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Τηε Σερϖιχε Προ

Ιντροδυχτιον
Τοο Μυχη Ταλκ,
Νοτ Ενουγη Αχτιον

Ωηιλε βυσινεσσεσ ηαϖε ταλκεδ α γρεατ δεαλ αβουτ
βεινγ χυστοµερ δριϖεν ιν τηε παστ, τηε χηαλλενγεσ
οφ τοµορροω ρεθυιρε µυχη µορε τηαν ϕυστ ρηετοριχ.
Τηε Χλοσε το τηε Χυστοµερ σεχτιον οφ τηε Πετερσ
ανδ Ωατερµαν µαναγεµεντ βλοχκβυστερ, Ιν Σεαρχη
οφ Εξχελλενχε, ωασ τηουγητ οφ ασ σοµεωηατ
ρεϖολυτιοναρψ ατ τηε τιµε. Σινχε τηεν, µυχη ηασ
βεεν ωριττεν αβουτ τηε νεεδ το βε εϖεν µορε
χυστοµερ δριϖεν. Χοµµυνιχατιονσ φροµ βοοκσ το
χονφερενχε σπεεχηεσ ηαϖε βοµβαρδεδ τηε
βυσινεσσ ωορλδ ωιτη εξηορτατιονσ αβουτ χλοσε το τηε
χυστοµερ ιν σοµε χοντεξτ ορ ανοτηερ.
Βυτ βελιεϖινγ ιν ανδ ταλκινγ αβουτ α χυστοµερ−
δριϖεν αππροαχη ισ ονε τηινγ. ∆ελιϖερινγ ιτ ισ θυιτε
ανοτηερ. Το ϕυδγε φροµ ωηατ ωε σεε αρουνδ υσ,
µανψ πεοπλε (ανδ φαρ τοο µανψ οργανιζατιονσ) ηαϖε
χηανγεδ ωηατ τηεψ σαψβυτ νοτ ωηατ τηεψ δο.
Ωηεν ψου λοοκ αρουνδ, ψου δοντ σεε α δραµατιχ
χηανγε ιν τηε λεϖελ οφ σερϖιχε τηατ ισ οφφερεδ. Το σεε
συχη χηανγεσ ωε µυστ

Ιντροδυχτιον

ϖ

!∀Αππροαχη ϕοβσ ωιτη α σενσε οφ περσοναλ
ρεσπονσιβιλιτψ το µακε τηε χυστοµερσ
εξπεριενχε ωορτηψ οφ ηισ ορ ηερ ρετυρν
βυσινεσσ
!∀Ινχορπορατε πεοπλε σκιλλσ τηατ χεντερ ον
χουρτεσψ, ινιτιατιϖε, ανδ εµπατηψ
!∀Χηανγε τηε ωαψ ωε τραδιτιοναλλψ µαναγε
πεοπλε
Ωε ηαϖε σεεν ϖερψ λιττλε χηανγε ιν ανψ οφ
τηεσε αρεασ! Τηε ποτεντιαλ οφ τηε ηυµαν σπιριτ ιν τηε
ωορκπλαχε ανδ τηε αβιλιτψ το δελιϖερ συπεριορ σερϖιχε
ρεµαιν ρελατιϖελψ υνταππεδ.
Ψου µιγητ εξπεχτ α δραµατιχ χηανγε ιν σερϖιχε
θυαλιτψ, γιϖεν τηατ εϖερψβοδψ νοω πρεαχηεσ τηε
χυστοµερ µεσσαγε ιν σοµε φορµ ορ ανοτηερ. Βυτ,
τοο οφτεν, σερϖιχε εξχελλενχε ισ στιλλ τηε εξχεπτιον,
ρατηερ τηαν τηε νορµ. Ιν φαχτ, οϖερ τηε παστ σεϖεραλ
ψεαρσ, σερϖιχε περφορµανχε ασ ωελλ ασ τηε χυσ−
τοµερσ εϖαλυατιον οφ σερϖιχε ηασ δεχλινεδ ιν
ϖιρτυαλλψ εϖερψ ινδυστρψ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Τηισ
ηασ οχχυρρεδ ιν σπιτε οφ τηε ινχρεασε ιν τηε παστ τεν
ψεαρσ οφ ϕουρναλ αρτιχλεσ πρεαχηινγ τηε ϖαλυε οφ
ιµπροϖεδ σερϖιχε ανδ ιµπροϖεδ τεχηνολογψ τηατ ηασ
τηε χαπαβιλιτψ το ενηανχε σερϖιχε ωελλ βεψονδ ωηατ
ωασ τηουγητ ποσσιβλε α φεω ψεαρσ αγο. Ιτσ νοω τιµε
το βεγιν το τυρν ωορδσ ιντο αχτιον.

ϖι Τηε Σερϖιχε Προ

Υνδερστανδινγ Χυστοµερσ:
Τηε Κεψ το Συχχεσσ
Ωιτη τηε ενορµουσ ποωερ χυστοµερσ ηαϖε τοδαψ
ανδ τηειρ αβιλιτψ το τακε τηειρ βυσινεσσ ελσεωηερε
ανψ τιµε τηεψ δοντ ρεχειϖε τηειρ δεσιρεδ ϖαλυε,
βυσινεσσεσ µυστ ηαϖε α τηορουγη υνδερστανδινγ οφ
χυστοµερ νεεδσ ανδ δεµανδσ, ανδ κνοω ηοω το
σερϖε χυστοµερσ ιν βεττερ, φαστερ, ανδ διφφερεντ
ωαψσ. Τηισ ισ νοτ ηαππενινγ νοω. Οργανιζατιονσ
ανδ µαναγερσ στιλλ φαλλ σηορτ ιν προϖιδινγ τηε ριγητ
κινδ οφ χυστοµερ ινφορµατιον το πεοπλε ιν τηε
ωορκπλαχε. Ιν α χυστοµερ−χοντρολλεδ ωορλδ,
γατηερινγ ανδ σηαρινγ χυστοµερ ινφορµατιον σηουλδ
βε α τοπ πριοριτψ.
Ιν σηορτ, ωιτη σοµε εξχεπτιονσ, οργανιζατιονσ
ρεαλλψ ηαϖεντ δεµονστρατεδ τηεψ κνοω ηοω το
οπερατε ρουτινελψ ωιτη α φοχυσ ον χυστοµερσ. Τηεψ
γιϖε χυστοµερ χαρε σηορτ−τερµ εφφορτσ, λαχεδ ωιτη
πλατιτυδεσ ανδ σλογανσ, βυτ τηεν θυιχκλψ φαλλ βαχκ το
βυσινεσσ ασ υσυαλ. Ωηατ ωιλλ ρεσυλτ ιφ οργανιζατιονσ
δοντ ινιτιατε µαϕορ χηανγεσ ιν τηειρ τρεατµεντ οφ
χυστοµερσ? Τηερε µαψ βε α ηιγη−µινδεδ πρινχιπλε
(γρεατ χυστοµερ χαρε εθυαλσ προφιτσ) τηατ εϖερψονε
αδµιτσ ισ α ωιννερ, α πρινχιπλε τηατ γετσ λοτσ οφ λιπ
σερϖιχε, βυτ α πρινχιπλε τηατ ισ ραρελψ αχτεδ υπον.
Ανδ τηοσε οργανιζατιονσ χυστοµερσ ωιλλ λοοκ
ελσεωηερε το σπενδ τηειρ µονεψ.
Ιντροδυχτιον

ϖιι

Χυστοµερσ αρε ατ τηε ηεαρτ οφ τηε νεω
εχονοµψ ανδ τηεψ νοω πλαψ α ϖερψ διφφερεντ ρολε.
Νο λονγερ τηε πασσιϖε ρεχιπιεντ οφ γοοδσ ανδ
σερϖιχεσ, χυστοµερσ νοω πλαψ αν αχτιϖε ρολε ιν τηε
µαρκετπλαχε. Τηισ ισσυε, περηαπσ µορε τηαν οτηερσ,
τηρεατενσ παστ πραχτιχεσ ανδ ενδανγερσ µοστ
τραδιτιοναλ ωαψσ οφ δοινγ βυσινεσσ. Ιτσ φαιρ το σαψ
τηατ µοστ πεοπλε τοδαψ ρεχογνιζε τηε χηανγεσ τηατ
αρε τακινγ πλαχε. Ιτ ισ αλσο τρυε τηατ µανψ αρε νοτ
ρεαχτινγ ασ φαστ ασ νεχεσσαρψ το µεετ τηε
χηαλλενγεσ οφ τηοσε χηανγεσ.
Ωηιλε τηισ βοοκ ωιλλ νοτ ρεπρισε τηε παστ ορ τακε
α δεταιλεδ, σπεχυλατιϖε λοοκ ατ τηε φυτυρε, ιτ ωιλλ σεεκ
το ϖαλιδατε τηε νεεδ φορ νεω τψπεσ οφ βυσινεσσ
πραχτιχεσ ρεγαρδινγ χυστοµερσ. Ιτ προϖιδεσ α ϖιεω
φροµ αβοϖε οφ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε νεω
εχονοµψ ανδ ηειγητενσ αωαρενεσσ οφ τηε νεεδ το
σηαρε χυστοµερ ινφορµατιον ωιτη πεοπλε ιν τηε
ωορκπλαχε ανδ πρεπαρε τηεµ φορ τηε χοµπετιτιϖε
χηαλλενγεσ τηατ αρε πρεσεντ ιν τηε µαρκετπλαχε.

Ινφορµατιον + ∆εεπ Ρελατιονσηιπσ =
Μορε Προφιτσ
Ιν αν εχονοµψ ιν ωηιχη τηε χυστοµερ ηασ ποωερ,
χυστοµερ ρετεντιον βελονγσ το βυσινεσσεσ τηατ
δεϖελοπ δεεπ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ χυστοµερσ.
ϖιιι Τηε Σερϖιχε Προ

∆ατα αϖαιλαβλε τοδαψ ϖαλιδατεσ τηε νοτιον τηατ
χυστοµερ λοψαλτψ ινχρεασεσ προφιτστηε λιφεβλοοδ οφ
αλλ βυσινεσσεσ. Τηε δεπτη οφ χυστοµερ ρελατιονσηιπσ
ωιλλ βεχοµε µορε ιµπορταντ ανδ µεανινγφυλ τηαν
τηε θυαντιτατιϖε χυστοµερ σατισφαχτιον νυµβερσ ον
ωηιχη µοστ χοµπανιεσ χυρρεντλψ ρελψ.
Οργανιζατιονσ τηατ οων τηε ρελατιονσηιπ ωιτη
τηε χυστοµερ ωιλλ οων τηε χυστοµερσ ρεϖενυε
στρεαµ. Ανδ τηοσε ωηο οων τηε ρελατιονσηιπ ωιλλ βε
τηε ονεσ ωηο χολλεχτ τηε βεστ ανδ δεεπεστ
ινφορµατιον ον τηειρ χυστοµερσ ανδ δισσεµινατε ιτ το
αλλ τηειρ εµπλοψεεσ σο τηατ τηεψ χαν µακε αν
εµοτιοναλ χοννεχτιον ωιτη χυστοµερσ. Στρονγ
ρελατιονσηιπσ αρε βασεδ ιν λαργε παρτ ον ιντανγιβλεσ
λικε τρυστ, χαρε, σπεχιαλ τρεατµεντ, ανδ χονφιδενχε.
Ψου µυστ µακε τηε εφφορτ το υνδερστανδ ωηιχη
µετηοδσ οφ δοινγ βυσινεσσ ωιλλ
✓

Χρεατε ορ δεστροψ τρυστ

✓

∆εµονστρατε χαρε ανδ χονχερν ορ
ινδιφφερενχε

✓

Μακε τηε χυστοµερ φεελ υνιθυε ορ ϕυστ ονε
οφ µανψ

✓

Βυιλδ ορ εροδε χονφιδενχε

Ιντροδυχτιον

ιξ

Τεχηνολογψ Βυιλδσ Ρελατιονσηιπσ
Ωηιλε α νυµβερ οφ πεοπλε λονγ φορ τηε γοοδ ολδ
δαψσ οφ σµαλλ βυσινεσσ, ανδ α διρεχτ λινκ βετωεεν
τηε στορε οπερατορ ανδ τηε χυστοµερ, ρελατιονσηιπσ
βετωεεν οωνερ/µαναγερσ ανδ χυστοµερσ ωερε
στρονγ βεχαυσε τηεψ ηαδ περσοναλ κνοωλεδγε οφ
εαχη οτηερ. Τοδαψ, τεχηνολογψ αλλοωσ υσ το ρετυρν
το τηε αδϖανταγεσ οφ παστ ρελατιονσηιπσ ωηιλε
σιµυλτανεουσλψ υτιλιζινγ τηε αδϖανταγεσ οφ βεινγ
βιγ. Ωιτη µιχροχηιπσ τηατ χαν βυιλδ δαταβασεσ ανδ
πυτ τηατ ινφορµατιον ιντο τηε ηανδσ οφ εµπλοψεεσ
ωηο σερϖε χυστοµερσ διρεχτλψ ανδ ινδιρεχτλψ,
βυσινεσσεσ χαν ρεβυιλδ ιντιµατε ρελατιονσηιπσ ωιτη
χυστοµερσ ωηο ηαϖε βεεν λοστ ιν τηε παστ σεϖεραλ
ψεαρσ.
Λοοκ ατ χοµπανιεσ λικε Λ.Λ. Βεαν ιν τηε
χαταλογ ινδυστρψ ανδ ΥΣΑΑ ιν τηε ινσυρανχε σεχτορ.
Ψουλλ σεε τεχηνολογψ αλλοωινγ εµπλοψεεσ το
περσοναλιζε ανδ χυστοµιζε νοτ ονλψ προδυχτσ, βυτ
τηε σερϖιχε τηεψ προϖιδε χυστοµερσ. ΥΣΑΑσ γοαλ οφ
βυιλδινγ περσοναλ ρελατιονσηιπσ ωιτη ιτσ 2.6 µιλλιον
χυστοµερσ ισ νοω α ρεαλιτψ τηανκσ το τεχηνολογψ.
∆οινγ βυσινεσσ ωιτη Λ.Λ. Βεαν, ωηιχη οπερατεσ ουτ
οφ Φρεεπορτ, Μαινε, νοω φεελσ λικε γοινγ δοωντοων
το α λοχαλ ρεταιλερ ψου ηαϖε βεεν δοινγ βυσινεσσ
ωιτη φορ ψεαρσ.

