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מטרות התחרות
עידוד המצוינות בתחום השירות ללקוח ופיתוח יצירתיות ויזמות בקרב העוסקים בכך.
חשיפת פרויקטים ופעילויות היכולים לשמש מודל ליישום בארגונים אחרים.
לראות בשירות ערך מרכזי להשגת יעדי הארגון.
לדרבן חברות וארגונים להיכנס לתהליך מתמיד של שיפור השירות ללקוח.

חבר השופטים
חבר השופטים מורכב מאישי ציבור ,אנשי אקדמיה ,יועצים בתחום השירות ומנהלים בכירים מתחומי
המשק השונים.
כל שופט מחויב ליידע את יו”ר חבר השופטים והוועדה המארגנת על הכרות עם מי מהמתמודדים וכן על
העניין או הקשר שיש לו עם מי מהמתמודדים ו/או מתחריהם בקטגוריה .בכל מקרה של חשש לכאורה
או חשש לניגוד עניינים ,יפסול עצמו שופט מלתת ניקוד למועמד ו/או לכל מתמודד באותה הקטגוריה,
ואם לא יעשה כן בעצמו תוכל הוועדה המארגנת לעשות זאת.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בין הסיבות האפשריות לפסילת שופט :מעורבות בעסקי חברה
משתתפת או חברה מתחרה ,כמנהל או כיועץ.
לכל משתתף תינתן אפשרות ,בזמן הגשת המועמדות ,או לאחר שייודע הרכב חבר השופטים ,לבקש
פסילת שופט מסוים ,תוך פירוט הסיבות לבקשה .פסל עצמו שופט ,או נפסל כאמור ,או נבצר ממנו
לשפוט מכל סיבה שהיא ,ימשיך הליך השיפוט להתנהל ולהתקיים עם צוות השופטים שנותרו.
כל החלטה במקרים שלא כוסו על ידי תקנון התחרות ,תתקבל ברוב קולות של הוועדה המארגנת
באמצעות דיון מיוחד בנושא .החלטת הוועדה המארגנת תהיה סופית.
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תנאי כשירות להצטרפות
כשירים להשתתף בתחרות חברות ,ארגונים ועסקים (כולל יחידות משנה בתוך הארגון) ,רשויות מקומיות
וציבוריות על פי הפירוט להלן:
ארגונים ועסקים העוסקים במתן שירות לצרכנים פרטיים שהם לקוחות סופיים ()Business 2 Customer
בתנאי שיש בידיהם להציג רשימה של  1000לקוחות או מקבלי שירותים והם יצרפו את הרשימה לטפסי
הרישום כנדרש.
לאחר מיון ראשוני של משתתפי התחרות ובמידה ויהיו מעל ל 6 -מועמדים באותה קטגוריה ,רשאית הוועדה
המארגנת לערוך חלוקה לתת קטגוריות ענפיות .הסיווג ייערך לאחר ההרשמה והודעה על כך תימסר
למתמודדים.
ארגונים ועסקים העוסקים במתן שירות ללקוחות עסקיים ( )Business 2 Businessבתנאי שמתקיימים
בהם התנאים להלן:
יש בידיהם להציג מחזור מכירות שנתי של למעלה מ 10 -מיליון .₪
יש בידיהם להציג רשימה של  180אנשי קשר ולפחות מ 50 -ארגונים שונים .ניתן להעביר שמות אנשי
קשר מאותו ארגון ורק אם הם ממוקמים במיקומים פיסיים שונים כגון סניפים.

