie rozvíjame spojenia?
· Aké sú dosahy na súkromie a dôveru pri vytváraní 
 komplexných obrazov o zákazníkoch?

_

11 KPMG: Me, my life, my wallet, 2019
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„V našich životoch narastá využívanie technológií 
s cieľom zautomatizovať alebo zrýchliť činnosti.“

MOJE HODINKY

Ako vyvažujeme nedostatok času a ako sa to mení 
v rôznych životných fázach

Biznis pohľad: Pochopenie vplyvu životných situácií 
na kompromis medzi časom a peniazmi, pochopenie, 
kde a kedy sa objavia a ako sa menia, pomáha spoloč-
nostiam spájať sa so zákazníkom v správny moment.

Od toho, koľko máme času alebo koľko si myslíme, že ho 
máme sa odvíja spôsob komunikácie s inými ľuďmi alebo 
spoločnosťami. Automatizácia a zrýchlenie činnosti nás 
sprevádza v každodennom živote, či už pri opakujúcom sa 
nákupe v potravinách alebo keď nás algoritmus naviguje 
pri ďalšej kúpe, počúvaní nasledujúcej skladby, pozeraní 
ďalšieho fi lmu.

ľudí hovorí, 
že chcú pracovať 
až do dôchodku.

Otázky na zodpovedanie

· Ktoré životné situácie sú kľúčové pre zákazníka?
· Ako rozvíjame ponuku a naše miesto v živote 
 zákazníka pri prechode životnými fázami?
· Ako vieme zákazníkom pridať čas vďaka odstraňovaniu 
 byrokracie alebo službami, ktoré redukujú čas?
· Aké nové produkty a služby vytvárame pre zákazníkov, 
 ktorí sa presúvajú z fázy života s nedostatkom času 
 do pokojnejšieho obdobia?
· Ako vieme zákazníkom pomôcť pripraviť ich 
 na nadchádzajúcu fázu života?

„Obsah našej peňaženky sa mení 
podľa životných fáz.“

MOJA PEŇAŽENKA

Ako narábame s peniazmi podľa životných situácií

Biznis pohľad: Vedieť, čo pre ľudí znamenajú peniaze 
v rôznych fázach života a koľko ich práve majú, umožňuje 
spoločnosti zacieliť sa na tých, ktorí si jej produkt môžu 
dovoliť.

Obsah našej peňaženky sa mení s ohľadom na životné 
udalosti a čas. Koľko máme peňazí, ako sa ich rozhod-
neme rozdeliť a náš postoj k nim sa odvíja od mnohých 
faktorov, nielen od mzdy alebo veku. Porozumenie vzťa-
hu medzi príjmom, mixom výdavkov a výsledným bohat-
stvom (čisté úspory) alebo dlhmi a ako sa tento vzťah 
mení v priebehu rôznych životných fáz, rozširuje pohľad 
nad rámec tradičných demografi ckých modelov.

zákazníkov sa bojí, 
že nebudú mať peniaze 
na dôchodok.

Otázky na zodpovedanie

· Ako určíme spôsob, akým zákazníci míňajú 
 alebo sa delia o svoju peňaženku?
· Ako vieme povedať, kto bude zarábať viac alebo menej?
· Ako vieme byť pripravení na vplyv ekonomických zmien 
 na peňaženku zákazníka?
· Ako vieme pomôcť zákazníkom riadiť ich peňaženku 
 a rozpočet pre súčasné aj budúce okolnosti?



Moja 
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Spúšťač zákazníckej skúsenosti
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Logistika

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+1,9 %

Čas a úsilie
+2,3 %

Očakávania
+3,3 %

Integrita
+3,6 %

Riešenie problémov
+1,8 %

Empatia
+3,1 %

GLS
Stredobodom záujmu logistickej spoločnosti GLS je popri 
vysokej kvalite a rýchlosti doručovania aj extrémne nízka 
miera poškodenia zásielok. Dopravujú balíky príjemcom 
tak, aby sa mohli spoľahnúť na čas, v ktorom majú byť 
dodané. Nesľubujú nič, čo by nevedeli splniť, ale radšej 
realisticky to, za čo sa vedia postaviť.

