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Kontext projektu 

 

Príležitosť: Veľká báza zákazníkov, tradičná forma oslovenia aj obsluhy 

 

Cieľ: Aktívne osloviť klienta a vyťažiť spätnú väzbu 

 

Stav:  “Zelená lúka” …. žiadne Call Centrum, CRM, operátori 

 

Prístup: Skúsme to inak ako väčšina ostatných 

Rýchlo .... týždne namiesto mesiacov 

Chytře .... „corporate wisdom“ namiesto veľkých analýz 

Krok za krokom .... práca so spätnou väzbou (learning loop) 

 

Prečo to zafungovalo: 

Skvelí ľudia v tíme aj managemente (can do attitude) 

Využitie existujúcich produktov / procesov 

Jednoduchá propozícia s možnosťou „tunningu“  
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Idea mikrokampaní 

1. Definovanie 
hypotézy 

2. Výber cieľovej 
skupiny a návrh 

propozície 

3. Výber 
distribučných kanálov 
a spôsobu oslovenia  

4. Oslovenie klientov 
a zber odpovedí 

5. Reprezentácia 
výsledkov a úprava 

kritérií kampane 

Učiaci sa cyklus pri realizácií mikrokampaní 

Definovanie hypotéz s menšími množstvami oslovených klientov 

Zber štrukturovanej spätnej väzby počas komunikácie s klientom 

Vyhodnotenie úspešnosti kampane a následný „fine tunningu“ propozície prípadne výberu 
cieľovej skupiny pre ďalšie kolo kampane 

 

6 – 8 týždňový 
 cyklus 
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Priebeh pilotu 

Návrh kampaní 

Rýchla analýza zákazníckej základne 

Návrh dizajnu mikrokampaní 

Pilot 

Realizácia a vyhodnotenie pilotu 

Stratégia ďalšieho rozvoja 

Priprava organizácie a 
nástrojov 

Príprava procesov a ortanizácie 

Konfigurácia CRM nástroja 

2. DENNÝ MONITORING VKLADOV

Popoludní

Áno?

Dobrý deň, Andrej Winter, z Najlepšej 
banky. Hovorím s pánom Petrom 

Novákom?

Áno, voláte 
správne

Ak máte chvíľu čas, volám Vám 
ohľadom Vášho účtu, ktorý máte 

zriadený v našej banke.

Áno môžem, o čo 
ide?

Na začiatok, tento hovor môže byť 
zaznamenaný za účelom skvalitňovania našich 

služieb.  Pán Novák, volám Vám z centra 
služieb zákazníkom z Poštovej banky a mám 

osobne na starosti Váš účet. V našich 
systémoch sme zaregistrovali, že na Váš účet, 

ktorý máte u nás zriadený bola v pondelok 
pripísaná väčšia finančná čiastka. Máte o tom 

informácie?

Áno viem (o 3 tis. €) [indikácia 
klientovej dôvery/informovanosti]

Výborne p. Novák, chcete vedieť viac o 
možnosti ako tieto peniaze zhodnotiť 

bez rizika a bez ďalších poplatkov 
a pritom získať omnoho vyšší úrok?

Áno jasné

Mnohí naši klienti u nás využívajú Termínovaný 
vklad na výhodné zhodnotenie svojich peňazí. 

Úrok pri termínovanom vklade máte garantovaný 
počas celej doby viazanosti a pritom neplatíte 

žiadne poplatky za zriadenie a vedenie. Navyše 
v prípade urgentných situácií si kedykoľvek 

môžete peniaze preniesť na Váš účet. Predstavte 
si, že by ste Vaše peniaze vložili na termínovaný 

vklad na 6 alebo 12 mesiacov. Stačí mi Váš súhlas 
a viem to pre Vás takto zabezpečiť.

Áno
Áno ale mám 

otázku
Nie

Nie

V tom prípade, mohol by som 
rozprávať s p. Novákom , poprípade 
mohli by ste mi dať na pána Nováka 

priamy kontakt?