ξ Τηε Σερϖιχε Προ

Τηε Χηαλλενγε
Τηε ποσσιβιλιτιεσ αρε ενδλεσσ φορ τηοσε ωηο αρε
ωιλλινγ ανδ ιντερεστεδ ιν τακινγ α προφεσσιοναλ
αππροαχη το τηε βυσινεσσ οφ σερϖιχε. Ιν τηε τραδι−
τιοναλ σενσε οφ τηε ωορδ, προφεσσιοναλσ αρε πεοπλε
τραινεδ ωελλ ιν τηε δισχιπλινε οφ τηειρ χηοοσινγ.
Σερϖιχε προφεσσιοναλσορ Σερϖιχε Προστρεατ τηειρ
ωορκ ωιτη πασσιον ανδ χοµµιτµεντ. Σερϖιχε
αµατευρσ, ον τηε οτηερ ηανδ, δο λιττλε το δεϖελοπ
τηειρ ταλεντσ ανδ τρεατ τηειρ ωορκ ασ α παστιµε ορ α
µεανσ το οτηερ ενδσ αµατευρσ τραδε τιµε φορ
µονεψ. Ασ ωε λοοκ φορωαρδ, τηε Σερϖιχε Προ ηασ
αβυνδαντ οππορτυνιτιεσ φορ α γρεατ φυτυρε.
Τηισ βοοκ προϖιδεσ α φυνδαµενταλ υνδερ−
στανδινγ οφ τηε χοµπετενχιεσ ανδ τηε ταχτιχσ τηατ
ινχρεασε χυστοµερ ρετεντιον ανδ ρεφερραλσ. Ιντενδεδ
βοτη φορ πεοπλε ωηο σερϖε χυστοµερσ διρεχτλψ ορ
ινδιρεχτλψ ανδ τηοσε ωηο µαναγε τηοσε πεοπλε, τηισ
βοοκ οφφερσ λεσσονσ τηατ ωιλλ βυιλδ ψουρ προφεσσιοναλ
χοµπετενχιεσ ιν τηε βυσινεσσ οφ σερϖιχε.
Ιτ σεεµσ σο σιµπλε. Ωηατ αρε τηε βασελινε
ελεµεντσ ιν προϖιδινγ εξχελλεντ σερϖιχε το
χυστοµερσ?
!∀Χοµµον χουρτεσψ
!∀Προδυχτ κνοωλεδγε
!∀Χοµµον σενσε
!∀Ινιτιατιϖε
!∀Εµπατηψ
Ιντροδυχτιον

ξι

Τηεσε χηαραχτεριστιχσ αρε νοτ διφφιχυλτ το υνδερστανδ.
Ηοωεϖερ, τηεψ ηαϖε βεεν τοο υνχοµµον ιν
βυσινεσσ πραχτιχεσ φορ τοο λονγ. Ιτ ισ τιµε το τυρν
τηεµ ιντο χοµµον πραχτιχεσ.
Ενϕοψ,
Ριχκ Τατε ανδ ϑοση Στρουπ

ξιι Τηε Σερϖιχε Προ

Χηαπτερ 1
Χηαλλενγεσ οφ τηε Χυστοµερ
Ρεϖολυτιον
Τηε φυτυρε αιντ ωηατ ιτ υσεδ το βε.
 Ψογι Βερρα, Νεω Ψορκ Ψανκεεσ
Ηαλλ οφ Φαµερ

Σοµετηινγσ Υπ
Τηε Προ κνοωσ τηινγσ ηαϖε χηανγεδ α γρεατ δεαλ.
Χαπτυρινγ τηε χυστοµερσ λοψαλτψ ισ µορε διφφιχυλτ
τηαν ιτ ηασ εϖερ βεεν. Τηε χοντραστ ιν βυσινεσσ
πραχτιχεσ ηασ νεϖερ βεεν σο γρεατ. Χυστοµερσ ηαϖε
µορε ποωερ ιν τηισ εχονοµψ τηαν τηεψ ηαϖε εϖερ
ηαδ ιν ηιστορψ. Τηε εξπλοσιον οφ προδυχτσ ανδ
προφεσσιοναλ σερϖιχεσ ηασ βοµβαρδεδ τηε
µαρκετπλαχε ωιτη µορε χηοιχεσ τηαν ονε χαν
βελιεϖε. Τηε χοµπετιτιον ιν πριχινγ ανδ προδυχτ
θυαλιτψ ισ σεϖερε. Τηισ νεω εχονοµψ ισ νοτ α
πλεασαντ πλαχε φορ αµατευρσ.
Τηερε αρε α νυµβερ οφ τηινγσ ον τηε Προσ
µινδ ρεγαρδινγ τηισ νεω εχονοµψ ανδ χυστοµερ
χαρε. Τηε Προ κνοωσ οτηερσ σηουλδ βε χονχερνεδ,
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βυτ τηε ιµπορτανχε ανδ υργενχψ οφ µακινγ ρεαλ
χηανγε ιν ηοω οργανιζατιονσ δο βυσινεσσ ωιτη
χυστοµερσ σεεµσ το ηαϖε λιττλε ιµπετυσ. Ψου σεε,
φορ τηε µοστ παρτ, τηε µαϕοριτψ οφ χυστοµερ ιντεραχ−
τιονσ ωιτη βυσινεσσεσ ορ γοϖερνµεντ αγενχιεσ αρε
ρεαλλψ νοτηινγ το ωριτε ηοµε αβουτ. Τηισ ισ ϖερψ ηαρδ
το υνδερστανδ χονσιδερινγ ωηατ ισ ατ στακε.
Τηε Προ φεελσ α κινσηιπ ωιτη χυστοµερσωηεν
νοτ ατ ωορκ, ηε ορ σηε ισ ονε! Τηε Προ υνδερστανδσ
τηατ τηε ποιντ οφ ϖιεω αν οργανιζατιον ηασ ρεγαρδινγ
πολιχιεσ, πραχτιχεσ, ανδ ιντεραχτιονσ ισ ϖερψ διφφερεντ
φροµ τηε χυστοµερσ ποιντ οφ ϖιεω. Τηισ διφφερενχε ιν
ποιντ οφ ϖιεω ισ εξτρεµελψ ιµπορταντ. Φροµ τηειρ
ποιντ οφ ϖιεω, χυστοµερσ µακε δεχισιονσ ον ωηο το
δο βυσινεσσ ωιτη, ωηατ στοριεσ τηεψλλ σπρεαδ, ηοω
χοοπερατιϖε τηεψλλ βε, ανδ ηοω λονγ τηεψλλ χοντινυε
το βε χυστοµερσ ωιτη ανψ ονε χοµπανψ. Ιτσ οβϖιουσ
τηατ τηε χυστοµερσ ποιντ οφ ϖιεω σηουλδ βε χριτιχαλ
ιν δεϖελοπινγ βυσινεσσ πραχτιχεσ, ψετ τοο οφτεν τηατ
δοεσντ σεεµ το βε τηε χασε.

Τηε Χυστοµερ Ρεϖολυτιον Ισ Ηερε
Τηε Προ ιδεντιφιεσ τηε βυσινεσσ ρεαλιτιεσ οφ τοδαψ
ανδ ιδεντιφιεσ α ρεϖολυτιον οφ σορτσ ιν τηισ νεω
εχονοµψ. Ιν υσινγ τηε τερµ ρεϖολυτιον, τηε Προ ισ
τηουγητφυλ αβουτ ωηατ ισ τακινγ πλαχε. Μοστ χαν
χονχυρ τηατ ονε αχχεπτεδ δεφινιτιον οφ α ρεϖολυτιον
ισ α σηιφτ οφ ποωερ φροµ ονε εντιτψ το ανοτηερ.
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Τοδαψσ εχονοµψ ισ ιν α ρεϖολυτιοναρψ στατυσ ασ α
σηιφτ οφ ποωερ ισ, ιν φαχτ, ηαππενινγ. Τηε ποωερ ιν
τηε παστ εχονοµψ ωασ γρουνδεδ ιν τηε συππλψ σιδε
οφ τηε βυσινεσσ προχεσσ. Μανυφαχτυρερσ ωερε βασι−
χαλλψ διχτατοριαλ ιν τηειρ δεαλινγσ ωιτη τηε µαρκετ−
πλαχε. Ασ α ρεσυλτ τηε ενδ χυστοµερ ωασ εσσεντιαλλψ
τολδ ωηατ τηεψ χουλδ ηαϖε, ωηεν τηεψ χουλδ ηαϖε ιτ,
ωηερε τηεψ χουλδ ηαϖε ιτ, ηοω τηεψ χουλδ ηαϖε ιτ,
ηοω µυχη τηεψ χουλδ ηαϖε, τηε θυαλιτψ τηεψ χουλδ
ηαϖε, ανδ ηοω µυχη τηεψ ωουλδ παψ φορ ιτ. Τηερε
ωασ εϖεν α βυψερ βεωαρε µενταλιτψ τηατ ωασ
αχχεπτεδ ασ νορµαλ βψ αλλ παρτιεσ.
Τηε Προ κνοωσ τηατ τοδαψ τηε πιχτυρε ισ µυχη
διφφερεντ. Τηε χυστοµερ ισ νοτ τηε πασσιϖε, σιλεντ
ρεχειϖερ ανψ λονγερ. Χυστοµερσ νοω ωαντ, ορ ρατηερ
δεµανδ
ωηατ τηεψ ωαντ, ωηεν τηεψ ωαντ ιτ,
ωηερε τηεψ ωαντ ιτ, ηοω τηεψ ωαντ ιτ, ηοω µυχη
τηεψ ωαντ, τηε θυαλιτψ τηεψ ωαντ, ανδ ωηατ τηεψ αρε
ωιλλινγ το παψ φορ ιτ. Ανδ ιφ τολδ τηειρ ρεθυιρεµεντσ
χαντ βε µετ, τηεψ σιµπλψ σαψ τηεψ ωιλλ φινδ ωηατ
τηεψ ωαντ ελσεωηερε. Τηισ σηιφτ οφ ποωερ ηασ πυτ
τηε χυστοµερ ιν χοντρολ ανδ ηασ σεριουσ
ιµπλιχατιονσ φορ τηε δεµανδσ ανδ ρεθυιρεµεντσ
τηεψ πυτ ον τηε βυσινεσσ προχεσσ. Ιν µανψ ωαψσ
τηε νεω µενταλιτψ ισ σελλερ−βεωαρε! Τηε αµατευρ
φαιλσ το σεε ηοω ποωερ ανδ χοντρολ ιν τηε ηανδσ οφ
χυστοµερσ ωιλλ ρεθυιρε οργανιζατιονσ το ρετηινκ
πραχτιχεσ ιν ωαψσ ωε ηαϖεντ σεεν ιν τηε λαστ φεω
δεχαδεσ.
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Τηε Προ σεεσ τηισ χυστοµερ ρεϖολυτιον βεινγ
δριϖεν βψ µανψ φαχτορσ. Τηρεε οφ τηεσε φαχτορσ
σεεµ το στανδ ουτ: (1) ινχρεασεδ χοµπετιτιον χοµ−
ινγ φροµ τηε γλοβαλ εχονοµψ ανδ τηε εασε οφ εντρψ
ιντο µαρκετπλαχεσ τοδαψ; (2) τηε ηυγε αδϖανχεσ ιν
τεχηνολογψ, εσπεχιαλλψ τηε µιχροχηιπ, ωηιχη, οϖερ
τηε παστ φεω ψεαρσ ηασ πυτ χυστοµερ ινφορµατιον ιν
τηε ηανδσ οφ ρεταιλερσ ανδ χυστοµερ χονταχτ
πεοπλεανδ µορε ιµπορταντλψ προδυχτ ανδ χοµ−
πανψ ινφορµατιον ιν τηε ηανδσ οφ τηε χυστοµερ; ανδ
(3) τηε εµεργενχε οφ αν οϖερχαπαχιτψ µαρκετ−
πλαχε ωηερε τηε χυστοµερ ηασ µορε χηοιχεσ οφ
σιµιλαρ προδυχτσ ατ σιµιλαρ πριχεσ ατ σιµιλαρ θυαλιτψ
λεϖελσ τηαν εϖερ βεφορε. Ωιτη τηισ µυλτιτυδε οφ
χηοιχεσ τηε χυστοµερ γαινσ µορε χοντρολ τηαν εϖερ.
Ανδ τηε Προ υνδερστανδσ τηατ ωιτη τηισ χοντρολ,
χοµπετιτιον ωιλλ νεϖερ βε τηε σαµε αγαιν.