Kuriérov nabádajú na transparentný a férový prístup v ko-
munikácii so zákazníkom. Sťažnosti nespokojných klien-
tov riešia iba centrálne. Ponosy preverujú nielen z pohľa-
du zákazníka, ale aj z pozície kuriéra. Sú féroví k obom 
stranám, a ak sa preukáže pochybenie na strane doručo-
vateľa, štandardne uznajú reklamáciu poškodených či ne-
doručených balíkov. Ak urobia chybu, neskrývajú ju, ale ju 
priznajú.

GLS patrí v rýchlosti doručovania k najlepším na trhu. 
Garantuje dodanie tovaru do 24 hodín na Slovensku, 
do Maďarska a čiastočne do Českej republiky. Pribúdajú 
klienti, ktorí smerujú zásielky do čoraz populárnejších balí-
komatov GLS, kde sa dajú nielen prevziať, ale aj podať.

Doručenie pod kontrolou a bez obáv
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Firma nastavuje očakávania v prepojení s portfóliom 
ponúkaných služieb. Zákazníci si už zvykli na komfort, 
ktorý im poskytujú notifi kácie o pohybe zásielky. Dopre-
du vidia, kedy balík príde, a majú možnosť presmerovať 
ho na iné miesto doručenia či na iného adresáta.

Ľudia pracujúci na centrálnom zákazníckom oddelení GLS 
sú hrádzou medzi kuriérom a zákazníkom. Kuriéri absol-
vujú vstupné školenie o tom, ako majú vystupovať a mali 
by sa riadiť kódexom správania voči zákazníkovi. Motivujú 
ich hodnotenia spokojnosti, ktoré im zanechávajú zákazní-
ci. Viacerí dlhoroční doručovatelia sa stretávajú s klientmi 
opakovane. Vedia si s nimi vytvoriť osobné vzťahy, čo im 
potom umožňuje uplatňovať personalizovanú službu.

Na zákazníckej linke GLS sa človek zvyčajne stretne 
s empatickým prístupom. Na centrále sa fi rme darí držať 
stabilný tím ľudí, takže zákazníci sú zvyknutí na to, že pár 
rokov volajú konkrétnemu zamestnancovi.

„Super človek, vždy usmiaty, veselý, 
zavolá, a aj keby som bola na inom konci 

mesta, tak mi aj tam balík dovezie.“

„GLS je super kuriérska služba a balík 
vždy doručí v poriadku a nepoškodený, kuriér 

je milý a pozorný, takže túto kuriérsku 
službu naozaj odporúčam.“

„Rýchle doručenie objednaného 
balíka, kuriér bol ochotný prísť poobede 

po telefonickom dohovore, keďže 
doobeda som bol v práci.“
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Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Maloobchod

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+0,8 %

Čas a úsilie
+2,2 %

Očakávania
-0,5 %

Integrita
-0,4 %

Riešenie problémov
+3,1 %

Empatia
+1,4 %

PEPCO
PEPCO zabezpečuje pre zákazníkov čo najjednoduchší 
prístup ku každodenným produktom, ako je oblečenie 
pre rodinu či trendy doplnky v dobrej kvalite za nízke ceny. 
Zákazníci sú u neho na prvom mieste. Chce, aby od chví-
le, keď prídu do predajne, vnímali, že mu na nich záleží 
a vie naplniť ich potreby. Usiluje sa o to, aby sa v obcho-
doch cítili príjemne a radi sa tam vracali.

PEPCO stavilo na osobný prístup v kamenných predaj-
niach, ktorých má na slovenskom trhu viac ako sto. 
Sú totiž jediným miestom, kde si ľudia môžu zakúpiť 
ponúkané produkty, čomu zodpovedá aj kľúčová úloha 
personálu pre zákaznícky zážitok.