3

הגשת מועמדות
חברה או ארגון המבקשים להשתתף בתחרות ,יגישו מועמדותם באמצעות טופס ההרשמה הנמצא בחוברת
אותה ניתן לקבל בהמי”ל על ידי פנייה טלפונית ל 03-6711950 -או באמצעות דוא”לshimritm@hamil.co.il :
על הטופס להיות חתום על ידי המנהל הבכיר האחראי לתוצאות העסקיות של החברה  /ארגון ,המצהיר כי כל
הנתונים שנמסרו הינם אמת וכי רשימת הלקוחות היא רשימה אותנטית ,אקראית ובלתי תלויה.
את הטופס יש להעביר להמי”ל עד ה ,23/10/12 -בצירוף דמי רישום לתחרות.
את העבודות יש להגיש על גבי  CDב 25 -עותקים עד ה.23/10/12 -
את רשימת הלקוחות לטובת סקר שביעות רצון שייערך בקרב המתמודדים יש להעביר ישירות לחברת
 SQאיכות השירות באמצעות דוא”ל לכתובת shy@sqm.co.il :עד לתאריך ה.23/10/12 -
כזכור ,ניתן להגיש עבודות לכל הקטגוריות או לאחת מהן .כל חברה  /ארגון יוכלו להגיש עד  2עבודות לאותה
הקטגוריה .כל מהלך המוגש כמועמד לפרס ,יוצג בנפרד על גבי טפסי הרישום וישולמו בגינו דמי הרישום
לתחרות.

מאפייני העבודות המוגשות לתחרות
פרויקטים ומהלכים מוגדרים של שירות לקוחות בארגון ,המהווים שינוי וחידוש וניתן להתרשם ולבחון
את התוצאות.
תנאי סף לקיומה של כל קטגוריה הוא מס’ מינימום של  3מועמדים המתחרים במסגרתה .במקרה שלא
יושג סף המינימום – הקטגוריה תבוטל .במקרה כזה ,בסמכות הוועדה המארגנת ,לפי שיקול דעתה המוחלט,
להחליט על שילוב המועמדים בקטגוריה שבוטלה לקטגוריה אחרת ,או על פתיחתה של קטגוריה חדשה.
הוועדה המארגנת תודיע למועמדים ,מבעוד מועד ,לאיזו קטגוריה הם שויכו .ממועד ההודעה למועמד ,הוא יהיה
זכאי לערער על ההחלטה לשלבו בקטגוריה ,שהוא אינו חפץ להתחרות במסגרתה ,ובלבד שהמועד האחרון
להגשת הערעור יהיה עד  48שעות ( 2ימי עבודה) מיום פרסום רשימת המועמדים.
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רשימת הקטגוריות
 .1שירות לקוחות  -ליבת האסטרטגיה העסקית

לקטגוריה זו יוגשו מהלכים מערכתיים ואסטרטגיים באופיים .מהלכים רחבי היקף הנותנים ביטוי לתפקידו של
מערך שירות הלקוחות כשותף עסקי  /אסטרטגי ויש להם השפעה על כל או חלק גדול מהארגון.
מהלכים המבטאים הובלת שינוי ארגוני ו/או מעורבות בשינוי ,עיצוב תרבות ארגונית ,רתימת כלל העובדים
לתהליך לרבות ההנהלה ,מעורבות באסטרטגיה העסקית של הארגון ,הטמעת אסטרטגיה של שירות לקוחות,
החדרה וטיפוח של ערכי השירות בארגון ,היבטים שונים של הדרכה ופיתוח השירות בארגון לרבות שירות פנים
ארגוני ,רב ערוציות בשירות ,מהלכי  360בשירות ,עוצמת השינוי והשפעתו על שביעות רצון לקוחות והמדדים
העסקיים של הארגון ועוד.

 .2שירות לקוחות – העצמת עובדים

לקטגוריה זו יוגשו מהלכים שנעשו לפיתוח והעצמת עובדי שירות לקוחות.
תהליכים המבטאים מודלים חדשניים לגיוס עובדים ,תהליכי הדרכה בעולם של שירות ההופך למורכב ומאתגר,
תהליכים מתקדמים בפיתוח עובדי שירות לקוחות ושימורם לאורך זמן ,תקשורת פנים ארגונית כערוץ אפקטיבי
לשיפור שביעות רצון עובדים והזדהות עם הארגון ,ערכיו ויעדיו ,פיתוח מנהלים בעולם שימור לקוחות ,מדידת
ביצועי משא”ב בראיית שירות לקוחות ועוד.

