COMERÇ

CLIENT MISTERIÓS
(MYSTERY SHOPPING)
Afrontar un futur econòmic ple d’incerteses
implica buscar i aplicar tots els mecanismes
que contribueixin a millorar la competitivitat
del nostre negoci.
Els programes d’Avaluació i Millora de la Qualitat de Servei desenvolupats per la Cambra
de Comerç de Barcelona i SGS-Lodge aporten
eines que ajuden a la millora en la gestió
comercial.

OBJECTIU

A QUI S’ADREÇA

Oferir a l’empresa comercial una eina d’avaluació del
grau de satisfacció dels seus clients que permet analitzar el grau d’atenció, tracte i presència que ofereix
el personal de venda als clients, amb l’objectiu que
l’empresa sigui cada vegada més competitiva.

Empreses del sector del comerç.

Actuant com a clients normals, uns avaluadors professionals visiten l’establiment i valoren aspectes relacionats amb els estàndards de qualitat o les capacitats
comercials i/o de fidelització vers el client, obtenint
informació imprescindible sobre:
• Quin és el nivell real de servei i d’atenció al client
que ofereix l’establiment.
• Com respon el personal en els anomenats “moments
de la veritat” en el dia a dia de la seva tasca.
• Si es demostra suficient capacitat quan el personal té
l’oportunitat d’afegir valor a la venda.
CONTINGUT
S’avaluen els següents elements:
• Personal, en què s’analitza la presència, l’aspecte, el
llenguatge, etc.
• Professionalitat, en què s’analitza l’atenció, l’eficàcia,
l’amabilitat, l’ànim de venda, etc.
• Capacitat comercial, en què s’analitza la capacitat
d’orientar el client, l’empatia, el tancament de venda,
etc.
• Producte, en què s’analitza la presentació, el marxandatge, la qualitat de producte, etc.

Més informació: Competitivitat i Formació
Tel. 902 448 448 (ext. 417)
Adreça electrònica competitivitat@cambrabcn.org

UNA ANÀLISI EN 3 PASSOS
1.	Contacte amb l’establiment de comerç
2.	Visites a l’establiment: s’avaluaran els diferents elements
mitjançant 3 visites
3.	Realització i lliurament a l’empresari d’un informe amb
tota la informació recollida, quantitativa i qualitativa, i el
grau de satisfacció. L’informe avalua tot el cicle de servei
i d’atenció al client, i es recullen els punts forts i els punts
febles.
PREU DE L’ASSESSORAMENT
175 € + IVA.

No inclou l’import del servei consumit o prestat
que es meritarà directament a l’empresari.
Les peticions es recullen per rigorós ordre d’entrada.
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