Kupujúci sa často vracajú do obchodov na opakované 
nákupy. Zamestnanci vďaka tomu dobre poznajú zákaz-
níka a vedia mu odporučiť správny produkt. Obsluha 
je primeraná potrebe klienta a pokiaľ potrebuje sám ob-
javovať produkty, personál mu nenúti servis za každú 
cenu a nevytvára zbytočný tlak na nákup. Človek má dosť 
priestoru, aby si v pokoji prezrel tovar a vybral si, 
čo potrebuje.

Nováčik 
v prieskume

Všetko potrebné ľahko poruke
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Zákazníci PEPCO očakávajú, že kedykoľvek navštívia 
jeho predajňu, nájdu niečo nové za čo najlepšiu cenu. 
Spoločnosť sa im snaží čo najviac vyhovieť. Takmer 
neustále zásobuje prevádzky úplne novým sortimentom 
a priebežne obmieňa ponuku podľa sezóny. Pokiaľ je na to 
priestor, zväčšuje a modernizuje predajne. Vylepšuje ich 
vzhľad a vybavenie tak, aby poskytovali čo najpríjemnejší 
zážitok pri nakupovaní.

V ústrety klientovi vychádza PEPCO vhodnou polo-
hou obchodov, ktoré sa nachádzajú v lokalitách s jed-
noduchým prístupom. Rýchlej orientácii a pohodlnému 
nákupu napomáha primeraná rozloha predajní a vhodné 
usporiadanie tovaru. Spoločnosť uľahčuje život zákazní-
kom aj prostredníctvom aplikácie, v ktorej môžu nájsť in-
formácie o sortimente, prípadne sa pripojiť na platformu 
inšpirácií.

PEPCO vníma podnikanie aj cez vyššie hodnoty, 
čím posilňuje svoju Integritu. Materská spoločnosť si 
striktne vyberá dodávateľov a fabriky podľa prísnych 
kritérií, ktoré sa týkajú napríklad minimálnej mzdy, vhod-
ných pracovných podmienok či zákazu detskej práce. 
Reťazec tiež používa a predáva čoraz viac ekolo gických 
a recyklovateľných materiálov.

„Predajňu poznám a viem, 
čo tam dostanem: za dobrú cenu 

napríklad sviečky, darčekové predmety 
a podobne. Dobre sa v predajni prechádza 

a obzerá. Človek sem-tam niečo vloží 
do nákupného košíka...“

„Skvelá predajňa s množstvom úžasných 
doplnkov a vecí, ktoré sú pomerne lacné 
a kvalitné. Vždy sa sem rada vraciam.“

„Skúsenosti s PEPCO sú pozitívne, 
ponúkajú množstvo estetických i úžitkových 
drobností za nízke ceny. Príjemná alternatíva, 

ak si chce človek nakúpiť o čosi lacnejšie 
doplnky do domácnosti a podobne.“
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Telekomunikácie

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+5,8 %

Čas a úsilie
+3,8 %

Očakávania
+6,8 %

Integrita
+6,3 %

Riešenie problémov
+4,6 %

Empatia
+6,2 %

4ka
Najmladší mobilný operátor urobil veľký skok v zákaz-
níckej skúsenosti. Z vlaňajšieho umiestnenia v ôsmej 
desiatke celkového poradia značiek sa vyšvihol o vyše 
päťdesiat priečok. Tak, ako väčšina vecí v živote nie je 
zadarmo, aj tento posun je prirodzený dôsledok opatrení, 
ktoré musel operátor uskutočniť. Spolu vytvárajú mozai-
ku, ktorá do seba dokonalo zapadá.

V prvom kole bolo potrebné vyriešiť problémy s pokrytím. 
4ka výrazne zlepšila dostupnosť dát aj v miestach, 
na ktoré nedosiahne vlastnou 4G sieťou. Chýbajúce 
miesta vyplnila dohodou o využití partnerskej 3G siete. 
Zo dňa na deň tak zvýšila pokrytie rýchlymi dátami z vyše 
dvoch tretín na takmer celú populáciu.