 .3שירות לקוחות – טכנולוגיות ותהליכים חדשניים

לקטגוריה זו יוגשו מהלכים הנוגעים לאחת או יותר מפונקציות מערך שירות הלקוחות והנוגעים לתחום המקצועי.
מהלכים המבטאים פיתוח והתחדשות בכלים ,שיטות ותהליכים בכל אחת מהפונקציות המסורתיות של שירות
לקוחות .לדוגמא :נקודות הממשק עם הלקוח (בית הלקוח ,טלפון ,אינטרנט ,נקודות שירות פרונטלי וכיוב’),
מערכות המידע הקיימות בארגון ,כלים ושיטות למדידת שביעות רצון לקוחות ,כלים לטיפול בפניות ותלונות
לקוח ,תהליכים של מעבר מניהול שירות לניהול שירות יוזם ,שירות עצמי ,שימור לקוחות ,התחדשות בכלים
טכנולוגיים ועוד.

 .4חווית לקוח

לקטגוריה זו יוגשו מהלכים שנעשו לפיתוח והעצמת חווית הלקוח.
מהלכים המבטאים דרכים יצירתיות וחדשניות לשימור והעמקת הקשר עם הלקוח ,תוך שימוש בפעולות
המחזקות את הקשר האמוציונאלי של הלקוח עם הארגון  /חברה ,פעולות שהן מעבר למענה הפונקציונאלי
הבסיסי ,פיתוח מערכת יחסים הדדית לאורך זמן עם הלקוח.

 .5שירות לקוחות – מהלכים פורצי דרך

לקטגוריה זו יוגשו מהלכים שיראו פריצת דרך ,יצירתיות ויוזמה בתחום השירות .פריצת דרך ביחס לארגון עצמו
(בהשוואה לעבר)  /פריצת דרך ביחס למתחרים /פריצת דרך בתחום השירות בכלל.
יש לתאר את המהלכים שהובילו לפריצת הדרך ,השלבים השונים שבוצעו ,והתוצאות ביחס לעבר  /למתחרים
 /לענף בכלל.

 .6פרס השירות המתמיד

בקטגוריה זו ישתתפו חברות וארגונים אשר יראו הישגים לאורך זמן ,המעידים על תהליך מתמשך של קידום
השירות.
המועמדים בקטגוריה זו יציגו מספר מהלכים ופרויקטים מובילים שהתנהלו לאורך השנים  2012 – 2009תוך
הצגת תוצאות עסקיות (כמותיות ואיכותיות) המעידות על שיפור מתמיד בשירות .כל פרויקט שיוצג יכול להיות
נקודתי ו/או בעל אופי מתמשך ובלבד שיראה את ייחודו ותרומתו לתהליך של שיפור השירות לאורך זמן.
יש לציין לכל מהלך את תקופת הזמן שבו נוהל.
בקטגוריה זו לא יתקיים סקר שביעות רצון לקוחות.
שימו לב  -פורמט כתיבת העבודה מופיע בחוברת התקנון בנפרד מאופן כתיבת העבודה בשאר הקטגוריות.
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חלוקה לתת קטגוריות
בכל שש הקטגוריות הארגונים יחולקו לתת קטגוריה על פי גודלם כדלהלן:
קטגוריה  – Aארגון המונה מעל  2000עובדים
קטגוריה  - Bארגון המונה מתחת ל 2000 -עובדים
הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לסווג מחדש את הארגונים לקטגוריות השונות תוך עדכון
הקטגוריות במידה ויידרש .במידה ובקטגוריה מסוימת יפחת מס’ המועמדים מ ,3 -הם יצורפו לקטגוריה אחרת.