Τηε Ωιννερσ Ηαϖε α Νεω Λοοκ
Τηε Προ ηασ παιδ αττεντιον, νοτιχινγ τηατ οϖερ τηε
παστ σεϖεραλ ψεαρσ τηε βιγγεστ ανδ βριγητεστ οφ τηε
Φορτυνε 500 λιστ ηαϖε τακεν σοµε πυνχηεσµανψ
λετηαλ. Αµεριχα ηασ νεϖερ σεεν χηαλλενγεσ το τηε
συπρεµαχψ οφ τηε βλυε−χηιπ χορπορατε γιαντσ λικε ωε
ηαϖε σεεν οϖερ τηε παστ 20 ψεαρσ.
Μανψ χοµπανιεσ δισιντεγρατεδ βεχαυσε τηεψ
χουλδ νοτ χηανγε φαστ ενουγη το µεετ τηε χηανγεσ
ιν τηε εξτερναλ ενϖιρονµεντ. Σοµε ωερε γοββλεδ
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υπ, χηοππεδ υπ, ανδ δισµαντλεδ; οτηερσ ωερε
βουγητ ουτ ανδ µεργεδ ωιτη οτηερσ; σοµε ρεαχτεδ,
ρετηουγητ, ανδ ρεβουνδεδ; ανδ µανψ ωερε σιµπλψ
συππλαντεδ βψ ϖιγορουσ, πασσιονατε νεωχοµερσ
τηατ ωερε νοτ ανχηορεδ δοων βψ ολδ ωαψσ οφ δοινγ
τηινγσ. Τηε Προ νοτιχεσ α χηανγε ιν βυσινεσσ ανδ
ρεχογνιζεσ νεω φορµσ ανδ βλυεπριντσ φορ συχχεσσ.
Ουτ οφ Βεντονϖιλλε, Αρκανσασ, νο λεσσ, χαµε α
δισχουντ ρεταιλερ τηατ ηαδ τηε αυδαχιτψ το χηαλλενγε
λαργε ρεταιλερσ εντρενχηεδ τηρουγηουτ τηε νατιον.
Τηισ χοµπανψ διδ νοτ λοοκ λικε ιτσ χοµπετιτορσ, διδ
νοτ αχτ λικε ιτσ χοµπετιτορσ, ωασ νοτ στρυχτυρεδ ορ
οργανιζεδ λικε ιτσ χοµπετιτορσ, ανδ χερταινλψ ωασ νοτ
µαναγεδ λικε ιτσ χοµπετιτορσ. Μορε ιµπορταντλψ,
Ωαλ−Μαρτ διδ νοτ περφορµ λικε ιτσ χοµπετιτορσ. Νεω
µοδελσ αρε εµεργινγ ανδ τηε Προ ισ αττεντιϖε!
Φροµ Σεαττλε, τηε ρεταιλερ Νορδστροµ
χηαλλενγεδ ανδ βεατ τηε βιγ ναµεσ οφ υπσχαλε
ρεταιλινγ. Ωηψ? Τηειρ µαννερ οφ δοινγ βυσινεσσ
ωιτη χυστοµερσ ωασ φυνδαµενταλλψ διφφερεντ.
Λ.Λ. Βεαν ιν Φρεεπορτ, Μαινε, µαδε ιτ α νο−βραινερ
βυψινγ ουτδοορ ωεαρ ανδ εθυιπµεντ βεχαυσε οφ
τηειρ σερϖιχε ανδ υνχονδιτιοναλ χυστοµερ πολιχιεσ.
Ροµανοσ Μαχαρονι Γριλλ σετ νεω στανδαρδσ φορ
σερϖιχε ιν χηαιν ρεσταυραντσ ανδ γαρνερεδ τηε
χυστοµερσ βυσινεσσ. Γενεραλ Ελεχτριχ χηανγεδ
ιντερναλλψ ανδ διφφερεντιατεδ βυσινεσσ−το−βυσινεσσ
ρελατιονσηιπσ ανδ προδυχτ περφορµανχε.
Αµαζον.χοµ γαϖε νεω µεανινγ το χυστοµερ
ιντιµαχψ, ρεσπονσε, ανδ σπεεδ τηρουγη τεχηνολογψ.
ΥΣΑΑσ µοδελ οφ χυστοµερ χαρε ιν τηε ινσυρανχε
Χηαλλενγεσ οφ τηε Χυστοµερ Ρεϖολυτιον
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ινδυστρψ βεχαµε α πρεµιερ µετηοδ οφ εξχεπτιοναλ
χυστοµερ σερϖιχε. Ανδ τηε ∆ισνεψ τηεµε παρκσ ϕυστ
κεεπ ον ρολλινγ αλονγ χατερινγ το τηε βασιχσ:
χλεανλινεσσ, χουρτεσψ, ανδ φυν.
Ωηατ δο τηεσε ανδ οτηερ χοµπανιεσ τηατ
χηαραχτεριζε τηε νεω εχονοµψ ηαϖε ιν χοµµον?
Τηε Προ σεεσ τηε ισσυεσ χλεαρλψ: τηεψ αρε ηιγηλψ
χυστοµερ−φοχυσεδ, προδυχινγ ατ λιγητνινγ σπεεδ τηε
προδυχτσ τηατ χυστοµερσ ϖαλυε φορ τηειρ συπεριορ
υτιλιτψ. Τηειρ ασσετσ δο νοτ νεχεσσαριλψ λιε ιν βριχκ,
µορταρ, στεελ, ανδ ινϖεντορψ (τηοσε αρε νοτηινγ βυτ
χοστσ ωηεν χυστοµερσ δο νοτ ϖαλυε ωηατ ισ
προδυχεδ ανδ δελιϖερεδ), βυτ ιν τηε ιντελλεχτυαλ
χαπαχιτψ οφ τηειρ ωορκ φορχε τηατ βρινγσ ιµαγινατιον
ανδ πασσιον το τηε ωορκ πλαχε. Τηε χυστοµερ ισ ατ
τηε χεντερ οφ τηε οργανιζατιονσ βυσινεσσ τηινκινγ,
ανδ τηε εµπλοψεεσ αρε φοχυσεδ ον σεεινγ τηειρ ϕοβσ
ασ χρεατινγ ϖαλυε φορ τηοσε χυστοµερσ. Τηεσε τψπεσ
οφ χοµπανιεσ ηαϖε υνλεασηεδ τηε σπιριτ ανδ ιννο−
ϖατιον οφ τηειρ ωορκ φορχε ανδ ποιντ τηοσε χηαραχτερ−
ιστιχσ λικε α λασερ ον τηε χυστοµερ. Τηε Προ κνοωσ
τηεσε αρε τηε χριτιχαλ φαχτορσ δετερµινινγ ωηο ωινσ
ανδ ωηο λοσεσ ιν τοδαψσ µαρκετπλαχε.

Ραισινγ τηε Βαρ
Τηε βαρ φορ χυστοµερ εξχελλενχε ισ βεινγ ραισεδ
ανδ τηε Προ υνδερστανδσ τηε ιµπλιχατιονσ. Ασ ωε
βεγιν τηε 21στ χεντυρψ, τηε Προ κνοωσ ωε αρε ον τηε
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τηρεσηολδ οφ σταρτλινγ νεω ωαψσ οφ δοινγ βυσινεσσ.
Τηε Προ ωιλλ νοτ φεαρ λεαϖινγ βεηινδ, ασ αρτιφαχτσ οφ
τηε 20τη χεντυρψ, µανψ οφ τηε βυσινεσσ ανδ
µαναγεµεντ πραχτιχεσ τηατ ηαϖε σερϖεδ υσ ωελλ.
Τηε Προ φονδλψ ρεµεµβερσ τηε εχονοµιχ συχχεσσ
ωε ηαδ ασ α νατιον σινχε Ωορλδ Ωαρ ΙΙ, ψετ ωιλλ νοτ
βε βεηολδεν το τηε µετηοδσ ωε υσεδ το αχηιεϖε
τηατ συχχεσσ. Τιµεσ αρε χηανγινγ, τηεψ αρε χηαοτιχ,
ανδ χαλλ φορ φυνδαµενταλλψ διφφερεντ αππροαχηεσ το
δοινγ βυσινεσσ ιν τηε φυτυρε.

Τηερε ισ ονλψ ονε βοσσ; τηε χυστοµερ.
Ανδ ηε ορ σηε χαν φιρε εϖερψβοδψ ιν τηε
χοµπανψ φροµ τηε χηαιρµαν ον δοων,
σιµπλψ βψ σπενδινγ τηειρ µονεψ σοµεωηερε ελσε.
 Σαµ Ωαλτον, φουνδερ, Ωαλ−Μαρτ Στορεσ
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Χηαπτερ 2
Ωηψ Σερϖιχε?
Ασ σοον ασ θυεστιονσ οφ ωιλλ ορ δεχισιον
ορ ρεασον ορ χηοιχε οφ αχτιον αρισε,
ηυµαν σχιενχε ισ ατ α λοσσ.
 Προφεσσορ Νοαµ Χηοµσκψ

Χηοιχεσ, Χηοιχεσ, Χηοιχεσ
Τηε Προ κνοωσ τηατ τοδαψσ χυστοµερ ισ ιν α πρεττψ
υνιθυε σιτυατιονχερταινλψ α µυχη διφφερεντ
σιτυατιον τηαν τηε παστ. Ασ ωε ηαϖε σαιδ, τοδαψσ
χυστοµερσ ηαϖε µορε χηοιχεσ φορ τηε προδυχτσ ανδ
σερϖιχεσ τηεψ ωαντ τηαν εϖερ βεφορε. Τηερε ισ
σιµπλψ µορε οφ εϖερψτηινγ, περηαπσ τοο µυχη!
Τηε Προ τηινκσ αβουτ τηε ιµπλιχατιονσ ρεγαρδινγ
ωηατ ηε ορ σηε οβσερϖεσ ιν τηε µαρκετπλαχε. Ιν
1981, τηερε ωερε 2,689 νεω προδυχτσ ιντροδυχεδ ον
γροχερψ ανδ δρυγ στορε σηελϖεσ. Τεν ψεαρσ λατερ, ιν
1991, τηερε ωερε 16,143 νεω προδυχτσ ιντροδυχεδ.
Τηατ ωασ α ρατε οφ τωο νεω προδυχτσ περ ηουρ,
τωεντψ−φουρ ηουρσ α δαψ, σεϖεν δαψσ α ωεεκ δυρινγ
τηε ωηολε ψεαρ. Μορε χηοιχεσ? Ψου βετ!
Ωηψ Σερϖιχε?
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Ανδ το µακε µαττερσ ωορσε, τηε Προ ωελλ
υνδερστανδσ τηατ 99 περχεντ οφ τηοσε νεω χηοιχεσ
αδδ ζερο ϖαλυε το ανψ σινγλε προδυχτ λινε. Ιτσ ϕυστ
µορε οφ τηε σαµε στυφφ! Τηινκ νοτ? Γο το ψουρ
συπερµαρκετ ανδ µακε ψουρ ωαψ το τηε αισλε τηατ
ηασ παστα ανδ σαυχεσ ανδ ασκ ψουρσελφ α θυεστιον,
∆ο ωε ρεαλλψ νεεδ ανοτηερ σπαγηεττι σαυχε?
Τοδαψ τηερε αρε οϖερ 600 µοδελσ οφ αυτοµο−
βιλεσ φορ σαλε ιν σηοωροοµσ αχροσσ τηε χουντρψ. Ιτ
αλµοστ σεεµσ τηατ 90 περχεντ οφ τηεµ λοοκ λικε α
Ταυρυσ! Τηε Προ κνοωσ ιτ ωασντ τηατ λονγ αγο
ωηεν ανψονε χουλδ ιµµεδιατελψ τελλ, εϖεν ατ α δισ−
τανχε, τηε ψεαρ, µακε, µοδελ, ανδ στψλε οφ α χαρ.
Τοδαψ ιτσ υσυαλλψ ϕυστ α γυεσσ. Ταυρυσ, ϑαπανεσε
Ταυρυσ, Γερµαν Ταυρυσ, ΓΜ Ταυρυσ, Χηρψσλερ
Ταυρυστηεψ αλλ λοοκ αλικε! Εϖεν πεοπλε ιν τηε αυτο
ινδυστρψ αρε χονφυσεδ. Τηε Προ ωασ ρεχεντλψ ασκεδ
βψ α ρενταλ χαρ χοµπανψ ιφ ιτ ωουλδ βε αλλ ριγητ ιφ τηε
χοµπανψ συβστιτυτεδ φορ τηε ρεθυεστεδ Ταυρυσ (τηεψ
διδ νοτ ηαϖε α Ταυρυσ λεφτ το ρεντ) ωιτη α Σαβλε!
Τηε προλιφερατιον οφ νεω προδυχτσ ισ σο γρεατ
τηατ ιτ σεεµσ ωηεν α νεω προδυχτ ισ ιντροδυχεδ
τοδαψ χοµπετιτορσ δοντ εϖεν ωαιτ υντιλ ιτ προϖεσ
ιτσελφ. Περηαπσ τηεψ χαντ τακε τηε ρισκ τηατ ιτ µιγητ
χατχη ον. Φορ ινστανχε, ιν Αυγυστ οφ 1993 ιχε βεερ
ωασ ιντροδυχεδ ιν τηε µαρκετπλαχε. Βψ Αυγυστ οφ
1994, 36 ϖερσιονσ οφ τηε προδυχτ ηαδ βεεν ιντρο−
δυχεδ. Τηε Προ ρεσεαρχηεδ τηε ϖαριουσ ϖερσιονσ
ανδ εµπιριχαλλψ χονχλυδεδ τηεψ αλλ ταστε τηε σαµε,
ανδ τηε πριχε ισ σιµιλαρ!
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Φροµ χερεαλ το αυτοµοβιλεσ, τηερε ισ µορε οφ
εϖερψτηινγ φορ τηε χυστοµερ το χηοοσε φροµ. Νοτ
ονλψ δο τηεσε σιµιλαρ προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ ηαϖε
ηιγηερ θυαλιτψ τηαν εϖερ βεφορε, τηε χυστοµερ χαν
αλωαψσ φινδ σοµεβοδψ βεατινγ σοµεονε ελσεσ
πριχινγ. Τηε Προ ρεµεµβερσ, νοτ λονγ αγο, χυστοµ−
ερσ ωιλλινγ το παψ α πρεµιυµ πριχε φορ ηιγη−θυαλιτψ
γοοδσ ανδ σερϖιχεσ. Νο λονγερ! Νοω χυστοµερσ
κνοω τηεψ χαν φινδ α δεαλ σοµεπλαχε.
Τηε Προ κνοωσ τηε ιµπλιχατιονσ οφ τηισ οϖερ−
χαπαχιτψ µαρκετπλαχε. Τηερε ηασ βεεν α µαϕορ
σηιφτ ιν τηε περχεπτιον ανδ πσψχηολογψ οφ τοδαψσ
χυστοµερσ. Τηεψ κνοω τηατ δυε το ϖαστ ιµπροϖε−
µεντσ ιν θυαλιτψ µανυφαχτυρινγ, τηεψ χαν φινδ
θυαλιτψ προδυχτσ τηατ µεετ τηειρ νεεδσ ιν µανψ
πλαχεσ. Νοω α θυαλιτψ προδυχτ ισ ϕυστ τηε αντε το γετ
ιν τηε γαµε. Χυστοµερσ αρε ϖερψ πριχε χονσχιουσ
ασ τηε µυλτιτυδε οφ σιµιλαρ χηοιχεσ πυτσ συππλψ ανδ
δεµανδ ιν τηειρ φαϖορ. Τηεψ βελιεϖε τηατ ωιτη τηε
µαϕοριτψ οφ χηοιχεσ τηεψ ηαϖε, τηεψ ωιλλ εξπεριενχε
ϖερψ λιττλε διφφερεντιατιον ιν τηε θυαλιτψ οφ τηε προδυχτ
ορ προφεσσιοναλ σερϖιχε. Ψου κνοω τηατ τηε χοµπε−
τιτιον ισ κεεν ωηεν τηε διφφερεντιατιον ιν α ∃20,000
αυτοµοβιλε ισ τηε σιζε ανδ λοχατιον οφ χυπ ηολδερσ!
Ανδ ψου κνοω τηε εχονοµιχ λανδσχαπε ηασ
χηανγεδ ωηεν τηε ποσσιβιλιτψ οφ 7−Ελεϖεν χονϖεν−
ιενχε στορεσ προδυχινγ α λαργερ χυπ ισ ασ σεριουσ α
τηρεατ το α χαρ χοµπανψ ασ ιτσ διρεχτ χοµπετιτιον!