K pozitívnejšiemu vnímaniu značky prispeli aj postupné 
inovácie v portfóliu produktov, ktoré reagovali na zme-
nené podmienky na trhu. Zákazníci tak napríklad získali 
v rámci nových paušálov dáta dostupné v celej Európskej 
únii. Prechodom na 4G technológiu operátor zlepšil 
poskytovanie roamingových služieb vo väčšine eu-
rópskych krajín.

Výpočet opatrení je širší. S ohľadom na špecifi ká naj-
väčšieho predajného kanálu, ktorým je Slovenská pošta, 
spustila 4ka online projekt na zvýšenie zákazníckej infor-
movanosti. Na úvod sa proces tzv. onboardingu zameral 
na všetkých nových zákazníkov, ktorých pro stredníctvom 
internetu informuje, ako si všetko na staviť tak, aby mohli 
využívať služby naozaj plnohodnotne.

Klient od mobilného operátora automaticky očakáva, 
že má optimálne nastavené služby, za ktoré platí. Reali-
ta však často býva celkom odlišná. Keď to operátor zistí, 
stojí pred voľbou, či pomôže sebe alebo zákazníkovi.

Jednoducho a výhodne pre klienta
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V 4ke sa uberajú cestou odporúčania produktov a služieb, 
ktoré sú výhodné v prvom rade pre klienta. Sú pre-
svedčení, že pozerať sa na ponuku z pohľadu zákazníka, 
je z dlhodobého hľadiska najvhodnejšia cesta pre obe 
strany.

4ke záleží na férovosti. Chce, aby ľudia v rovnakom čase 
vždy platili za rovnaké služby rovnaké ceny. Snaží sa, 
aby zákazníci mali pocit, že sú u nich na prvom mieste. 
Takáto pozitívna skúsenosť sa rýchlo šíri ďalej a vďaka nej 
sa značka stáva lepšie zapamätateľná.

Operátor nenecháva klientov odkázaných so svojimi otáz-
kami a pripomienkami len na zákaznícku linku. Stará sa 
o nich prostredníctvom viacerých kontaktných kanálov 
zohľadňujúcich rozličné preferencie, či už ide o online 
chat, kontaktný formulár na webovej stránke alebo 
dokonca súkromné správy na Facebooku.

Vo 4ke vybudovali interné call centrum, ktorého operátori 
sú pravidelne vzdelávaní, majú jasné inštrukcie a postupy 
pri komunikácii so zákazníkmi. Zaviedli tiež zber spätnej 
väzby od klientov formou automatizovaného zisťovania 
spokojnosti v každom kontaktnom kanáli. Na základe 
monitoringu zákazníckej skúsenosti zefektívňujú služby 
a prevádzkové procesy.

Operátor sa za krátky čas výrazne posunul v inováciách. 
Spustil jednoduchú a intuitívnu mobilnú aplikáciu, 
ktorou chce obsluhovať väčšinu klientov. 4ka je príkladom 
toho, že keď značka skutočne zapracuje na zmene, odrazí 
sa to aj v zlepšenom vnímaní zo strany zákazníka.

„Vždy všetko v poriadku, 
rýchle vybavenie problému.“

„So 4kou som spokojná, mám lacnejšie 
hovory. Prešiel k nej aj manžel, vybavovali 

sme prestup s jeho pôvodným číslom 
a s personálom Slovenskej pošty som 

bola veľmi spokojná.“

„Majú výhodné ceny, balíčky, 
ktoré mi mimoriadne vyhovujú, ústretový 
a milý personál na linke webovej stránky 

pri riešení problémov, veľa online možností 
na vykonanie potrebnej operácie.“





Verejný sektor
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Verejného sektora sa týka občianska skúsenosť, 
ktorá je obdobou pojmu zákaznícka skúsenosť. 
Zahŕňa všetky interakcie medzi občanom a verej-
nou inštitúciou.