פורמט ואופן הגשת העבודה (קטגוריות )5 – 1
להלן מוצג פורמט הכתיבה המומלץ של העבודות המועמדות בכל חמש הקטגוריות.
תיאור המהלך :יש לתאר בתמציתיות את הרקע למהלך ,הסביבה העסקית והארגונית ,מעמד החברה בשוק,
(עוצמות וחולשות מנק’ מבט הצרכן) וכו’ .תארו בקצרה מה היה הרעיון המרכזי שהניע את המהלך.
הגדרה ברורה של המטרות והיעדים הכמותיים והאיכותיים.
בסעיף זה יש לתאר את מטרות המהלך במונחים כמותיים על פי מדדים שנקבעו לבחינת הצלחת המהלך.
רצוי לארגן סעיף זה בטבלה המגדירה את המדדים ,את ערכיהם בתקופה של טרום המהלך ,ואת הערכים
שהוצבו כמטרה.
תיאור תהליך פיתוח האסטרטגיה.
תיאור תהליך יישום הפרויקט.
סיכום התוצאות – יעילות המהלך ,מידת העמידה ביעדים ,אפקטיביות ,תוצאות והישגים.
 .1בדומה להגדרת יעדי המהלך ,יש להדגים כיצד עמדתם או חרגתם מהמטרות והיעדים תוך שימוש במדדים
כמותיים ואיכותיים או בכלי מדידה אחרים אותם תיארתם .ציינו האם היו גורמים נוספים שהשפיעו על
תוצאות המהלך.
 .2יש לתאר מדוע תוצאות המהלך משמעותיות והמהלך שהובלתם נחשב להצלחה (מבחינה עסקית /
ארגונית  /שביעות רצון לקוחות ועוד).
 .3תארו מה הלקחים שהופקו מן המהלך.
תכנון עתידי – האם קיימת כוונה להמשיך ,מטרות וכו’.
נספחים:
חובה לצרף תיעוד המוכיח אמפירית את אפקטיביות המהלך לרבות ממצאי סקרי שביעות רצון לקוח ,סקר
שביעות רצון עובדים ,נתונים ,מסמכים וכו’ .כל מה שמתייחס לתוכן המהלך ,ייחודו ותוצאותיו.
ניתן לצרף כל חומר תומך רלוונטי נוסף המתאר וממחיש את המהלך.

פורמט ואופן הגשת העבודה (קטגוריה  – 6השירות המתמיד)
רקע  -יש לתאר בתמציתיות את הסביבה העסקית והארגונית בהיבט של שירות לקוחות בתחילת התקופה
ובסופה ולאורך  3 – 2נקודות זמן קריטיות נוספות לאורך התקופה .אחת מן הנקודות חייבת להיות ב.2012 -
תיאור המטרות והיעדים בראייה כוללת של השגת יעדי הארגון .בתחילת התקופה ,ולאורך  3 – 2נקודות זמן
קריטיות נוספות לאורך התקופה.
יש לתאר את תהליך פיתוח האסטרטגיה ותהליך היישום של המהלכים.
הוכחת תוצאות ומידת העמידה ביעדים לשיפור השירות לאורך זמן.
תכנון עתידי.
נספחים:
חובה לצרף תיעוד המוכיח אמפירית את אפקטיביות המהלכים לרבות ממצאי סקרי שביעות רצון לקוח ,סקר
שביעות רצון עובדים ,נתונים ,מסמכים וכו’ .כל מה שמתייחס לתוכן המהלכים ,ייחודם ותוצאותיהם.
ניתן לצרף כל חומר תומך רלוונטי נוסף המתאר וממחיש את המהלכים.
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אופן ההגשה
את העבודות יש להגיש על גבי ( CDב 25 -עותקים) בצירוף טופס המועמד ובצירוף אישור מנכ”ל  /בעל
התפקיד הבכיר ביותר בארגון ,כי כל הנתונים שפורטו בעבודה ובמסמכים התומכים הנם אמת .אורך העבודה
לא יעלה על  15עמודים.
ההגשה תיעשה במסירה אישית או על ידי שליח לא יאוחר מה ,23/10/12 -למשרדי המי”ל (רח’ חומה ומגדל
 ,29ת”א)