Získanie 
správneho 
kontaktu

Nie, teraz 
nemôžem 

hovoriť

Kedy by Vám teda vyhovovalo aby 
sme sa znovu spojili? Dopoludnia 

alebo skôr popoludní?

Ďakujem a 
prajem pekný 

deň!

Áno 
viem

Nie.
Ale viete o tom, že 
Vám prišli nejaké 
peniaze na účet?

Nie neviem

V poriadku, Váš zostatok 
na Vašom účte je 3000€
a výška mimoriadneho 

vkladu je 2000€.

Nie, v žiadnom 
prípade

Peniaze kazia 
charakter.

P. Novák, čo Vás najviac odrádza od 
využitia tejto možnosti? Možno by 

som Vám vedel poradiť.

Rozumiem. Ďakujem 
Vám p. Novák za Váš 

čas a prajem Vám 
pekný deň!

[PROCES 
UZAVRETIA]

P. Novák, čo Vás najviac odrádza 
od využitia tejto možnosti? 
Možno by som Vám vedel 

poradiť.

[ZODPOVEDANIE 
OTÁZOK]

[KLIENT 
SÚHLASÍ]

[KLIENT 
NESÚHLASÍ]

P. Novák, už len  posledná otázka.
Ako by sa mala zmeniť táto ponuka 

na to aby sa pre Vás stala 
atraktívnou?

Väčší úrok, 
žiadna viazanosť.

Rozumiem. Ďakujem Vám p. 
Novák za Váš čas a prajem 

Vám pekný deň!

Zistiť  identifikačné údaje –
bydlisko a následne mu 

oznamiť výšku 
mimoriadneho vkladu

[ZODPOVEDANIE 
OTÁZOK]

1ver. 1.9

Trvanie: 2 min.

Meno zodpovednej 
osoby

3 mesiace 
6 operátorov 

10 000 zákazníkov 
Úspešnosť až do 65% 
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Dosiahnuté výsledky 

 

Výsledky po 3 mesiacoch (pilot) 

Návrh 10 mikrokampaní 

 

Návrh procesných opatrení v rámci banky 

 

Vybudovanie nového outbound Call Centra a 
zaškolenie 6 nových operátorov 

 

Nakonfigurovanie a príprava systému Microsoft 
Dynamics CRM na podporu riadenia kampaní 

 

Realizácia prvých telefonátov už po 2 
mesiacoch od začiatku projektu 

 

Oslovenie 10.000 zákazníkov 

 

 

 

Dnešok vs. Koniec pilotnej prevádzky 

Zvýšenie počtu operátorov  na súčasných 34, 
súvisiace s rozšírením aktivít na inbound predaj 

 

Zvýšenie priemernej produktivity a úspešnosti 
operátorov o 20% ročne pri predaji produktov 

 

Neustále rozširovanie rozsahu aktivít ako 
napríklad oslovovanie klientov z kontaktných 
formulárov 

 

12% produkcie banky prichádza cez CC, banka 
má 41 pobočiek a 1600 obch. miest Pošty 

 

Poskytovanie cennej spätnej väzby pre ostatné 
oddelenia banky 

 

Minimálna fluktuácia zamestnancov 
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Lessons learned 

Systém podporuje ľudí a ľudia podporujú systém, ak: 
Je systém flexibilný 

Ľudia poznajú systém 

 

Správne informácie o klientovi vždy na dosah: 
Údaje o klientovi, produktoch, správani, kontaktná história 

Cielená ponuka na základe informácií o spotrebiteľovi 

 

ĽUDSKÝ PRÍSTUP: 

Žiadne IVR, hovoríme jazykom klienta, do hovorov dávame emóciu, sme tam, kde je klient 

Riadenie vnútorným cítením  

 

SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC = SPOKOJNÝ KLIENT: 

Pravidelné SV, denné plány, workshopy, aktivity na podporu predaja, kariérny rast,... 
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Otázky 

??? 