V súkromnom sektore je zákaznícka skúsenosť 
indikátorom toho, ako sa fi rme darí, keďže má 
pozitívny vplyv na obchodné výsledky fi rmy. 
Napriek tomu môže byť z hľadiska skúsenosti 
súkromný sektor prekonaný verejným. Inštitúcie, 
ktoré sa snažia vylepšovať občiansku skúsenosť, 
často šetria čas na oboch stranách, zefektívňujú 
a spríjemňujú interakciu a občanom zjednodušujú 
život.

Treba zdôrazniť, že inštitúcie verejnej správy ľudia 
navštevujú spravidla z dôvodu, že to od nich 
vyžaduje zákon, a nie dobrovoľne, ako je tomu 
v súkromnom sektore. Preto často prichádzajú 
negatívne naladení. O to viac ocenia, ak sú ich 
negatívne očakávania vyvrátené príjemným zážit-
kom. Zvyšuje to u nich pocit dôvery a istoty.

Zlepšovanie občianskej skúsenosti je celosve-
tovým trendom. Inštitúcie, ktoré zvládli základné 
premisy dobrej skúsenosti, cielia na silný fak-
tor Empatie, využitie zmysluplných technológií 
a vybavenie občianskych povinností na jednom 
mieste.

Pozitívna občianska skúsenosť, rovnako ako tá 
zákaznícka, stojí na Šiestich pilieroch.

Verejný sektor
Človek sa nechce cítiť len ako jeden z mnohých bez 
ohľadu na to, či je práve zákazníkom v obchode alebo 
návštevníkom úradu. Najmä vtedy, keď rieši problémové 
alebo ťažšie životné situácie, v súvislosti s ktorými potre-
buje s úradom komunikovať. Personalizáciu občan ocení 
už pri pozdrave s úsmevom, oslovení menom, individuál-
nom prístupe, pochopení špecifi ckých potrieb. V perso-
nalizovanom prístupe vo verejnom sektore môžu pomôcť 
aj technológie, ktoré by umožnili pracovníkovi vidieť integ-
rované informácie a históriu klienta a prispôsobiť tomu ko-
munikáciu a postup.

Personalizácia

Integrita

Inštitúcia musí pre občanov predstavovať prostredie, 
v ktorom sa cítia bezpečne a ktorému dôverujú. Je pot-
rebné, aby v nej vládla férovosť, súlad medzi slovami 
a činmi. Inštitúcia musí plniť sľuby, ktoré občanovi dá. Dô-
vera v ňu nie je tvorená len jej verejnou pozíciou a vystu-
povaním, ale tiež drobnými momentami a individuálnym 
konaním zamestnancov.



69

Ak sa inštitúcia a jej zamestnanci správajú tak, že občan 
získava pocit, že ho chápu, a vedia, ako sa cíti, sú na naj-
lepšej ceste k pevnému vzťahu a výbornej občianskej 
skúsenosti. Empatia je dôležitá predovšetkým preto, 
že silný pozitívny emočný zážitok pretrvá dlho.

Občania obvykle chcú uspokojiť svoje potreby čo naj-
rýchlejšie a najjednoduchšie. Verejná správa by mala dať 
najavo, že si ich čas a energiu váži a cení. Zbytočná práca 
zamestnancov úradu a občana je v konečnom dôsledku 
vždy stratová. Efektívne procesy a motivácia pracovníkov 
úradu minimalizuje úsilie na strane občana, a zároveň 
šetrí čas a náklady samotnej inštitúcii.

Riešenie problémov Empatia

Očakávania Čas a úsilie

Ak nastane problém, ktorý treba riešiť, nemusí to auto-
maticky znamenať horšiu občiansku skúsenosť. Záleží 
na tom, ako sa k tomu inštitúcia postaví. Tie najlepšie by 
mali mať vypracované postupy, vďaka ktorým sa klient 
aj po negatívnej skúsenosti bude cítiť dobre: ak úrad prij-
me zodpovednosť za vzniknutý problém, ospravedlní sa, 
problém rýchlo vyrieši a zabráni jeho opakovaniu, môže si 
v očiach občana dokonca polepšiť.