Ωηψ Σερϖιχε?
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Τηε Προ ισ αωαρε οφ τηε αργυµεντσ οφ τηοσε
ωηο ηαϖε α σολε σουρχε ορ σολε συππλιερ ισσυε,
συχη ασ α γοϖερνµεντ αγενχψ ορ σοµεονε ωηο ηασ
αν εξχλυσιϖε ωιτη τηειρ χλιεντελε. Ηοωεϖερ, τηε Προ
σεεσ τηε σηορτ σιγητεδνεσσ οφ νοτ βεινγ χυστοµερ−
φοχυσεδ ωηεν ψου ηαϖε α µονοπολψ στατυσ ωιτη
χυστοµερσ. Βψ τρεατινγ χυστοµερσ ποορλψ ϕυστ
βεχαυσε ψου χαν γετ αωαψ ωιτη ιτ, ψου ωιλλ χρεατε
µορε ανιµοσιτψ φροµ τηε χυστοµερ τηαν νορµαλ.
Ωηεν χυστοµερσ ηαϖε νο χηοιχε, τηεψ βελιεϖε µισ−
τρεατµεντ ισ πυρποσεφυλ ανδ ροοτεδ ιν τηε φαχτ τηατ
τηε χοµπανψ ορ ιτσ εµπλοψεεσ χαν γετ αωαψ ωιτη ιτ.
Ηοωεϖερ, ωηεν χηοιχεσ δο αρισε, τηε χυστοµερ
ωιλλ φλεε ωιτη γλεε ιν ρεαχτιον το τηε µιστρεατµεντ.
Μανψ τιµεσ χυστοµερσ ωοντ εϖεν χονσιδερ τηε
δεαλ. Τηεψ ϕυστ λοϖε τηε οππορτυνιτψ το τακε τηειρ
βυσινεσσ ελσεωηερε! Τηε Προ ηασ σεεν µανψ
εξαµπλεσ οφ συχη χυστοµερ δεφεχτιοντηε Χαβλε
Τς ινδυστρψ ανδ τηε µανψ χυστοµερσ ωηο φλεδ το
τηε 18−ινχη διση (µανψ χουλδ χαρε λεσσ αβουτ πριχε
χοµπαρισονσ) ανδ τηε υσε οφ Φεδεραλ Εξπρεσσ ανδ
τηε ραπιδ ρισε οφ ρεταιλερσ συχη ασ Μαιλ Βοξεσ, Ετχ.
ασ αν αλτερνατιϖε το τηε Υ.Σ. Ποσταλ Σερϖιχε.
Τηε Προ κνοωσ νοτηινγ ισ γαινεδ βψ προϖοκινγ
χυστοµερσ ιντο ανγερ τηατ ωιλλ ρεσυλτ ιν τηεµ δυµπ−
ινγ ψου ωηενεϖερ τηε οππορτυνιτψ αρισεσ. Αλσο, εϖεν
ιφ νο οππορτυνιτψ δοεσ αρισε, τηε δισγρυντλεδ χυσ−
τοµερ ωιλλ βεχοµε εξτρεµελψ διφφιχυλτ το δο βυσινεσσ
ωιτη ανδ µορε χοστλψ το δο βυσινεσσ ωιτη. Αγαιν,
προφιτσ γο δοων τηε δραιν!
12
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Τηε Προ κνοωσ τηατ εϖεν γοϖερνµεντ αγενχιεσ
αρε νοτ εξεµπτ φροµ νεεδινγ αν εξχελλεντ
ρεπυτατιον ωιτη χυστοµερσ. Πεοπλε αρε βεγιννινγ το
δεµανδ εξχελλενχε ιν σερϖιχε δελιϖερψ φροµ τηε
πυβλιχ σεχτορ ασ ωελλ. Ιφ τηεψ δοντ ρεχειϖε ιτ, τηεψ
ωιλλ θυεστιον τηε ϖαλυε οφ ωηατ τηεψ γετ, ανδ τηειρ
συππορτ ωιλλ βε ατ ρισκ. Πεοπλε ωιλλ θυεστιον ωηετηερ
γοϖερνµεντ σηουλδ βε τηε ονε προϖιδινγ τηε
σερϖιχε. Α µονοπολιστιχ αττιτυδε τοωαρδ τηε ταξπαψερ
ισ α σηορτ−σιγητεδ ϖιεωποιντ.
Ωηατ αβουτ βρανδ λοψαλτψ ιν τηισ οϖερχαπαχιτψ
µαρκετπλαχε? Μορε ανδ µορε στυδιεσ σηοω βρανδ
εροσιον τακινγ πλαχε ιν µανψ ινδυστριεσ ανδ σηοω
ηοω ψουνγερ χυστοµερσ δο νοτ ηαϖε τηε σαµε τψπε
οφ βρανδ ιδεντιτψ ασ δο τηε βαβψ−βοοµ γενερατιον.
Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ οργανιζατιονσ νεεδ το ρελψ ον
σοµετηινγ µορε τηαν βρανδ ιµαγε ασ τηε ονλψ
ϖαλυε λεϖεραγε ποιντ. Ιν τηε φυτυρε, βρανδ ιµαγε ωιλλ
χοντινυε το βε εροδεδ βψ χοµπετιτορσ ανδ δενσιτψ ιν
τηε µαρκετπλαχε.
Βρανδ λοψαλτψ ισ αλσο εροδεδ βψ σερϖιχε φαιλυρεσ.
Περηαπσ τηισ ισ τηε βιγγεστ ισσυε αφφεχτινγ βρανδ
εροσιον ιν τοδαψσ ενϖιρονµεντ. Τηυσ, οργανιζατιονσ
ωιλλ βεχοµε ϖυλνεραβλε το ανψ χοµπανψ τηατ τακεσ
υπ τηε χηαλλενγε οφ δελιϖερινγ συπεριορ σερϖιχε το
τηειρ χυστοµερσ. Τηε Προ υνδερστανδσ τηε ιµπορ−
τανχε οφ τηε ωαψ ωε δο βυσινεσσ ωιτη χυστοµερσ ασ
ωελλ ασ ηαϖινγ α γρεατ βρανδ οφ προδυχτ.

Ωηψ Σερϖιχε?
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Σο ωηατ αρε τηε βασιχ ιµπλιχατιονσ φορ βυσι−
νεσσεσ? Τηε Προ κνοωσ τηισ ισ α µαϕορ θυεστιον φορ
τοδαψσ χυστοµερ: Ωιτη αλλ τηε χηοιχεσ Ι ηαϖε, ωηψ
σηουλδ Ι γιϖε µψ βυσινεσσ το ψου? Τηυσ, τηε Προ
σεεσ χυστοµερ ρελατιονσηιπσ, χυστοµερ χαρε, ανδ
σερϖιχε ασ τηε χοµπετιτιϖε βαττλεφιελδ. Τηε εξπερι−
ενχε τηε χυστοµερ ηασ δοινγ βυσινεσσ ωιτη α χοµ−
πανψ ανδ τηε ϖαλυε ινηερεντ τηερειν ωιλλ βε τηε
πλαχε ωηερε αν οργανιζατιον χαν φινδ τηε βεστ
αϖενυε φορ διφφερεντιατιον.

Λοσε Χυστοµερ Λοψαλτψ Λοσε Ρεϖενυε
Τηε Προ κνοωσ τηατ στυδψ αφτερ στυδψ συππορτσ τηε
φαχτ τηατ ωηεν χυστοµερ λοψαλτψ ινχρεασεσ, σο δοεσ
τηε προφιταβιλιτψ οφ αν εντερπρισε. Ωηψ τηεν αρε σο
µανψ ινεπτ ωηεν ιτ χοµεσ το τηε αβιλιτψ το τρεατ
χυστοµερσ ωελλ? Το τηε Προ τηε ιµπορτανχε οφ εαχη
χυστοµερ σεεµσ ϖερψ οβϖιουσ. Τηε Προ κνοωσ τηατ
λοψαλ χυστοµερσ
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✓

Αρε λεσσ εξπενσιϖε το σερϖε βεχαυσε τηεψ
κνοω τηειρ ρολε ιν τηε προχεσσ

✓

Αλλοω φορ λοωερ µαρκετινγ χοστσ

✓

Αρε λικελψ το πυρχηασε µορε οϖερ τιµε

✓

Αρε µορε οπεν το πυρχηασινγ νεω ανδ
διφφερεντ προδυχτσ ασ τηεψ αρε οφφερεδ

✓

Αρε µορε λικελψ το ρεφερ νεω χυστοµερσ

Τηε Σερϖιχε Προ

Ψου ωουλδ τηινκ τηε ιµπλιχατιονσ οφ τηεσε
ισσυεσ ωουλδ χρεατε α ηειγητενεδ σενσε οφ υργενχψ
το µακε ιµπροϖεµεντσ ιν χυστοµερ χαρε. ∆ατα σετ
αφτερ δατα σετ συππορτσ τηε χορρελατιον βετωεεν
χυστοµερ λοψαλτψ ανδ προφιταβιλιτψ. Ονε εξτενσιϖε
στυδψ σηοωεδ α 5 περχεντ ινχρεασε ιν χυστοµερ
λοψαλτψ χαν ινχρεασε προφιταβιλιτψ ανψωηερε φροµ 25
περχεντ ιν σοµε ινδυστριεσ το ασ µυχη ασ 125
περχεντ ιν οτηερσ. Βεψονδ προφιταβιλιτψ, τηε Προ χαν
σεε ηοω µυχη ϕοβ σεχυριτψ τηοσε φιγυρεσ µεαν!
Περηαπσ οργανιζατιονσ δοντ φοχυσ ενουγη ον
χρεατινγ γρεατ σερϖιχε εξπεριενχεσ, βεχαυσε τηεψ
δοντ σεε αν ιµµεδιατε χοννεχτιον βετωεεν γρεατ
σερϖιχε ανδ τηε παψοφφ φορ προϖιδινγ ιτ. Τηερε ισ
αλωαψσ α τιµε λαπσε βετωεεν χυστοµερσ ρεχειϖινγ
εξχελλεντ σερϖιχε ανδ ωηεν ιτ παψσ οφφ ιν ρεπεατ
βυσινεσσ ανδ ρεφερραλσ. Ον τοπ οφ τηατ, ιτ ισ ϖερψ
διφφιχυλτ το δετεχτ ωηετηερ εξχεπτιοναλ σερϖιχε
διρεχτλψ χαυσεσ τηε παψοφφ ωηεν ιτ δοεσ χοµε ιν.
Τηε Προ κνοωσ ιτσ νοτ τηε ρεωαρδσ ιν τηε πρεσεντ
µοµεντ φροµ τηε χυστοµερ τηατ µακε α διφφερενχε.
Ιτ ισ τηε ρεϖενυε τηατ χοµεσ φροµ ρεπεατ βυσινεσσ,
ρεφερραλ, ανδ ρεπυτατιον οϖερ τηε λονγ ηαυλ τηατ
µαττερσ.
Τηε Προ υνδερστανδσ τηατ α βυσινεσσ χαν ϖερψ
θυιχκλψ σεε τηε παψοφφ (ορ λαχκ τηερεοφ) φροµ α σαλεσ
προµοτιον. Ονε χαν αλσο τελλ ϖερψ θυιχκλψ ωηετηερ α
νεω προδυχτ οφφερινγ ωιλλ βε α συχχεσσ ορ φαιλυρε.
Τηεσε ισσυεσ αφφεχτ τηε χυστοµερσ πρεσεντ−δαψ
βυψινγ χηοιχεσ. Ηοωεϖερ, εξχελλεντ χυστοµερ
Ωηψ Σερϖιχε?
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σερϖιχε δελιϖερεδ τοδαψ δοεσ νοτ ηαϖε µυχη εφφεχτ
ον τοδαψσ βυψινγ χηοιχεσ. ςερψ λιττλε προφιτ, ιφ ανψ,
ωιλλ ρεσυλτ φροµ ηοω ηαρδ ψου ωορκ φορ τηε χυστοµερ
τοδαψ.
Τηε σερϖιχε γαµε ισ πλαψεδ φορ τηε ωιν
τοµορροω. Τηε γοαλ οφ χυστοµερ−χεντερεδ βυσινεσσ
πραχτιχεσ ισ το βρινγ χυστοµερσ βαχκ ανδ εαρν τηειρ
ρεφερραλσ. Τηε ρεσυλτσ χαν βε σηοχκινγ ιφ γιϖεν
ενουγη τιµε. Λοψαλ χυστοµερσ ηαϖε βεεν σηοων το
βε φιϖε τιµεσ µορε λικελψ το γιϖε α χοµπανψ α
ρεφερραλ τηαν ρανδοµ χυστοµερσ. Φυρτηερ, εϖεν
ωηεν ωε χονσερϖατιϖελψ εστιµατε τηατ ονε ουτ οφ
εϖερψ ειγητ λοψαλ χυστοµερσ γιϖεσ α ρεφερραλ, ανδ
ονε ουτ οφ εϖερψ ειγητ φρυστρατεδ χυστοµερσ
βλεµισηεσ α χοµπανψσ ρεπυτατιον το τηε ποιντ τηατ
ιτ πρεϖεντσ α σαλε, τηε ιµπορτανχε οφ χυστοµερ
λοψαλτψ ανδ τηε δανγερ οφ χυστοµερ φρυστρατιον
βεχοµε αππαρεντ, ατ λεαστ το τηε Προ.
Αγαιν, τηε Προ κνοωσ τηε ϖαλυε οφ α χυστοµερ
ισ νοτ µερελψ τηε µονεψ τηε χυστοµερ παψσ τηε
οργανιζατιον τοδαψ. Τηε ρεαλ ϖαλυε ισ τηε χοντινυινγ
φλοω οφ τηατ µονεψ οϖερ τιµε. Φορ εξαµπλε, α
χυστοµερ ωηο χοµεσ ιντο α γροχερψ στορε ον
Τυεσδαψ νιγητ ανδ βυψσ γροχεριεσ φορ τηε φαµιλψ φορ
α ωεεκ ωιλλ σπενδ αβουτ ∃150. Ισ τηισ α ωελχοµε
πυρχηασε? Ψου βετ! Ηοωεϖερ, ωηατ ιφ τηε
εξπεριενχε ωασ νοτ πλεασαντ? Ωηατ ισ ατ ρισκ
ρεγαρδινγ φυτυρε ρεϖενυε?
Λετσ σαψ τηε χυστοµερ ενϕοψεδ τηε σηοππινγ
εξπεριενχε ανδ ισ λοψαλ. Γιϖε τηατ χυστοµερ τωο
16
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ωεεκσ οφφ α ψεαρ φορ φαµιλψ ϖαχατιονσ, ανδ ωε ηαϖε
α χυστοµερ ωηο ωιλλ σπενδ ∃150 εϖερψ ωεεκ φορ 50
ωεεκσ δυρινγ τηε ψεαρ. Σηουλδ τηατ χυστοµερ λιϖε ιν
τηατ νειγηβορηοοδ φορ 10 ψεαρσ, τηεν τηε λονγ−τερµ
ϖαλυε οφ τηατ χυστοµερ το τηε γροχερψ στορε ισ α
µερε ∃75,000. Τηατσ τηε νυµβερ εϖερψ εµπλοψεε
σηουλδ ενϖισιον σταµπεδ ον εαχη χυστοµερσ
φορεηεαδ ασ α ρεµινδερ οφ ωηατ ισ ποσσιβλε ανδ
ωηατ ισ ατ ρισκ!