תהליך השיפוט
השיפוט ייעשה בשני סבבים:

שלב א’

ציון המשתתפים בשלב זה יורכב מציוני נבחרת שופטים אשר תעריך את העבודות באופן עצמאי ,בלתי תלוי
וללא השוואה לעבודות האחרות בקטגוריה על בסיס החומר הכתוב ( .)50%וציון סקר שביעות לקוחות (.)50%
בקטגורית השירות המתמיד ציון שלב א’ יורכב רק מהערות השופטים.

שלב ב’

בגמר המיון של השלב הראשון ,תיידע הוועדה המארגנת את המועמדים שעלו לשלב הגמר .נבחרת שופטים
חדשה תעריך את העבודות (החומר הכתוב) של המועמדים הסופיים בכל קטגוריה ביחס למועמדים האחרים
באותה הקטגוריה ובנוסף תתקיים צפייה במצגות על ידי צוות השופטים.
ציון שלב ב’ אינו מושפע מציון שלב א’.
במסגרת ימי המצגות יוזמנו המתמודדים לפגישה עם צוות השופטים לצורך הצגה פרונטאלית של המהלך,
בליווי דיון ודיאלוג בין צוות השופטים ונציגי הארגון ,במהלך יום שייקבע בתיאום עימם.
על כל מועמד יהיה להציג בפני צוות השופטים מצגת אשר אורכה עד  20דקות ולאחריה יוקדשו עוד  10דקות
נוספות לשאלות השופטים.
במטרה לאפשר לשופטים להעריך את אפקטיביות המהלכים באופן הטוב ביותר ,במסגרת תהליך קריאת
העבודות ,תינתן לשופטים ההזדמנות להעביר שאילתות ובקשות להבהרות (בעילום שם) בנוגע לתוכן והנתונים
אשר יוצגו בעבודה.
על המועמדים יהיה לספק תשובות לשאילתות תוך פרק זמן סביר אשר יוגדר מראש.

ציון הגמר

הציון הסופי של העולים לשלב הגמר יורכב מ 40% -ציוני השופטים על קריאת העבודות 40% ,ציוני השופטים
על המצגות ויושלם על ידי  20%ציון עבור סקר שביעות לקוחות.

הערכת השופטים
חבר השופטים ייתן לכל עבודה ציונים (בין  – 1 ,100 – 1הציון הנמוך ביותר – 100 ,הציון הגבוה ביותר) לכל אחד
מן המדדים הבאים:
ניתוח הסביבה העסקית  /ארגונית והגדרת יעדים ()23.3%
יישום המהלך ()23.3%
חדשנות ויוזמה ()23.3%
תוצאות ומידת העמידה ביעדים ()30%
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סקר שביעות רצון לקוחות
הסקר ייערך לכל מועמד בקרב לקוחותיו באמצעות חברת  SQאיכות השירות .חברת הייעוץ תעניק ציון לכל
משתתף בהתאם לציון שיושג בסקר הלקוחות.
פירוט המשקלות של שאלות סקר שביעות רצון לקוחות מופיע בעמ’ .13
המועמד יעביר לחברת הייעוץ רשימה אקראית של  1000לקוחות (חברות  )B2Cאו רשימה של  180אנשי קשר
מ 50 -ארגונים שונים (ארגוני  ,)B2Bבקובץ אקסל לדוא”ל .shy@sqm.co.il :את הצהרת המשתתף כי לא
נעשתה כל הטיה ונמסרה רשימה אקראית (מופיע בעמ’  ,)12יש להעביר להמי”ל יחד עם טפסי ההרשמה ,עד
לתאריך ה.23/10/2012 -
לעניין זה רשימה של לקוחות משמעה רשימה הכוללת את שמו המלא של הלקוח ונתוני זיהוי שלו המאפשרים
פנייה אליו (מס’ טלפון) .הרשימה יכולה להיות רשימה המתנהלת בפועל בעסקו של המשתתף ,או רשימה
אותה הפיק המשתתף באופן חוקי וכדין לצורך התחרות ,מתוך מאגר המצוי בחברות האשראי או בבנקים ,או
בכל מאגר נתונים אחר.
יודגש כי הרשימה חייבת לשקף קשרי לקוחות בין הלקוח לחברה  /ארגון בהווה ובעבר (ולא למעלה מ3 -
חודשים) ועליה להיות אותנטית ,אקראית ובלתי תלויה.
ניהול מחקר השדה ייערך על פי כללי האתיקה המקצועית ,לרבות סודיות מוחלטת של הנתונים המועברים על
ידי המשתתפים .למי”ל אין ולא תהיה נגיעה לכל מידע הנמסר לחברת הייעוץ ,למעט הציון הסופי של הסקר
לצורך שקלול ציון התחרות.
מועמדים שישתתפו בתחרות זכאים לקבל בסיום התחרות כולה את ציונם במחקר השדה ביחס לממוצע
בקטגוריה במסגרתה התמודדו.
כל המשתתפים רשאים ,בתום התחרות להתקשר באופן ישיר לחברת הייעוץ  – SQאיכות השירות ולקבל את
ממצאי המחקר שלה בעלות של  + ₪ 1,500מע”מ.