Aj pri využívaní služieb verejného sektora človek prichá-
dza s istými očakávaniami ohľadom toho, čo dostane. 
Pre úrad je vhodné posunúť sa z pasívnej roly do ak-
tívnej a namiesto honby za plnením očakávaní občanov 
by ich mal začať aktívne nastavovať a riadiť. To znamená, 
že občan by nemal byť v komunikácii s inštitúciami 
stratený, mal by vedieť, čo sa stane a čo bude nasledo-
vať, koľko to potrvá, v akej fáze riešenia sa momentálne 
jeho záležitosť nachádza, čo sa od neho vyžaduje a pod.
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Posun oproti 
roku 2018

Umiestnenie 
v tohtoročnom rebríčku

Sektor
Verejný sektor

Porovnanie skóre Šiestich 
pilierov voči priemeru sektora

Personalizácia
+7,9 %

Čas a úsilie
+7,6 %

Očakávania
+7,1 %

Integrita
+7,9 %

Riešenie problémov
+5,0 %

Empatia
+7,2 %

Klientske centrá
Aj napriek tomu, že sa Klientske centrá neumiestnili v re-
bríčku TOP 50 zákazníckej skúsenosti, stoja za zmienku 
pre čoraz priaznivejšiu odozvu zo strany občanov. Za rok 
sa posunuli v občianskej skúsenosti o vyše tridsať pozícií 
a predbehli veľa komerčných značiek.

Ambíciou Klientskych centier je zjednodušiť vybavo-
vanie úradných záležitostí tak, že si občania a fi rmy môžu 
podľa možnosti na jednej adrese vybaviť rôzne agendy 
okresného úradu, ale aj agendy polície (evidencia vozidiel 
a doklady).

Možnosť vybaviť si všetky agendy pod jednou strechou 
šetrí čas a fi nancie každému občanovi. Snahou Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) je získavať spät-
nú väzbu od občanov, ktorí navštevujú Klientske centrá, 
a tak monitorovať oblasti, v ktorých sa majú zlepšovať. 
Ich úsilie byť lepšími sa im aj vďaka tomuto mechanizmu 
darí napĺňať.

Na základe prieskumov merania spokojnosti občanov 
s Klientskymi centrami sa zistilo, že jej kľúčovým prv-
kom je supervízor – zamestnanec okresného úradu, 
ktorý pomáha občanovi napríklad s orientáciou v centre, 
so správnym výberom poradového čísla z vyvolávacieho 
systému či obsluhou automatov na kolky. Touto aktivitou 
sekundárne pomáha aj svojim kolegom, ktorým uľahčuje 
a urýchľuje prácu tým, že klient príde na pracovisko viac 
informovaný, a teda lepšie pripravený.

Pre Klientske centrá je dôležitá efektívnosť. K jej zvýšeniu 
pomohlo oddelenie front offi cu od back offi cu. Pracovníci 
vo front offi ce sú v bezprostrednom kontakte s klientmi, 
prijímajú a vybavujú žiadosti. Pracovníci v back offi ce ich 
ďalej spracovávajú.

Po úradoch s ľahkosťou
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K zefektívňovaniu činnosti Klientskych centier prispieva 
dobre fungujúci vyvolávací systém. Šetrí čas pracovní-
kom aj občanom, zjednodušuje procesy a eliminuje zby-
točné komplikácie. Poskytuje prehľad o tom, koľko klien-
tov navštívi Klientske centrum a koľkých zamestnanci 
na pracoviskách vybavia. Vďaka týmto informáciám môžu 
vedúci pracovníci fl exibilne prehodnocovať pracovné 
kapacity na pracoviskách – posilňovať alebo uberať počet 
zamestnancov v tzv. front offi ce.

Vďaka modernému dizajnu postavenému na presklených 
priečkach, prípadne dverách s priezorom, sa zvyšuje 
transparentnosť vybavovania na pracoviskách. Občania 
môžu vidieť dianie za dverami oddelenia, a tým sa pre-
svedčiť o tom, ako pracujú zamestnanci. Na druhej strane 
majú pracovníci prehľad o počte čakajúcich klientov.

