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Care au fost obiectivele 
cercetării noastre? 

Obiective suplimentare ale 
proiectului:

Lucrăm cu Karcher de 1,5 ani și 
desfășurăm proiecte de Mystery 
Shopping pentru acest producător 
de echipamente de curățare în toată 
Europa - în Germania, Austria, Belgia, 
Ungaria, Polonia, Cehia.

1. Evaluarea așteptărilor clienților
2. Identificarea factorilor cheie care 
influențează comportamentul de 
cumpărare.
3. Identificarea principalelor forțe 
care afectează NPS și indicatorii 
subiectivi.

“

“

Principalele obiective ale noului 
val de vizite Mystery Shopping au 
fost următoarele:

Compararea nivelului de servicii 
pentru clienți din 2018 și 2019.

Măsurarea indicatorilor obiectivi și 
subiectivi în contextul localităților 
individuale și în întreaga regiune 
europeană.

Crearea unui model de prognoză 
de creștere a vânzărilor pentru 
calitatea serviciilor în magazine.



Ce rezultate am 
obținut? 

Am analizat rezultatele unui val 
de vizite Mystery Shopping în 
conformitate cu obiectivele și am 
ajuns la următoarele concluzii:

Evaluarea așteptărilor

Clienții sunt gata să împărtășească 
experiența lor cu alte persoane. În 
medie, o opinie va fi împărtășită cu 

5 prieteni. 99% dintre clienți asociază 
magazinul cu o selecție largă de 
echipamente de curățare de înaltă 
calitate, iar 94% - cu cel mai înalt nivel 
de servicii. 61% dintre clienți sunt 
dispuși să plătească suplimentar 
pentru servicii excelente (cunoștințe 
profesionale - 62%, recomandări 
corecte, activitate și amabilitate 
31-39%), în timp ce 19% consideră 
că serviciul nu este important. 
Rezultatele evaluării așteptărilor și a 
șoferilor de a plăti mai mult au fost 
aproape aceleași ca acum un an.

RECOMANDĂRI PENTRU MAGAZINE
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Indicator obiectiv

Tendința ca indicii subiectivi să fie 
mai mai mare decât cel obiectiv se 
observă pe toate piețele. Aceasta 
înseamnă că, în ciuda faptului 
că angajații nu îndeplinesc toate 
standardele, clienților le place 
serviciul. Putem explica acest fapt 
folosind următorii indicatori:

Respectarea standardelor

Conform analizei, toți angajații 
rețelei de producție respectă nevoile 
clienților. Dar am identificat un 
decalaj în vânzări care nu corespunde 
tuturor standardelor din zonele de 
dezvoltare. 

Analiza corelației indică principalii 
factori care afectează unitatea de 
testare și oferă exemple pozitive, cum 
ar fi utilizarea personală, recenziile 
clienților.

ESTIMAREA AȘTEPTĂRILOR:

Asociați magazinul Karcher 
cu o gamă largă de produse 
de curățat de înaltă calitate?

Asociați magazinul Karcher 
cu cel mai înalt nivel 
de servicii?
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Loialitatea clienților 

Clienții au fost dispuși să recomande 
magazinul datorită serviciilor bune 
și a calității ridicate a produselor, 
dar ar fi dezamăgiți dacă nu ar 
putea testa produsele. 

Clienții își doresc servicii 
personalizate, angajați responsabili 
și o prezentare bună pentru a 
reveni. În același timp, se pare că 
atmosfera din magazin nu este 
atât de importantă. Conform NPS, 
cei mai mulți clienți încadrați în 
categoria promotorilor au fost 
încântați după vizită, în timp 

ce detractorii au experimentat 
dezamăgire și nemulțumire după 
vizită. Au considerat că angajații 
sunt plictisitori, triști, indiferenți, în 
timp ce majoritatea promotorilor 
cred că angajații erau încrezători, 
energici, calmi, sinceri și veseli.

Consultați graficul următor pentru 
a vedea cum ar putea afecta aceste 
scoruri NPS viitoarele vizite în 
magazinele Karcher: NPS și valori 
subiective. După cum vedem, 
principalele standarde sunt 
următoarele.
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Drept urmare, am tras 
următoarele concluzii:

Cea mai mare problemă pentru 
calitatea serviciilor magazinelor 
Karcher a fost indiferența angajaților, 
pe lângă pasivitatea lor în ceea ce 
privește suportul oferit clienților. 
94% dintre respondenți asociază 
magazinul Karcher cu cel mai înalt 
nivel de servicii, iar aceste așteptări 
influențează calitatea serviciului 
clienților. Aceasta creează o impresie 
pozitivă care nu se corelează cu un 
indicator obiectiv.

“

“

Reputația mărcii și așteptările 
clienților influențează puternic 
percepția subiectivă asupra calității 
serviciilor. 