הכרזת הזוכים
הענקת הפרסים תיערך במסגרת הכנס השנתי למנהלי שירות לקוחות אשר יתקיים במהלך ינואר .2013
הכרזת הזוכים תיערך לאורך כל האירוע ,כאשר הזוכים במקומות הראשונים יציגו בקצרה את המהלך אותו
הגישו לתחרות בפני קהל משתתפי הכנס (פרטים נוספים יימסרו לעולים לגמר).

הסכמת המועמד
עצם הגשת המועמדות מהווה אישור להסכמתו מראש של כל מועמד לכל תנאי התחרות המובאים בתקנון זה.
הגשת המועמדות מהווה אישור לפרסום התחרות ,התכנים וטקס חלוקת הפרסים בכל מדיה שתיבחר על ידי
הוועדה המארגנת.

סודיות
הוועדה המארגנת ,צוות השופטים ומכון המחקר מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע שהתקבל מן המשתתפים
במסגרת התחרות.
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פרסום
המי”ל יפרסם את התחרות וידאג לניהול יחסי ציבור סביב התחרות ,כדי לעורר את עניין הציבור והחברות /
ארגונים להשתתף בתחרות.
כל המשתתפים ,לרבות הזוכים ,יפורסמו במהלך התחרות ויהיו רשאים לפרסם את זכייתם.
כל שימוש בלוגו המי”ל או בלוגו התחרות מחייב אישור מוקדם ובכתב של המי”ל.

דמי רישום לתחרות

קטגוריה

A

ארגון המונה מעל
 2000עובדים

B

ארגון המונה מתחת
ל 2000 -עובדים

שלב א’
עבודה
ראשונה

עבודה
נוספת

₪ 2,800

₪ 2,000

₪ 1,500

₪ 2,300

שלב ב’
עבודה
ראשונה
₪ 4,500

₪ 3,500

עבודה
נוספת
₪ 2,500

₪ 1,800

*על המחירים יתווסף מע”מ כחוק.