Pri budovaní Klientskych centier sa MV SR snaží poskyt-
núť občanom nielen agendy okresného úradu či polície, 
ale aj doplnkové služby. Príkladom je Sociálna poisťovňa, 
kancelária centra právnej pomoci či pošta. Detské kútiky 
v Klientskych centrách oceňujú hlavne rodičia, ktorí majú 
možnosť spríjemniť čakanie svojim ratolestiam napríklad 
v prípade potreby vyhotovenia dokladov.

Zamestnanci, ktorí poskytujú proklientsky orientované 
služby, sa zúčastňujú školení mäkkých zručností. Tie 
zlepšujú ich komunikáciu a prístup ku klientom.

„Takto to má jednoducho vyzerať 
vo vyzretej spoločnosti.“

„Do Klientskeho centra chodím 
často a vždy som spokojná, ako vybavím, 

čo potrebujem, a tiež s rýchlosťou, 
akou vybavím potrebné veci.“

„Klientske centrum je veľmi praktické, 
na uvedenom mieste vybavím 

viacej vecí naraz.“
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Metodika 
a terminológia
Štúdia Originál CX: 50 najlepších zákazníckych skúseností 
na Slovensku za rok 2019 vychádza z medzinárodného 
výskumu Customer Experience Excellence Centre, 
ktorý pravidelne zisťuje skúsenosť zákazníkov s veľkým 
množstvom značiek a organizácií. Okrem Slovenska 
pravidelne prebieha v dvoch desiatkach krajín.

Dáta pre štúdiu boli zbierané prostredníctvom online 
prieskumu v druhom štvrťroku 2019. Testované značky 
nereprezentujú všetky značky na trhu s potenciálne dob-
rou skúsenosťou. Sú vybraté aj s ohľadom na pravde-
podobnosť získania dostatočnej základne respondentov 
v reprezentatívnej vzorke populácie Slovenskej 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 defi novaná 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 
fi rmy.

Značka mohla byť zaradená do fi nálneho hodnotenia, 
ak dosiahla aspoň sto zákazníckych odpovedí.

Cestovanie

Energetika

Maloobchod

Zábava a voľný čas

Verejný sektor

Telekomunikácie

Finančné služby

Rýchle občerstvenie

Logistika

Reťazce s potravinami

Analyzované boli 
značky z 10 sektorov:
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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 výs-
kume s cieľom nájsť vzorec správania, ktorý ovplyvňuje 
výslednú skúsenosť a emócie. Podstata Šiestich pilierov 
spočíva v psychológii a sú platné pre hodnotenie B2B 
aj B2C segmentu, a rovnako relevantné pre zákaznícku 
i zamestnaneckú skúsenosť. Pôvodné defi nície 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
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Celosvetový 
prieskum 
zákazníckej 
skúsenosti 
KPMG v roku 
2019

84 066
respondentov

752 096
jedinečných výpovedí

2 075
značiek

20
krajín
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Rebríček Top 50

Starbucks

dm drogerie 
markt

Shell

Alza.sk

Yves Rocher

Tchibo

RegioJet

NAY

minit

Dráčik

Kaufl and

Lidl

mBank

4ka

Panta Rhei

ZARA

JYSK

Dôvera

GLS

IKEA

O2

Decathlon

MALL.SK

PEPCO

• Rýchle občerstvenie  • Maloobchod  • Zábava a voľný čas  • Logistika



26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50
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OMV

hej.sk

ASKO 
- NÁBYTOK

McDonald’s

Mountfi eld

HORNBACH

Sportisimo

Netfl ix

UPS

Ševt

Slovenská 
sporiteľňa

Cinema City

Tatra banka

H&M

Deichmann

Slovak Parcel 
Service

DPD

Slovnaft

Ticketportal

Möbelix

CINEMAX

Baťa

DHL

VÚB banka

UniCredit Bank

•• Finančné služby  • Reťazce s potravinami  • Telekomunikácie  • Cestovanie
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