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Cu ce problemă s-a 
confruntat clientul? 

Ce i-am oferit 
clientului? 

Compania ni s-a adresat pentru a 
verifica condițiile de promovare a 
produsului său pentru consumatorii 
din mai multe locații. Promovarea 
a fost organizată pentru a crește 
loialitatea și pentru a atrage 
consumatorii. A fost necesar să-i 
oferim clientului produse de o 
anumită marcă și să-i oferim cadouri.

De asemenea, fost necesar să 
verificăm personalul din cadrul 
locațiilor, pentru a îndeplini condițiile 
campaniei promoționale și pentru a 
le oferi cadouri clienților.

Ni s-a solicitat să efectuăm 
un program de cumpărături 
misterioase, cu scopul de a verifica 
îndeplinirea condițiilor campaniei, 
pe care compania le-a deținut în 
locațiile unde se aflau produsele sale. 

Folosind metoda de cercetare prin 
Mystery Shopperi, am verificat dacă:

- angajații locațiilor le-au spus 
clienților despre produse;

- angajații locațiilor au oferit 
produse, dar și modul în care aceștia 
au făcut-o; 

- angajații locațiilor au povestit 
despre promoție și au oferit cadouri 
clienților.

În același timp, am efectuat și o 
vizită de audit: am verificat dacă 
există informații publicitare despre 
eveniment la locații (reclame, broșuri 
etc.)

“

“



După analizarea datelor obținute 
prin verificări de către cumpărătorii 
misterioși, am constatat că 90% 
dintre unitățile DID nu respectă 
condițiile promoției.
Produsul a fost disponibil în 95% 
dintre cazuri, însă promovarea nu 
a avut loc, personalul nu a oferit 
produsele de marcă și nici nu a oferit 
cadouri clienților. 

În graficul de mai jos, putem vedea 
că în 95% din cazuri, produsele au 
fost disponibile, dar promovarea a 
avut loc doar în 15% din locuri.

De asemenea, graficul arată 
diferența - când produsul a fost 
disponibil la locul de desfășurare, 
dar promovarea nu a fost realizată în 
contextul diferitelor orașe.

Ce rezultate am 
obținut?

Datorită programului de Mystery 
Shopping, am constatat că 
așteptările pentru munca angajaților 
și a locațiilor nu coincid complet cu 
realitatea.

Promovarea nu a fost realizată de 
majoritatea locurilor, nu au fost 
oferite cadouri, iar unii angajați nici 
nu au știut de promoție.

Rezultatele cercetărilor noastre 
au arătat că respectiva Companie 
nu a putut controla activitatea 
distribuitorilor, a reprezentanților 
de vânzări, nu a putut controla și 
motiva personalul instituțiilor și nu a 
influențat alegerea consumatorului 
final.

Locații vizitate: 

Dnepr - 45 
Kiev - 45
Lvov - 62
Odessa - 38
Harkov - 43
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Ce am oferit:  

În același timp, am oferit o vizită 
motivațională: Clientul Secret 
verifică dacă angajatul oferă produse 
și povestește despre promoție. 

Dacă angajatul respectă condițiile 
promoției, Clientul Secret își dezvăluie 
identitatea și îi oferă angajatului un 
cadou.

De asemenea, este necesar să se 
implice intermediari și dealeri, pentru 

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Desfășurarea în continuare a 
programului de Mystery Shopping.

“

“

a înțelege de ce nu se respectă 
acordurile și nu se vorbește despre 
promovare.

Pentru a face acest lucru, am oferit 
o soluție digitală: un program scris 
și dezvoltat special de noi - Sales 
Bomb. 

Datorită acestui program, putem 
vedea Ce, Când și Cum își îndeplinesc 
oamenii sarcinile.
 

CLIENT DISTRIBUITOR REPREZENTANT
VÂNZĂRI

TRAINING
ȘI TESTARE

TRAINING
ȘI TESTARE

VÂNZARE
PERSONALĂ

PROGRAM DE
VIZITATOR MISTERIOS

MS ”JOKER” PRIMIRE
CADOU

VERIFICARE

CONFIRMARE
PRIN SMS

ACHIZIȚIE

OUTLET
(HORECA)

VIZITATOR /
CLIENT

SALES BOMB

% 5 10



Programul le permite tuturor celor 
implicați în vânzarea și revânzarea 
produselor să se vadă, să controleze 
întregul proces, precum și să numere 
câte și ce produse au fost vândute 
într-o zi anume sau de către cine.

O companie poate învăța cum să-
și vândă produsele și apoi, folosind 
metoda Mystery Shopping, să verifice 
cum se fac vânzările.

Cu ajutorul programului, puteți 
controla activitatea dealerilor: cui și 
ce vinde dealerul.

Noi ne-am oferit să implicăm toate 
cifrele din acest program și să 
le conectăm în conformitate cu 
anumite reguli generale.