Φορ Ψουρσελφ
Προσ ρεαλιζε ιτ ισ νοτ ενουγη ανψµορε το βε
τεχηνιχαλλψ χοµπετεντ ατ α ϕοβ. Ιν µοστ χασεσ
τεχηνιχαλ σκιλλσ, ωηιλε α µυστ, αρε νοτ ενουγη το βε
συχχεσσφυλ. Βεινγ χοµπετεντ ιν ψουρ περφορµανχε
ωιτη χυστοµερσ ισ α χριτιχαλ ελεµεντ ψου µυστ βρινγ
το ανψ ϕοβ ανδ γιϖεσ ψου ανδ ψουρ οργανιζατιον α
χοµπετιτιϖε αδϖανταγε.
Οργανιζατιονσ τηατ δο νοτ ηαϖε πεοπλε ωηο αρε
χυστοµερ−φοχυσεδ ιν εϖερψτηινγ τηεψ δο ωιλλ λοσε
χυστοµερσ το χοµπετιτορσανδ λοσινγ χυστοµερσ
µεανσ λοσσ οφ ϕοβσ!
Προσ υνδερστανδ τηατ ωηεν χυστοµερσ µακε
χηοιχεσ αβουτ ωηερε τηεψ δο βυσινεσσ τηεψ αρε
µακινγ α χηοιχε αβουτ ωηοσε ϕοβσ τηεψ συππορτ
ανδ ωηατ χοµπανιεσ τηεψ ωαντ το σταψ αρουνδ. Τηε
χοµπανιεσ τηεψ δοντ χηοοσε αρε ατ φινανχιαλ ρισκ.
Ωηψ Σερϖιχε?
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Ωηεν στορεσ χλοσε, ιτ ισ νοτ µαναγεµεντ τηατ
σηυτσ τηε δοορσιτσ τηε χυστοµερσ, βψ νοτ σπενδ−
ινγ τηειρ µονεψ τηερε. Τηε Προ ισ αωαρε οφ τηισ
βυσινεσσ ρεαλιτψ ανδ ισ νεϖερ βλινδεδ βψ οτηερ ρηετο−
ριχ. Τηε χυστοµερσ κεεπ βυσινεσσεσ οπεν ορ τηεψ
χλοσε τηεµ δοωνδεπενδινγ ον τηε ϖαλυε τηεψ
ρεχειϖε ανδ τηε ωαψ τηεψ αρε τρεατεδ. Τηε Προ
κνοωσ τηατ εϖερψ παψχηεχκ χοµεσ φροµ χυστοµερσ,
νοτ τηε οργανιζατιον. Τηε οργανιζατιον ισ ϕυστ α
δεποσιτορψ φορ χυστοµερ ρεϖενυε, ωηετηερ φροµ
παψµεντσ φορ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ιν τηε πριϖατε
σεχτορ ορ ταξ δολλαρσ ιν τηε πυβλιχ σεχτορ.
Τηε Προ ρεχογνιζεσ τηε βενεφιτσ φροµ
δεϖελοπινγ εξχελλεντ χυστοµερ σκιλλσ:
✓

Μορε ρεχογνιτιον φορ προµοτιονσ

✓

Ωιδερ ϕοβ οππορτυνιτιεσ

✓

Εασιερ ωορκδαψλεσσ στρεσσ χοµεσ ωιτη
ηιγηερ λεϖελσ οφ χυστοµερ σατισφαχτιον

✓

Μορε ϕοβ σεχυριτψ

Ωηψ σερϖιχε? Ψου ωιν, τηε οργανιζατιον ωινσ,
ανδ τηε χυστοµερ ωινσ.
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Σεϖεντψ περχεντ οφ λοστ χυστοµερσ ηιτ
τηε ροαδ νοτ βεχαυσε οφ πριχε ορ θυαλιτψ
ισσυεσ βυτ βεχαυσε τηεψ διδντ λικε τηε
ηυµαν σιδε οφ δοινγ βυσινεσσ ωιτη τηε πριορ
προϖιδερ οφ τηε προδυχτ ορ σερϖιχε!
 Φορυµ Χορπορατιον ρεσεαρχη

Ωηψ Σερϖιχε?
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Χηαπτερ 3
Βε τηε Χυστοµερ
Βε τηε βαλλ!
 Χηεϖψ Χηασε, Χαδδψσηαχκ

Τηε Προ κνοωσ τηατ τηε βυσινεσσ ενϖιρονµεντ ανδ
τηε µαρκετπλαχε λοοκ ϖερψ διφφερεντ φροµ ωηερε τηε
χυστοµερ ισ στανδινγ. Φεργαλ Θυινν, τηε φαµουσ
Ιρελανδ εντρεπρενευρ ανδ ρεταιλερ, προϖιδεσ τηε
φολλοωινγ αδϖιχε:
Ψου νεεδ το τηινκ λικε α χυστοµερ. Ψου νεεδ
το βε αβλε το ωεαρ τηε χυστοµερσ ηατ, το ωαλκ
ιν τηειρ σηοεσ. Ψου νεεδ το γετ α φεελ φορ τηε
χυστοµερ. Ιν α ρεαλ σενσε, ψου νεεδ το βε αβλε
το βεχοµε α χυστοµερ.
Ωηεν Χηεϖψ Χηασεσ λεσσον ον γολφ ιν τηε
µοϖιε Χαδδψσηαχκ ωασ το βε τηε βαλλ, Αµεριχα
λαυγηεδ. Ηοωεϖερ, Φεργαλ Θυιννσ λεσσον το βε
τηε χυστοµερ ισ νο λαυγηινγ µαττερ. Ιτ ισ α µαττερ
οφ προφουνδ βυσινεσσ σενσε. Ιτ µαψ ωελλ βε τηε
µισσινγ λινκ βετωεεν βεινγ αϖεραγε ατ χυστοµερ
σερϖιχε ανδ βεινγ εξχεπτιοναλ.
Βε τηε Χυστοµερ
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Τηε Προ κνοωσ πεοπλε µυστ εξπεριενχε τηειρ
βυσινεσσ ασ τηε χυστοµερ δοεσ. Τηατ δοεσ νοτ
µεαν δοχυµεντινγ τηε τιµε χυστοµερσ στανδ ιν λινε
ανδ τηεν ρετυρνινγ το αν οφφιχε ανδ ωριτινγ α µεµο
το σοµεονε αβουτ ιτσ λενγτη. Ιτ µεανσ αχτυαλλψ
στανδινγ ιν τηε παρτιχυλαρ λινε. Φορ ινστανχε, ιµαγινε
ωαιτινγ ατ αν αιρλινε τιχκετ χουντερ ωιτη ονλψ ονε
εµπλοψεε ωορκινγ τηε λινε ανδ τωο οτηερ
εµπλοψεεσ ενγαγεδ ιν σοµε οτηερ αχτιϖιτψ (βυτ
νοτ τακινγ χαρε οφ χυστοµερσ). Ψου ηαϖε α πλανε
το χατχη ιν 30 µινυτεσ. Ωηιλε τηε λινε µοϖεσ ατ α
σναιλσ παχε, α χυστοµερ ατ τηε ηεαδ οφ τηε λινε ισ
γεττινγ τιχκετσ φορ α φλιγητ τωο µοντησ φροµ νοω, ανδ
νονε οφ τηε τηρεε εµπλοψεεσ σεεµ χονχερνεδ ιν
ανψ ωαψ. Τηατσ θυιτε α διφφερεντ εξπεριενχε τηαν
σιµπλψ µεασυρινγ ωαιτ τιµε ιν λινε.
Ωηεν ψου στανδ ιν λινε, ωαιτ ον ηολδ, ορ ωαιτ
φορ α χαλλ βαχκωιτη αλλ τηε χυστοµερσ ρεαλ ϖαρι−
αβλεσ ανδ πρεσσυρεσ πρεσενττηεν ψου υνδερστανδ
ϕυστ ηοω λονγ τηατ τιµε σπαν ισ ανδ τηε εµοτιοναλ
ιµπαχτ ιτ ηασ ον τηε χυστοµερ. Τηε Προ ωιλλ χονσιδερ
τηε χυστοµερσ ϖιεω ανδ φεελ φορ χυρρεντ βυσινεσσ
πραχτιχεσ ανδ πολιχιεσ, ανδ τακε χορρεχτιϖε αχτιον
ωηεν τηοσε πραχτιχεσ ανδ πολιχιεσ χοµπροµισε τηε
χυστοµερσ περχεπτιον οφ ϖαλυε.
Χονσιδερ ανοτηερ εξαµπλε οφ βεινγ τηε χυσ−
τοµερ. Συπποσε ψου ωερε τολδ τηατ α χαλλ ωουλδ βε
ρετυρνεδ ατ α χερταιν τιµε (ορ τηατ σοµεονε ωουλδ
αρριϖε ατ α χερταιν τιµε). Τηεν ψου πυτ οφφ ορ
ρεσχηεδυλεδ σοµετηινγ αρουνδ τηατ χαλλ ορ ϖισιτ,
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ανδ ηαδ ψουρ ωηολε σχηεδυλε σχρεωεδ υπ βεχαυσε
νο ονε χαλλεδ βαχκ ορ σηοωεδ υπ ον τιµε.
Ανδ ψετ ανοτηερ εξαµπλε τηε Προ υνδερ−
στανδσ ηοω τηε χυστοµερ φεελσ ωηεν τηερε ισ νο
σηαµποο ιν τηε ηοτελ βατηροοµ. Ηοω βιγ α δεαλ ισ ιτ
το τηε ηοτελ? Ισ τηισ ϕυστ α σιµπλε µιστακε? Αν
οϖερσιγητ? Χαντ τηε χυστοµερ ϕυστ χαλλ? Σοµε
σηαµποο ωιλλ βε δελιϖερεδ το τηε ροοµ θυιχκλψ. Τηε
Προ κνοωσ τηισ ισ αλλ ωρονγ ωιτη α χαπιταλ Ω. Ωηατ
δοεσ τηε Προσ αδϖισε? Βε τηε χυστοµερ!
Ψουϖε γοττεν α ωακε−υπ χαλλ ατ 7:00 α.µ. ανδ
ηαϖε το βε ατ α µεετινγ ατ 8:00 α.µ. Ψουρε στανδ−
ινγ βυχκ νακεδ ιν τηε βατηροοµ (τηατσ ωηεν ψου
ωιλλ νοτιχε τηε µερε οϖερσιγητ) ανδ νοτιχε τηεν
τηατ τηερε αρε τωο βοδψ λοτιονσ ανδ νο σηαµποο.
Κνοωινγ ψου χαντ χαλλ φορ σοµε βεχαυσε τιµε ισ
χριτιχαλ ανδ εϖεν 10 µινυτεσ ωιλλ µακε ψου λατε, ψου
τηεν ωαση ψουρ ηαιρ ωιτη τηε ηανδ σοαπ. Υπσετ?
Ανγρψ? Φρυστρατεδ? Χυρσινγ? ΨΕΣ! Τηισ ισ α ΒΙΓ
δεαλνοτ α µερε οϖερσιγητ! Ιτσ µυχη µορε τηαν
σιµπλψ ονε ροοµ τηατ ηαδ νο σηαµποο. Φροµ τηε
χυστοµερσ ποιντ οφ ϖιεω, ιτσ α χαταστροπηε. Ανδ
τωο µοντησ λατερ, τηε µαρϖελουσ σωιµµινγ ποολ,
τηε αµενιτιεσ, ανδ τηε ελεγαντ δινινγ φαχιλιτψ ηαϖε
φαδεδ, ωηιλε τηε εµοτιον οφ τηατ µοµεντωασηινγ
ψουρ ηαιρ ωιτη ηανδ σοαπρεµαινσ χρψσταλ χλεαρ.
Ανδ γυεσσ ωηατ? Νο χοµµεντ χαρδ ορ χυστοµερ
συρϖεψ ιν τηε ωορλδ ωιλλ χαπτυρε τηε χυστοµερσ
εµοτιον οφ τηατ µοµεντ!

Βε τηε Χυστοµερ
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Τηινκ Λικε α Χυστοµερ
Τηε Προ κνοωσ µανψ οργανιζατιονσ δοντ τακε τηε
τιµε το τηινκ ασ τηειρ χυστοµερσ δο. Μοστ οργανιζα−
τιονσ τηινκ λικε προδυχερσπροδυχερσ οφ προδυχτσ ορ
σερϖιχεσ. Τηατ προδυχτιον µενταλιτψ λεαδσ µανψ το
βελιεϖε τηατ χυστοµερσ αρε βυψινγ προδυχτσ ορ σερ−
ϖιχεσ. Τηισ ισ αν αµατευρ ϖιεωποιντ. Τηε Προ σεεσ
τηισ ισσυε διφφερεντλψ.
Τηε Προ κνοωσ χυστοµερσ αρε βυψινγ υτιλιτψ
ανδ εασε οφ δοινγ βυσινεσσ. Τηε Προ υνδερστανδσ
ωηεν α χυστοµερ πυρχηασεσ α δριλλ τηε νεεδ ισ νοτ
φορ α δριλλ. Τηε νεεδ ισ τηε αβιλιτψ το µακε ηολεσ.
Ωηατ ιφ τηε δριλλ δοεσ νοτ οπερατε προπερλψ ουτ οφ τηε
βοξ, ορ τηε σαλεσπερσον ινφλυενχεδ τηε χυστοµερ το
πυρχηασε α δριλλ τηατ ισ ινεφφεχτιϖε φορ τηε ωορκ τηε
χυστοµερ ισ δοινγ? Τηε χυστοµερ µυστ ρετυρν ιτ.
Τηε Προ κνοωσ ιτ ισ µορε τηαν αν ισσυε οφ ϕυστ
ρεπλαχινγ τηε δριλλτηε χυστοµερσ ωεεκενδ
σχηεδυλε ανδ πλανσ ωερε µοστ λικελψ µεσσεδ υπ.
Τηε ινχονϖενιενχε, λοσσ οφ τιµε, δελαψ ιν α προϕεχτ,
ανδ ηασσλε αρε µορε ιµπορταντ χονσιδερατιονσ τηαν
α τερριφιχ ρετυρν πολιχψ.
Προσ ρεαλιζε ιτ ισ χριτιχαλ το υνδερστανδ ωηατ
χυστοµερσ αρε ρεαλλψ βυψινγ. Ιτ ισ τηε ονλψ ωαψ το
υνδερστανδ τηε χυστοµερσ εξπεριενχε τηρουγη τηε
χυστοµερσ περσπεχτιϖε. Προσ κνοω ιτ ισ ϖερψ
ιµπορταντ το υνδερστανδ τηατ ερρορσ ανδ βυσινεσσ
πραχτιχεσ µανψ τιµεσ τρανσλατε ιντο χοστσ το τηε
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χυστοµερ τηατ ωιλλ νεϖερ βε χαλχυλατεδ ον τηε
οργανιζατιονσ βαλανχε σηεετ.
Το τηινκ λικε α χυστοµερ ρεθυιρεσ υνδερστανδ−
ινγ τηε χοστσ χυστοµερσ ινχυρ δυε το ωαστεδ τιµε,
ηασσλεσ, ινχονϖενιενχεσ, τηε ρετυρν ορ χοµπλαιντ
προχεσσ, ανδ ωορριεσ. Τηεσε χοστσ µαψ νοτ ηαϖε α
δεφινιτιϖε φινανχιαλ ϖαλυε το τηεµ, βυτ τηε Προ κνοωσ
τηεψ αρε χοστσ νεϖερτηελεσσανδ τηοσε χοστσ χαν
δριϖε χυστοµερσ το οτηερ σουρχεσ νεξτ τιµε!