הגשת חומרים Check List -
הגשת עבודה כתובה המתארת את המהלך על גבי  CDב 25 -עותקים .ניתן לצרף חומר תומך רלוונטי נוסף
(שלא על גבי ה )CD -המתעד את המהלך.
תקציר המהלך (עד  90מילים) בו יתואר הרקע ,תיאור המהלך/פרויקט והתוצאות.
לוגו החברה (לשלוח בדוא”ל) בקבצים גרפיים  . )Illustrator/InDesign-convertבמידה ולא ניתן להעביר את
הלוגו בקובץ גרפי לפי המוזכר לעיל יש להעבירו בפורמט  PhotoShop.eps/psd/jpgברזולוציה של dpi 300
בלבד!
תמונות מובילי המהלך .יש להעביר בפורמט  PhotoShop.eps/psd/jpgברזולוציה של  dpi 300בלבד!
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טופס מועמד

(יש להגיש עם מסירת העבודות)
שירות לקוחות  -ליבת האסטרטגיה העסקית
שירות לקוחות – העצמת עובדים
שירות לקוחות – טכנולוגיות ותהליכים חדשניים
חווית לקוח
שירות לקוחות – מהלכים פורצי דרך
פרס השירות המתמיד

ברצוננו להגיש מועמדות ל:
ת לכל
בודו
ניתן להגיש ע גוריות.
חת מן הקט עבודות
א
ש עד 2
יתן גם להגי טגוריה.
נ
אותה ק
ל

פרטי המועמד שם הארגון:
מס’ לקוחות:

מס’ עובדים:
פריסה גיאוגרפית:
היקף מכירות (במידה וניתן/רלוונטי):
סיווג חברה:

B2C

B2B

שם והגדרת התפקיד של מוביל הפרוייקט  /מהלך:
ציין שמות העובדים (תפקידם) והיחידות שנטלו חלק בפרוייקט  /פעילות:
.1

.3

.2

כתובת:
דוא”ל:
איש קשר:
טל’:

טל’ נייד:

אנא הקף/י בעיגול את מספר העבודות המוגשות על ידך לתחרות1 :

2

3

4

תאר את תחום הפעילות העיקרי של הארגון תוך פרוט מוצרים ושירותים עיקריים:

11

טופס הרשמה לתחרות המי”ל למצוינות בשירות 2012
אנא סמנו את הקטגוריה/יות בהן ברצונכם להשתתף:

שירות לקוחות  -ליבת האסטרטגיה העסקית
שירות לקוחות – העצמת עובדים
שירות לקוחות – טכנולוגיות ותהליכים חדשניים
חווית לקוח
שירות לקוחות – מהלכים פורצי דרך
פרס השירות המתמיד

פרטי החברה
שם החברה:
שם המהלך:
כתובת:

טל’:

מיקוד:

טל’ נייד :פקס :דוא”ל:

שם ותואר בעל התפקיד הבכיר בארגון:
מס’ לקוחות:
גודל חברה :מס’ עובדים:
Business2Busines
Business2Customers
סיווג חברה:

היקף מחזור מכירות:

איש קשר  +תפקיד:
פקס:

טל’:
טל’ נייד:

דוא”ל:

אמצעי תשלום
רצ”ב המחאה מס’:

ש”ח לפקודת

על סך:

המי”ל בע”מ (עבור תחרות המי”ל למצוינות בשירות).
למשלמים בכרטיס אשראי על סך
דיינרס  /אמריקן אקספרס .בתוקף עד:

ש”ח (כולל מע”מ) .בכרטיס ישראכרט  /ויזה /
.

/

מס’ כרטיס:
מס’ ת.ז:

שם בעל הכרטיס:

מיקוד:

כתובת:

תאריך:

חתימה וחותמת בעל הכרטיס:

הצהרה
אני הח”מ מצהיר בזה כי המועמדות והחומר המצורף עומדים בקריטריונים של התחרות כפי שפורט בתקנון
ומאשר את אמינות הנתונים שנמסרו .ברור לי כי אם לא נעמוד בתנאים אלה ,עלולה העבודה להיפסל ולא
נהיה זכאים לקבל חזרה את דמי ההשתתפות .הננו מתחייבים ומצהירים כי כל אחריות בנושא העבודה,
זכויות יוצרים וכיו”ב ,הנה באחריותנו הבלעדית ולמארגני התחרות אין כל אחריות בנושא.
אני הח”מ מצהיר בזה כי רשימת הלקוחות שנמסרה למכון המחקר  SQאיכות השירות ,במסגרת תחרות
המי”ל למצוינות בשירות ,הנה אקראית ולא נעשתה בה כל הטייה העלולה להשפיע בצורה כלשהי על
תוצאות הסקר.