Σερϖιχε ϖσ. Σερϖιχεσ
Τηε Προ κνοωσ τηατ ωηεν µανψ οργανιζατιονσ ταλκ
αβουτ τηε σερϖιχε τηεψ δελιϖερ, τηεψ αρε ρεφερρινγ το
τηε τψπε οφ ορ αµουντ οφ σερϖιχεσ τηεψ οφφερ. Μανψ
οργανιζατιονσ εθυατε εξχελλεντ σερϖιχε το τηε ωηατ
τηεψ προϖιδε. Τηερε ισ α φλαω ιν τηισ τηινκινγ. Ιφ γρεατ
σερϖιχε ωασ σιµπλψ α µαττερ οφ αδδινγ υπ τηε
νυµβερ οφ σερϖιχεσ (ορ ασ τηε Προ χαλλσ ιτ
στυφφ) οφφερεδ το χυστοµερσ, τηεν αν εξχελλεντ
σερϖιχε αππροαχη ωουλδ βε το τηροω λοτσ οφ µονεψ
ατ τηοσε σερϖιχεσ. Ηοωεϖερ, χυστοµερσ γενεραλλψ
εϖαλυατε σερϖιχε ον α θυαλιτατιϖε βασισ. Τηε Προ ισ
ωελλ αωαρε οφ τηισ ανδ υνδερστανδσ τηατ α λοτ οφ
στυφφ δοεσ νοτ εθυαλ εξχελλεντ σερϖιχε.
Λετσ τακε ϖαλετ παρκινγ, φορ εξαµπλε. Μανψ
ηιγη−ενδ ηοτελσ προϖιδε ιτ ασ α σερϖιχε φορ τηειρ
χυστοµερσ. Ηοωεϖερ, ωηατ ισ τηε ϖαλυε οφ ϖαλετ
Βε τηε Χυστοµερ
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παρκινγ? Ωηεν τηε αττενδαντ ισ ρυδε ανδ/ορ
λετηαργιχ, ϖαλετ παρκινγ τακεσ ον α ωηολε νεω
µεανινγ. Ιφ τηε ϖαλετ ρετριεϖεσ ψουρ χαρ ανδ ψου
ηεαρ ιτ χοµινγ, ορ ψουρ ραδιο ισ τυνεδ το α ραδιο
στατιον τηατ ισ δισταστεφυλ, τηε ϖαλυε οφ ϖαλετ παρκινγ
ισ διµινισηεδ φορ ψου. Ωηεν ψουρ τιµε ισ νοτ
ιµπορταντ το τηε αττενδαντ, ψου ωουλδ ηαϖε βεεν
βεττερ οφφ το ηαϖε νοτ υσεδ τηε ϖαλετ παρκινγ ιν τηε
φιρστ πλαχε. Τηε Προ κνοωσ ιτ ισ τηε εξεχυτιον οφ τηε
σερϖιχε τηατ δεφινεσ τηε ϖαλυε οφ σερϖιχενοτ ϕυστ
τηε φαχτ τηατ ιτ ισ οφφερεδ!
Ωηεν τηε εξεχυτιον οφ α σερϖιχε ισ νοτ
εξχελλεντ, ιτ ισ βεττερ νοτ το οφφερ τηε σερϖιχε ατ αλλ.
Ποορλψ εξεχυτεδ σερϖιχε αχχοµπλισηεσ νοτηινγ βυτ
α λουσψ εξπεριενχε ιν τηε χυστοµερσ µεµορψ βανκ.
Τηοσε λουσψ µεµοριεσ λεαδ το αλτερνατιϖε χηοιχεσ
τηε νεξτ τιµε αρουνδ. Ηοωεϖερ χλεαρ τηισ ισσυε µαψ
βε, µοστ οργανιζατιονσ στιλλ πυτ µορε τιµε, µονεψ,
ανδ εφφορτ ιντο µορε ανδ µορε σερϖιχεσ τηαν ιντο τηε
συπεριορ σερϖιχε εξεχυτιον οφ τηε σερϖιχεσ τηεψ δο
προϖιδε. Τηε Προ ωιλλ νοτ µακε τηισ ερρορ.
Τηε Προ κνοωσ τηατ σερϖιχεσ αρε µερελψ ωηατ
τηε οργανιζατιον προϖιδεσ χυστοµερσ. Τηε εξεχυτιον
οφ τηε ωηατσ ισ τηε ΗΟΩ. Ανδ Προσ κνοω ιτσ νοτ
ωηατ α χοµπανψ προϖιδεσ τηατ λινγερσ ιν τηε
χυστοµερσ µεµορψ βανκ, βυτ ΗΟΩ ιτσ προϖιδεδ.
Μορε χοµπανιεσ λοσε χυστοµερσ δυε το ποορ
εξεχυτιον οφ σερϖιχε τηαν τηεψ δο το νοτ ηαϖινγ
ενουγη σερϖιχεσ.
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Το παραπηρασε τηε χοµµενταρψ οφ Λεοναρδ
Βερρψ, τηε ρενοωνεδ σερϖιχε εξπερτ φροµ Τεξασ
Α&Μ Υνιϖερσιτψ: Τηε σερϖιχε προχεσσ ισ εθυαλλψ, ιφ
νοτ µορε ιµπορταντ, τηαν τηε σερϖιχε ουτχοµε. Τηε
Προ τακεσ τηισ χοµµενταρψ το ηεαρτ ανδ ενσυρεσ
τηε ΗΟΩ ισ δελιϖερεδ ωιτη εντηυσιασµ!

Χυστοµερ Ιµπρεσσιον Ποιντσ
Προσ κνοω τηατ χυστοµερσ φορµ εϖαλυατιονσ ανδ
οπινιονσ αβουτ αν οργανιζατιον φροµ αν αρραψ οφ
ινχιδεντσ. Τηεσε ινχιδεντσ αρε χαλλεδ Χυστοµερ
Ιµπρεσσιον Ποιντστηοσε εξπεριενχεσ χυστοµερσ
ηαϖε ωιτη αν οργανιζατιον τηατ ρεσυλτ ιν τηε χρεατιον
οφ ιµπρεσσιονσ ανδ δεχισιονσ ον φυτυρε βυσινεσσ
ανδ ρεφερραλ. Ονλψ βψ στανδινγ ον τηε χυστοµερ σιδε
οφ τηε χουντερ χαν ανψονε τρυλψ υνδερστανδ ανδ
αππρεχιατε ϕυστ ηοω µανψ ιµπρεσσιον ποιντσ
χυστοµερσ ενχουντερ. Ονλψ βψ στανδινγ ον τηε
χυστοµερ σιδε οφ τηε χουντερ χαν ανψονε τρυλψ φεελ
ϕυστ ηοω ιµπρεσσιον ποιντσ αφφεχτ χυστοµερ αττιτυδε,
οπινιον, ανδ φυτυρε χηοιχεσ.
Χυστοµερ Ιµπρεσσιον Ποιντσ δο νοτ ρεθυιρε
περσοναλ χονταχτ βετωεεν τηε χυστοµερ ανδ αν
εµπλοψεε οφ τηε οργανιζατιον. Ανψ ιντεραχτιον ωιτη
αν οργανιζατιον χουντσ ασ αν ιµπρεσσιον ποιντ.
Ρεχειϖινγ α λεττερ ωιτη τηε χυστοµερσ ναµε
µισσπελλεδ, ρεχειϖινγ α παχκαγε αφτερ τηε προµισεδ
Βε τηε Χυστοµερ
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δελιϖερψ δαψ, ανδ ρεχειϖινγ αν ινχορρεχτ ινϖοιχε αρε
αλλ εξαµπλεσ οφ Χυστοµερ Ιµπρεσσιον Ποιντσ τηατ δο
νοτ ρεθυιρε περσοναλ χονταχτ ωιτη χυστοµερσ. Τηε
Προ κνοωσ τηατ ιτ ισ τηε χυστοµερ, νοτ τηε οργανι−
ζατιον, ωηο δετερµινεσ Χυστοµερ Ιµπρεσσιον
Ποιντσ. Χαλλ ιτ ωηατ ψου λικε, βυτ ιφ τηε χυστοµερ ισ
αφφεχτεδ, µακεσ αν εϖαλυατιον, ανδ χαρριεσ α µεµ−
ορψ φροµ αν ινχιδεντ, ιτ ισ α Χυστοµερ Ιµπρεσσιον
Ποιντ!
Τηε Προ ωιλλ γαιν α τηορουγη υνδερστανδινγ οφ
τηε Χυστοµερ Ιµπρεσσιον Ποιντσ χυστοµερσ
ενχουντερ ανδ ηαϖε χλεαρ ινσιγητ ρεγαρδινγ τηε
φολλοωινγ:
✓

Ωιτη εϖερψ ιµπρεσσιον ποιντ, τηε χυστοµερ
φορµσ αν οπινιον

✓

Φυτυρε πυρχηασινγ δεχισιονσ ανδ ρεφερραλσ
ωιλλ βε βασεδ ον ιµπρεσσιον ποιντσ

✓

•

Τηε χολλεχτιϖε ασσεσσµεντ οφ µανψ
ιµπρεσσιον ποιντσ ορ

•

Τηε ρεσυλτ οφ ϕυστ ονε ιµπρεσσιον ποιντ
γονε ωρονγ

Το ιµπροϖε λοψαλτψ, α φοχυσεδ εφφορτ µυστ
βε µαδε το µακε εαχη Χυστοµερ
Ιµπρεσσιον Ποιντ α φαϖοραβλε ονε

Ωηιλε σοµε Χυστοµερ Ιµπρεσσιον Ποιντσ αρε
οβϖιουσ, τηε Προ κνοωσ τηατ µανψ αρε νοτ. Αµα−
τευρσ ωριτε οφφ σοµε ιµπρεσσιον ποιντσ ασ τριϖιαλ ορ
ιρρελεϖαντ. Ηοωεϖερ, αµατευρσ φοργετ τηατ ιτ ισ τηε
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χυστοµερ ωηο δετερµινεσ τηε ιµπορτανχε ορ ρελε−
ϖανχψ οφ ιµπρεσσιον ποιντσ. Χονσιδερ τηε φολλοωινγ
ρεµαρκ βψ ∆ον Βυρρ, φορµερ ηεαδ οφ Πεοπλεσ
Εξπρεσσ Αιρλινεσ:
Χοφφεε σταινσ ον τηε φλιπ−δοων τραψσ ιν ουρ
αιρπλανεσ ... συγγεστ το τηε πασσενγερ λουσψ
ενγινε µαιντενανχε.
Ισ τηισ τρυε? ∆οεσ σπιλλεδ χοφφεε ιν τηε πασσεν−
γερ σεχτιον προϖε ποορ περφορµανχε ον τηε παρτ οφ
µαιντενανχε πεοπλε? Ισ τηατ α φαιρ ασσεσσµεντ? Ισ
τηισ α λογιχ λεαπ τηατ χαρριεσ νο µεριτ? Ισ συχη αν
ασσεσσµεντ ρατιοναλ? Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ α χοφφεε
σταιν ον α τραψ, οϖερλοοκεδ βψ α φλιγητ αττενδαντ, ηασ
νοτηινγ το δο ωιτη τηε ιντεγριτψ ανδ δεδιχατιον οφ τηε
µαιντενανχε χρεωσ. Τηε Προ κνοωσ τηισ στατεµεντ
ισ τεχηνιχαλλψ 100 περχεντ ωρονγ. Τηε Προ κνοωσ
τηισ εϖαλυατιον ισ νοτ α φαιρ ϕυδγµεντ. Τηε Προ αλσο
κνοωσ τηατ ανψ δεφενσε οφ ορ προοφ οφ τηε ιναχχυ−
ραχψ οφ τηισ στατεµεντ ισ ιρρελεϖαντ!
Τηε Προ ρεχογνιζεσ τηε ινεσχαπαβλε ηυµαν−
νεσσ οφ χυστοµερσ ανδ υνδερστανδσ τηατ τηειρ
περχεπτιον ισ τηειρ ρεαλιτψ. Τηε χυστοµερσ περχεπ−
τιον ανδ εϖαλυατιον ωιλλ σερϖε ασ α βασισ φορ φυτυρε
βυψινγ δεχισιονσ ανδ ρεφερραλσρατιοναλ ορ ιρρα−
τιοναλ. Τηε Προ κνοωσ τηισ ισ ηοω χυστοµερσ τηινκ.
Χυστοµερσ κνοω διρτ ωηεν τηεψ σεε ιτ, ανδ τηεψ
φιγυρε ιφ ψου χαντ τακε χαρε οφ τηε σµαλλ στυφφ, ηοω
Βε τηε Χυστοµερ
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χαν ψου ηανδλε σοµετηινγ ασ ιµπορταντ ανδ
σοπηιστιχατεδ ασ ενγινε µαιντενανχε!
Ωηατ ισ τριϖιαλ το αν οργανιζατιον µιγητ βε ϖερψ
ιµπορταντ το α χυστοµερ. Τηε Προ κνοωσ τηισ ανδ
υνδερστανδσ τηατ ωηατεϖερ α χυστοµερ φεελσ ισ βψ
ηισ ορ ηερ δεφινιτιον φαιρανδ ωιλλ αφφεχτ ηισ ορ ηερ
φυτυρε βυψινγ δεχισιονσ ανδ ρεφερραλσ.
Ιτ σεεµσ τηατ λεαδινγ χοµπανιεσ λικε ∆ισνεψ,
Μαρριοττ, Φεδεραλ Εξπρεσσ, Μχ∆οναλδσ, Νορδστροµ,
ανδ Ιν Ν Ουτ Βυργερ, ηαϖε α χοµπετιτιϖε αδϖανταγε
ϕυστ βψ βεινγ τηε βεστ ωιπερσ−υπ οφ χοφφεε σταινσ ιν
τηειρ ρεσπεχτιϖε ινδυστριεσ. Τηεψ ωιλλ νοτ αλλοω
χυστοµερσ το οβσερϖε χοφφεε σταινσ ανδ τηερεφορε
µακε υνφαιρ ασσερτιονσ αβουτ τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ
τηε χοµπανψ.
Σο ωηατ αρε σοµε οφ τηε χοφφεε σταινσ τηατ
χυστοµερσ ενχουντερ ανδ τηερεβψ λεαδ τηεµ το
φορµ ιµπρεσσιονσ αβουτ τηε ϖαλυε τηεψ ρεχειϖε?
ϑυστ α σηορτ λιστ οφ τηεµ ινχλυδεσ αππεαρανχε,
γροοµινγ, τψποσ ανδ µισσπελλινγ ιν λεττερσ, α διρτψ
φαχιλιτψ, υνχλεαν σιλϖερωαρε, διρτψ παχκαγινγ, ανδ
ιµπροπερ λανγυαγε. Τηερε αρε µανψ µορε. Ωηατ
αρε ψουρσ? Ωηατ ιµπρεσσιονσ δο χυστοµερσ φορµ
φροµ τηεµ?
Περηαπσ νο χοµπανψ ισ βεττερ ατ µαναγινγ τηε
αππεαρανχε οφ σερϖιχε περσοννελ τηαν Ωαλτ ∆ισνεψ
Ωορλδ ανδ ∆ισνεψλανδ. Αλλ τηεµε παρκ περσοννελ
(κνοων ασ ονσταγε χαστ µεµβερσ ατ ∆ισνεψ) ωηο
µεετ τηε πυβλιχ (κνοων ασ Γυεστσ∀) ωεαρ χοσ−
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τυµεσ χλεανεδ εαχη δαψ. Ονσταγε χαστ µεµβερσ
εντερ τηειρ στατιονσ φροµ αν υνδεργρουνδ σταγινγ
φαχιλιτψ ανδ αρε νεϖερ ουτ οφ τηεµε. ∆ισνεψ ηασ
στριχτ περσοναλ γροοµινγ στανδαρδσ φορ σερϖιχε
εµπλοψεεσ. Αχχεπταβλε ηαιρ λενγτη, ϕεωελρψ ανδ
µακευπ υσε, ανδ οτηερ περσοναλ γροοµινγ φαχτορσ
αρε πρεχισελψ δεφινεδ ανδ στριχτλψ ενφορχεδ βψ
∆ισνεψ. Ωηατ ισ τηε Γυεστ ρεαχτιον? Γυεστσ ρατε
∆ισνεψ τηεµε παρκσ ϖερψ φαϖοραβλψ ανδ ρατε τηε
χαστ µεµβερσ ηιγηλψ!
Αρε τηε πεοπλε ωηο ωορκ ιν ψουρ οργανιζατιον
αλωαψσ πρεσενταβλε? ∆ο τηεψ δρεσσ ιν τηεµε? (Ψεσ,
ψου δο ηαϖε α τηεµε οφ σοµε σορτ.) Ισ γροοµινγ
ανδ περσοναλ αππεαρανχε χονσιδερεδ α βυσινεσσ
ισσυε? Αρε ψουρ χυστοµερσ ιµπρεσσεδ? Τηεσε αρε
ισσυεσ τηε Προ ωιλλ τακε ϖερψ σεριουσλψ. Αµατευρσ,
ον τηε οτηερ ηανδ, µιγητ σχοφφ ανδ ρατιοναλιζε τηατ
τηεσε τηινγσ ηαϖε λιττλε το δο ωιτη τηε προδυχτ ορ
σερϖιχε βεινγ προϖιδεδ. Τηεψ ωιλλ βε ωρονγ!
Προσ κνοω τηατ χοφφεε σταιν εξπεριενχεσ
ινφλυενχε χυστοµερ περχεπτιονσ αβουτ τηε θυαλιτψ οφ
προδυχτσ, ηοω µυχη αν οργανιζατιον χαρεσ, ανδ τηε
χοµπετενχε οφ ιτσ εµπλοψεεσ. Τηινκ νοτ? Ηαϖε ψου
εϖερ ηαδ τηε φεελινγ ψουρ χαρ οπερατεσ σµοοτηερ
ϕυστ αφτερ ψου ωαση ιτ? Ηασ ψουρ µινδ εϖερ δριφτεδ το
τηε κιτχηεν οφ α ρεσταυραντ αφτερ οβσερϖινγ υνορ−
δερεδ φοοδ ον ψουρ σιλϖερωαρε? Προσ ρεαλιζε τηατ
χοφφεε σταινσ συγγεστ σοµετηινγ µορε τηαν ϕυστ
σπιλλεδ χοφφεε! Παψινγ αττεντιον το µερε περχεπτιον
ισ γοοδ βυσινεσσ!
Βε τηε Χυστοµερ
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Α Προ ωοντ ωιπε υπ χοφφεε σταινσ το µασκ
σηοδδψ ωορκ. Τηε χοφφεε σταινσ αρε ωιπεδ υπ σο
τηατ χυστοµερσ δο νοτ δραω ιναχχυρατε χονχλυσιονσ
ανδ δεϖαλυε τηε θυαλιτψ οφ α προδυχτ ορ τηε χοµπε−
τεντ ωορκ οφ πεοπλε βεφορε ιτ ισ εϖεν εξπεριενχεδ.
Τηισ µυχη τηεψ οωε το τηε πεοπλε οφ τηε οργανιζα−
τιον ανδ το τηε χυστοµερ. Προσ ωιλλ βε τηε χυσ−
τοµερ ανδ µακε εϖερψ εφφορτ το εξπεριενχε τηε
οργανιζατιον ιν εξαχτλψ τηε σαµε φασηιον ασ χυσ−
τοµερσ δο. Τηεψ ωιλλ γετ α χυστοµερ φεελ φορ τηειρ
οργανιζατιον. Τηεψ κνοω νοτηινγ ωιλλ ρεπλαχε τηατ!

Ωελλ, ισ ιτ α βαλλ ορ α στρικε?
τηε βαττερ ασκεδ τηε υµπιρε αφτερ ωαιτινγ
σεϖεραλ σεχονδσ φορ τηε χαλλ. Τηε
υµπιρε ρεσπονδεδ χασυαλλψ,
Ιτσ νοτηινγ υντιλ Ι χαλλ ιτ!
 Ανονψµουσ βασεβαλλ υµπιρε
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Χηαπτερ 4
Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ
Νο αµουντ οφ µιντσ ον τηε πιλλοω ωιλλ
βρινγ βαχκ α γυεστ ωηοσε βατηροοµ
ωασ διρτψ ορ ωηοσε τελεϖισιον διδντ ωορκ.
 Ρογερ ∆οω, Μαρριοττ Χορπορατιον

Τηε Προ κνοωσ τηατ το ιµπρεσσ χυστοµερσ ψου µυστ
βεγιν ωιτη τηε βασιχσ. Τρψινγ το αδδ ϖαλυε φορ χυσ−
τοµερσ ισ α ωαστε οφ τιµε ωηεν ψου δοντ γετ τηε
βασιχσ ριγηταλλ τηε τιµε. Χονσιδερ τηε αττραχτιον οφ
Φεδεραλ Εξπρεσσσ ϖαλυε αδδεδ τραχκινγ σψστεµ ιφ
τηεψ ωερε λατε 25 περχεντ οφ τηε τιµε? Τηε
χυστοµερ δοεσντ ϖαλυε υσινγ α τραχκινγ σψστεµ
τηατ οφτεν! Λονγ−τερµ συχχεσσ δεπενδσ ον βεινγ ιν
τουχη ωιτη τηε φυνδαµενταλ τηινγσ τηατ ινφλυενχε
ωηετηερ ορ νοτ α χυστοµερ ωιλλ χοντινυε δοινγ
βυσινεσσ ωιτη ψου.
Γεττινγ τηε βασιχσ οφ ωηατ χυστοµερσ αρε
προµισεδριγητ προδυχτ, ριγητ πλαχε, ριγητ τιµε,
ριγητ ωαψισ τηε φουνδατιον οφ σερϖιχε εξχελλενχε.
Χονσιδερ τηε φολλοωινγ σιτυατιονσ:
✓

Σταψινγ ατ α ηοτελ ωηερε τηε δχορ ισ
ωοω βυτ τηε Τς δοεσντ ωορκ (Ωηψ α
Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ
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Τς? Φορ µανψ χυστοµερσ ιτ ισ φορ χοµπανψ
ορ ινφορµατιον ... ανδ τηε φιρστ τηινγ τηεψ
τυρν ον ωηεν εντερινγ α ηοτελ ροοµ.)
✓

Α ρεσταυραντ ωηερε τηε ωαιτερ ισ εξτρεµελψ
φριενδλψ ανδ αττεντιϖε, βυτ τηε ηοτ φοοδ ισ
σερϖεδ χολδ

✓

Αν αιρλινε τηατ σερϖεσ γοοδ φοοδ ανδ ηασ
σελεχτ σεατινγ, βυτ νεϖερ τακεσ οφφ ον τιµε

✓

Α δεπαρτµεντ στορε τηατ προϖιδεσ χοφφεε
ανδ δονυτσ, βυτ µακεσ ψου ωαιτ ιν λινε φορ
α ηαλφ−ηουρ το γετ ηελπ ορ ισ αλωαψσ ουτ οφ
προδυχτ

Μανψ τιµεσ αν οργανιζατιον ωιλλ λοσε φοχυσ ον
τηε χορε οφ ιτσ βυσινεσσ. Ιτ ρεπλαχεσ οπερατιοναλ
εξχελλενχε ωιτη βελλσ ανδ ωηιστλεσστψλε ωιτη νο
συβστανχε! Χυστοµερσ αρε νοτ ιµπρεσσεδ, χονφι−
δενχε ισ λοστ, εψεσ ρολλ, χοµµεντσ αρε δελιϖερεδ,
ανδ βυσινεσσ γοεσ ελσεωηερε.
Τηε Προ υνδερστανδσ τηε χονφιδενχε χρεατεδ ιν
χυστοµερσ ωηεν χοµπανιεσ δελιϖερ τηε βασιχσ ιν α
συπεριορ φασηιον. Μανψ χοµπανιεσ ηαϖε γαινεδ
χονσιδεραβλε συχχεσσ φροµ βεινγ ϖερψ δεπενδαβλε
ον τηε βασιχσ. Το µεντιον α φεω:
✓
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∆ο ψου φεελ χονφιδεντ τηατ Σουτηωεστ
Αιρλινεσ ωιλλ βε ον τιµε ανδ νοτ λοσε ψουρ
λυγγαγε?

Τηε Σερϖιχε Προ

✓

Ωηεν ψου γο το Μχ∆οναλδσ, δο ψου φεελ
χονφιδεντ τηατ ψου ωιλλ γετ α Βιγ Μαχ τηατ ισ
τηε σαµε ασ τηε ονε ψου βουγητ λαστ
ωεεκ?

✓

Ωηεν ψου βυψ σοµετηινγ ατ Νορδστροµ,
δο ψου φεελ χονφιδεντ ψου αρε βυψινγ α
θυαλιτψ προδυχτ ανδ ωιλλ βε αβλε το τακε ιτ
βαχκ ωιτη νο ηασσλεσ ιφ νεχεσσαρψ?

✓

Ωηεν ψου γο το α ∆ισνεψ τηεµε παρκ, δο
ψου φεελ χονφιδεντ τηατ ψου ωιλλ βε
εντερταινεδ, τηε παρκ ωιλλ βε χλεαν, ανδ τηε
πεοπλε ωιλλ βε φριενδλψ?

✓

Ωηεν σοµεονε σαψσ τηεψ σεντ τηε
παχκαγε ΦεδΕξ, δο ψου φεελ χονφιδεντ
αβουτ ρεχειϖινγ ιτ ον τιµε?

Περφορµινγ δεπενδαβλψ ατ τηε βασιχ χυστοµερ
προµισε χρεατεσ χονφιδενχε. Ιτ βυιλδσ α φουνδατιον
ον ωηιχη το αδδ ϖαλυε. Ωιτηουτ τηε φουνδατιον, τηε
τιµε, µονεψ, ανδ εφφορτ ον αδδινγ ϖαλυε ισ φορφειτεδ!
Φαιλυρε ατ τηε βασιχσ
✓

Σηακεσ τηε χυστοµερσ χονφιδενχε ιν τηε
οργανιζατιονσ χαπαβιλιτιεσ

✓

Υνδερµινεσ τηε οργανιζατιονσ χηανχεσ οφ
εαρνινγ α ρεπυτατιον φορ σερϖιχε εξχελλενχε

✓

∆εχρεασεσ τηε οππορτυνιτιεσ φορ χυστοµερ
ρεπεατ βυσινεσσ ανδ ρεφερραλσ

Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ
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Τηε Βασιχ Προµισε
Τηε Προ κνοωσ τηε ελεµεντσ οφ αν οργανιζατιονσ
βασιχ προµισε. Προσ ωιλλ φοχυσ τηειρ εφφορτσ ον τηε
ρουτινε, δαψ−ιν ανδ δαψ−ουτ εξεχυτιον οφ τηεσε
ελεµεντσ:
✓

Τηε Ριγητ Προδυχτ: Ενσυρινγ τηατ χυσ−
τοµερσ γετ ωηατ τηεψ ορδερεδ. Ενσυρινγ
τηατ ωηατσ αδϖερτισεδ ισ ιν στοχκ. Ενσυρινγ
τηατ χυστοµερσ γετ τηε προδυχτ τηεψ νεεδ
(νοτ ϕυστ ωηατ ψου ωαντ το σελλ τηεµ).

✓

Ατ τηε Ριγητ Τιµε: Μεετινγ προµισεδ
δελιϖερψ δατεσ. Χαλλινγ βαχκ ωηεν προµ−
ισεδ. Βιλλινγ ον τιµε. Σηοωινγ υπ ον τιµε.

✓

Το τηε Ριγητ Πλαχε: Τηε προδυχτσ δελιϖ−
ερεδ ορ σερϖιχε προϖιδεδ ατ τηε χορρεχτ
λοχατιον. Μεετινγ ατ τηε σπεχιφιεδ λοχατιον.
Βιλλινγ ανδ ινθυιριεσ το τηε χορρεχτ αδδρεσσ.
Αχχυρατε διρεχτιονσ το στορε λοχατιονσ.

✓

Ιν τηε Ριγητ Ωαψ: Εϖερψτηινγ δονε ωιτη α
γοοδ αττιτυδε, χουρτεσψ, ανδ εντηυσιασµ.
Βεινγ ηελπφυλ, δεπενδαβλε, ανδ κνοωλ−
εδγεαβλε αβουτ προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ.

Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ τηε χυστοµερσ υνδερ−
στανδινγ οφ τηε βασιχ προµισε χοµεσ φροµ τωο
τψπεσ οφ προµισεσ: (1) εξπλιχιτ προµισεσ ανδ
(2) ιµπλιχιτ προµισεσ.
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Εξπλιχιτ προµισεσ χοµε φροµ εµπλοψεε στατε−
µεντσ µαδε αβουτ τηε σερϖιχε ορ τηε προδυχτ το
χυστοµερσ, ειτηερ ιν περσον ορ ιν αδϖερτισεµεντσ,
χοντραχτσ, ανδ ωριττεν αγρεεµεντσ. Ισσυεσ στατεδ
ανδ ηεαρδ βψ χυστοµερσ χρεατε εξπεχτατιονσ τηατ
µυστ βε µετ. Τηεσε εξπλιχιτ προµισεσ δο νοτ χαυσε
ϖερψ µυχη χονφυσιον ορ αργυµεντ. Ηοωεϖερ, µανψ
προβλεµσ χαν ρεσυλτ φροµ αν οργανιζατιον νοτ
αττενδινγ το ιµπλιχιτ προµισεσ ιν α χυστοµερ ρελα−
τιονσηιπ. Ιµπλιχιτ προµισεσ αρε ινφερενχεσ µαδε
βψ χυστοµερσ αβουτ ηοω τηε βυσινεσσ ρελατιονσηιπ
σηουλδ οπερατε. Ωηιλε νοτηινγ ισ ωριττεν ορ προµ−
ισεδ ϖερβαλλψ, τηε Προ κνοωσ τηεσε ιµπλιχιτ προµισεσ
αρε ϕυστ ασ βινδινγ φροµ τηε χυστοµερσ ποιντ οφ
ϖιεω ασ τηε εξπλιχιτ προµισεσ.
Ηερε αρε σοµε εξαµπλεσ οφ ιµπλιχιτ προµισεσ
τηατ χυστοµερσ ασσυµε ωιλλ βε δελιϖερεδ ανδ αρε
παρτ οφ τηε βασιχ προµισε:
✓

Ι ασσυµε µψ βιλλσ ωιλλ βε χορρεχτ.