שם החותם:
ת.ז:

תפקיד:
חתימה:

תאריך:
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סקר שביעות רצון לקוחות
מחב’  SQאיכות השירות .אנו עורכים סקר קצר מטעם חברת
מדבר
אודה לך אם תקדיש מס’ דקות מזמנך להשיב על  7שאלות בנושא שביעות .הסק אנונימי ומיועד למטרות מחקר.
מס’ זיהוי לקוח:

תאריך:

.

שם החברה:

קטגוריות:
שירות לקוחות  -ליבת האסטרטגיה העסקית

חווית לקוח

שירות לקוחות  -העצמת עובדים

שירות לקוחות  -מהלכים פורצי דרך

שירות לקוחות  -טכנולוגיות ותהליכים חדשניים

פרס השירות המתמיד

דרג את תשובותיך על סולם  - 1כלל לא ועד  - 10במידה רבה מאוד

1

אם חבר היה מתייעץ איתך ,באיזו
מידה היית ממליץ על חברת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20%

2

באיזו מידה אתה רצון באופן כללי
מהשירות שמעניקה חברת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20%

3

באיזו מידה החברה מעניקה פתרון איכותי
ומקצועי המתאים לצרכיך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15%

4

באיזו מידה מעניקים נציגי החברה יחס
אישי ואכפתי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15%

5

באיזו מידה נציגי החברה מטפלים
בבקשתך ביעילות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12%

6

זמינות נציגי החברה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6%

השביל†שלך†להצלחה
 7באיזו מידה חברת
מספקת שירות מפתיע לטובה ומעל
לציפיותיך?

אני מודה לך על שיתוף הפעולה
מנכ”ל  -שי חיון

מידע על

 SQמתמחה ביצירת תהליכי שיפור איכות השירות והמכירה ,תוך שילוב תוכנה חדשנית לניתוח סקרי לקוחות ועובדים לפי
מודל מחקרי ותרגום התוצאות ליעדי פעולה לסניף  /מחלקה .החברה פועלת בשיתוף עם קבוצת גיאוקרטוגרפיה ומלווה
מדעית על ידי פרופ’ אבי דגני SQ .תייצר בארגון תהליך שמשלב ניהול ברמה הטקטית המיידית – לדעת בכל רגע נתון את
תמונת המצב ולהגיב בזמן אמת לאירועים חריגים ,לצד ניהול ברמה האסטרטגית :ניתוח סדרי העדיפויות – קביעת יעדים
בנושאים בהם כדאי לטפל בעדיפות ראשונה.

הליווי שלנו כולל:

 .1מערכת אינטרנטית מחקרית  On-Lineלעריכת סקרים רציפים בקרב לקוחות ודיווח מיידי ,כולל הפקת משמעויות
וקביעת  Action Itemsלכל יחידה  /סניף.
 .2ליווי הארגון בהטמעת התהליך – אימון והדרכות למנהלים ועובדים ,תוכנית פרטנית שנבנית עבור החברה על פי תוצאות
הסקרים בנושאי שירות ,מכירות ונשואים נוספים.
 .3בקרות לקוח סמוי מצולם – להוספת נדבך של עומק למידע הנאסף ולהעשרת ההדרכות.

את הטפסים ודמי הרישום יש להעביר אל:
תחרות המי”ל למצוינות בשירות .2012
המי”ל ,רח’ חומה ומגדל  ,29ת”א  ,67771פקס03-5741248 :
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמרית מור-אלי ,טלShimritm@hamil.co.il ,03-6711950 :
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לפרטים נוספים :שמרית מור-אלי טל03-6711950 .
ניידshimritm@hamil.co.il ,052-6466668 .

ליווי וייעוץ מתודולוגי

חפשו
אותנו