✓

Ι ασσυµε τηατ ψου ωιλλ ηονορ ψουρ
γυαραντεε α δαψ αφτερ ιτ εξπιρεδ.

✓

Βεχαυσε Ι παιδ α πρεµιυµ πριχε φορ τηε
συιτ, Ι ασσυµε ιτ ωιλλ λαστ α λονγ τιµε.

✓

Βεχαυσε τηε δχορ οφ τηε ηοτελ ισ βεαυτιφυλ
ανδ τηε ροοµ ρατε ισ πριχεψ, Ι ασσυµε Ι ωιλλ
ρεχειϖε γοοδ σερϖιχε.

✓

Ι ασσυµε µψ χοατ ωιλλ νοτ βε λοστ ωηεν Ι
χηεχκ ιτ ατ α ρεσταυραντ.
Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ
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✓

Ι ασσυµε τηε σταφφ ωιλλ βε πολιτε ανδ
κνοωλεδγεαβλε.

✓

Ι ασσυµε ψου ωιλλ βε ηονεστ ωιτη µε.

Ωηατ αρε τηε βασιχσ ψουρ χυστοµερσ εξπεχτ
ωηεν τηεψ δο βυσινεσσ ωιτη ψου? Ωηατ αρε τηε
εξπλιχιτ ανδ ιµπλιχιτ προµισεσ ψου βελιεϖε ψουρ
χυστοµερσ εξπεχτ φροµ ψου? Προσ ωιλλ µακε χερταιν
τηατ τηεψ ηαϖε τηε ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ.
Τηεψ ωιλλ φοχυσ τηειρ ταλεντσ ον ενσυρινγ τηατ τηειρ
οπερατιονσ δελιϖερ τηε βασιχσ ωιτη χονσιστεντ, ποσι−
τιϖε ρεσυλτσ.

Περσοναλ Αττριβυτεσ
Προσ κνοω τηατ εµπλοψεε περφορµανχε ισ α χριτιχαλ
παρτ οφ τηε βασιχσ χυστοµερσ εξπεχτ. Χυστοµερσ
σεε εµπλοψεε περφορµανχε ασ α µαϕορ πιεχε οφ τηε
ϖαλυε τηεψ αρε βυψινγ ιν α προδυχτ ορ σερϖιχε. Φορ
τηε χυστοµερ, εµπλοψεεσ τηεψ ιντεραχτ ωιτη αρε ον
σταγε εϖερψ δαψ. Τηειρ περφορµανχε χουντσ ανδ
ωιλλ βε εϖαλυατεδ βψ χυστοµερσ ρουτινελψ.
Τηε Προ κνοωσ τηατ
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✓

Εµπλοψεε περφορµανχε ισ παρτ οφ ωηατ
χυστοµερσ αρε βυψινγ.

✓

Εµπλοψεε περφορµανχε ρεπρεσεντσ τηε
χηαραχτερ ανδ θυαλιτψ οφ αν οργανιζατιον.

✓

Εµπλοψεε περφορµανχε ισ ΣΕΡςΙΧΕ!

Τηε Σερϖιχε Προ

Προσ αλσο υνδερστανδ τηατ εµπλοψεε περφορµ−
ανχε µαρκετσ γρεατ σερϖιχε. Σλογανσ ανδ αδϖερτισ−
ινγ ωιτηουτ εξχεπτιοναλ περφορµανχε ονλψ ραισε
χυστοµερ εξπεχτατιονσεξπεχτατιονσ οφτεν
χρυσηεδ βψ τηε ρεαλιτψ οφ αϖεραγε ορ ποορ περφορµ−
ανχε. Το αδϖερτισε ορ µαρκετ γοοδ σερϖιχε ανδ νοτ
το δελιϖερ ισ το χοµµιτ α δεαδλψ σερϖιχε σιν: οϖερ−
προµισε ανδ υνδερ−δελιϖερ! Ονλψ αµατευρσ ωιλλ
µακε τηισ µιστακε!
Τηερε αρε χερταιν περσοναλ χηαραχτεριστιχσορ
σερϖιχε χοµπετενχιεστηατ ινδιϖιδυαλσ χαν βρινγ
το τηειρ ϕοβσ. Χυστοµερσ εϖαλυατε τηεσε χηαραχτερ−
ιστιχσ ανδ µακε δεχισιονσ ον ωηερε το δο βυσινεσσ
ασ α ρεσυλτ οφ τηατ εϖαλυατιον. Τηεψ αρε χριτιχαλ το τηε
συχχεσσ οφ ανψ οργανιζατιον. Ωηατ αρε σοµε οφ
τηεσε βασιχ αττριβυτεσ χυστοµερσ εξπεχτ φροµ
εµπλοψεεσ?
✓

Χαρε ανδ χονχερν

✓

Κνοωλεδγε αβουτ τηε προδυχτ ανδ σερϖιχεσ

✓

Ηελπφυλνεσσ

✓

Χουρτεσψ

✓

Ρεσπονσιϖενεσσ

✓

Βεινγ προαχτιϖε

Προσ ωιλλ σεε τηε λαχκ οφ τηεσε αττριβυτεσ ασ νοτ
µερελψ ιντερναλ περφορµανχε ισσυεσ το βε δεαλτ ωιτη
ατ περφορµανχε αππραισαλ τιµε. Τηεψ ωιλλ σεε τηε
ιµµεδιατε ιµπαχτ ον βυσινεσσ ρεσυλτσ ανδ ωιλλ
Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ
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τακε χορρεχτιϖε αχτιον θυιχκλψ! Τηε Προ ωιλλ
υνδερστανδ τηατ φαιλυρε ον τηεσε αττριβυτεσ ρεσυλτσ ιν
δεφαυλτ οφ τηε βασιχ προµισε το χυστοµερσ ανδ
εϖεντυαλλψ λοσσ οφ ρεϖενυε.

Λιστεν, Λιστεν, Λιστεν
Ανοτηερ βασιχ ιν τηε αρτ οφ χυστοµερ χαρε ισ τηε
αβιλιτψ το λιστεν το χυστοµερσ. Χυστοµερσ αρε αλωαψσ
σαψινγ σοµετηινγιφ νοτ ϖερβαλλψ, τηεν ωιτη τηειρ
εξπρεσσιονσ ανδ γεστυρεσ. Τηε Προ κνοωσ τηατ
λιστενινγ το χυστοµερσ νοτ ονλψ χοµµυνιχατεσ αν
ιντερεστ ιν τηεµ, βυτ προϖιδεσ ινσιγητσ ιντο ηοω
χυστοµερσ περχειϖε τηε βυσινεσσ εξπεριενχε. Βψ
λιστενινγ ανδ χολλεχτινγ ινφορµατιον, οργανιζατιονσ
αρε αβλε το χρεατε βεττερ, φαστερ, ανδ διφφερεντ
βυσινεσσ τρανσαχτιονσ φορ χυστοµερσ ιν τηε φυτυρε.
Τηε Προ κνοωσ τηατ χυστοµερ ρελατιονσηιπσ αρε
τηε χυρρενχψ οφ τηε φυτυρε. Τηοσε οργανιζατιονσ τηατ
εσταβλιση ποσιτιϖε ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ χυστοµερσ
ωιλλ εαρν τηε λαργερ πορτιον οφ τηε χυστοµερσ
ρεϖενυε στρεαµ. Λικε ανψ ρελατιονσηιπ, γοοδ
λιστενινγ βυιλδσ τρυστ, χαρε, ανδ χονχερν. Τρψινγ το
εσταβλιση ποσιτιϖε ρελατιονσηιπσ ωιτη χυστοµερσ ισ
ιµποσσιβλε ωιτηουτ γενυινε λιστενινγ.
Ινφορµατιον γαινεδ φροµ λιστενινγ το χυστοµερσ
προϖιδεσ τηε βασισ φορ βυιλδινγ χυστοµερ πραχτιχεσ
τηατ φοστερ σουνδ ρελατιονσηιπσ. Τηε Προ κνοωσ τηε
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τηε ιµπορτανχε οφ εφφεχτιϖε χυστοµερ πραχτιχεσ ανδ
υνδερστανδσ ηοω τηοσε πραχτιχεσ αρε τηε γλυε φορ
λονγ−τερµ χυστοµερ ρελατιονσηιπσ. Προσ κνοω τηατ
ρελατιονσηιπσ τηατ βρινγ φυτυρε προφιταβιλιτψ ωοντ βε
βυιλτ µερελψ ον τηε περσοναλ ρελατιονσηιπσ ινδιϖιδυ−
αλσ δεϖελοπ ωιτη τηειρ χυστοµερσ. (Τηισ ωιλλ στιλλ βε
αν ιµπορταντ βυτ νοτ α δεφινινγ φαχτορ.)
Τηε νεω ρελατιονσηιπσ ωιλλ βε βυιλτ ον
οπερατιοναλ εξχελλενχε. Ιτ ωιλλ βε α ρελατιονσηιπ
ωιτη τηε οργανιζατιον, ανδ πραχτιχεσ ωιλλ βε βυιλτ
ωηερεβψ ανψ περσον χαν στεπ ιν ανδ χρεατε α περ−
σοναλιζεδ τρανσαχτιον ωιτη χυστοµερσ.
Ατ Πιζζα Ηυτ, τηεψ λιστεν το ωηατ χυστοµερσ σαψ
αβουτ λικεσ ανδ δισλικεσ ανδ ρεχορδ ιτ ιν τηειρ δατα−
βασε. Τηεψ τραχκ ορδερσ φορ πρεφερενχεσ. Αλλ τηισ
αλλοωσ τηεµ το περσοναλιζε τηε βυσινεσσ τρανσαχ−
τιον. Ανδ ανψ εµπλοψεε α χυστοµερ δεαλσ ωιτη χαν
περσοναλιζε τηε εξπεριενχε.
Ατ ΥΣΑΑ Ινσυρανχε Χοµπανψ, τηεψ λιστεν το
χυστοµερσ ανδ µαινταιν α ωεαλτη οφ ινφορµατιον
γλεανεδ φροµ χυστοµερσ το χυστοµιζε τηειρ βυσι−
νεσσ δεαλινγσ. ∆εαλινγ ωιτη α ρεπρεσεντατιϖε ιν Σαν
Αντονιο ισ α περσοναλ αφφαιρ, ανδ τηε χυστοµερ ηασ
τηε χονφιδενχε τηατ τηε χοµπανψ κνοωσ ηιµ ορ ηερ
ωελλ.
Νορδστροµ σαλεσπεοπλε αρε φαµουσ φορ τηειρ
βλαχκ βοοκ. Φορ ψεαρσ τηεψ ηαϖε ρεχορδεδ
χυστοµερ λικεσ ανδ δισλικεσ ιν αν εφφορτ το βυιλδ
περσοναλ ανδ υνιθυε ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ
Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ
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χυστοµερσ. Τηε ρεσυλτ: τηε ναµε Νορδστροµ ισ
σψνονψµουσ ωιτη συπεριορ σερϖιχε ανδ ουτστανδινγ
χυστοµερ ρελατιονσηιπσ.
Λιστενινγ το χυστοµερσ ισντ διφφιχυλτιτ ϕυστ
τακεσ α χονσχιουσ εφφορτ. Προσ υνδερστανδ τηατ ανψ
ωορκδαψ χαν γετ ηεχτιχ ανδ ηοω εασψ ιτ ισ το γετ
σιδετραχκεδ. Ηοωεϖερ, τηεψ ωοντ αλλοω ανψτηινγ το
ιντερφερε ωιτη προϖιδινγ χυστοµερσ φυλλ αττεντιον.
Τηεψ παψ αττεντιον το ϖοιχε τονε, το εξπρεσσιονσ, το
γεστυρεσ, ανδ εϖεν το σιλενχε. Τηε Προ υνδερστανδσ
τηατ α µονοτονε χυστοµερ ρεσπονσε οφ, Ιτσ φινε,
ορ α ρολλ οφ τηε εψεσ ιν ρεσπονσε το ινφορµατιον χαν
βε ψελλοω φλαγσ τηατ σοµετηινγ µιγητ νοτ βε ριγητ φορ
τηε χυστοµερ. Τηε Προ ωιλλ νοτ λετ τηεσε τψπεσ οφ
σιτυατιονσ πασσ ωιτηουτ φυρτηερ ινθυιρψ ανδ αν οφφερ
το αλλοω τηε χυστοµερ αν οππορτυνιτψ το τελλ ηισ ορ
ηερ στορψ.
Τηε Προ οφφερσ σοµε τιπσ φορ εφφεχτιϖε λιστενινγ
ωηεν δεαλινγ ωιτη χυστοµερσ:
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✓

Ρεχορδ ανδ τραχκ ωηατ ψου ηεαρ χυστοµ−
ερσ χοµµεντ ον ωηιλε ιν ψουρ πρεσενχε.

✓

Μακε ινθυιριεσ οφ χυστοµερσ ωηεν ψου φεελ
τηεψ αρε νοτ ηαππψ ορ σατισφιεδ.

✓

Ρεαδ χυστοµερ λεττερσ ψου ρεχειϖε αβουτ
ψουρ οργανιζατιον (υνδερστανδ τηειρ
στοριεσ).

✓

Φινδ ουτ τηε χαυσεσ οφ χυστοµερ σατισφαχ−
τιον σχορεσ (υνδερστανδ τηε ωηψ ανδ ρεα−
σονσ βεηινδ τηε σχορεσ).

Τηε Σερϖιχε Προ

✓

Κεεπ χυρρεντ ον τηε κεψ ισσυεσ φροµ
µαρκετ ρεσεαρχη ορ χυστοµερ φοχυσ
γρουπσ.

Χυστοµερ ινφορµατιον ισ α χριτιχαλ ασπεχτ οφ
ανψονεσ ϕοβ. Ωηετηερ ψου δεαλ διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ
ωιτη χυστοµερσ, ηοω χυστοµερσ φεελ αβουτ τηε
οργανιζατιον ανδ τηε στοριεσ τηεψ τελλ αβουτ τηειρ
εξπεριενχεσ βεχοµε τηε σερϖιχε χυλτυρε οφ τηε
οργανιζατιον. Χυστοµερ ινφορµατιον προϖιδεσ τηε
χοντεξτ το α ϕοβ τηατ µακεσ τηε ϕοβ µυχη µορε τηαν
ϕυστ α σετ οφ τασκσ ανδ δυτιεσ. Τηε χυστοµερσ
εξπεριενχε ωιτη τηε βυσινεσσ ισ τηε λιφεβλοοδ οφ τηε
οργανιζατιον. Ωιτηουτ χυστοµερ ινφορµατιον,
δοινγ α ϕοβ ισ λικε πλαψινγ βαλλ ωιτηουτ κνοωινγ
τηε σχορε ορ τηε σιτυατιονανδ τηε ρεσυλτ ωιλλ βε
ποορ χηοιχεσ µαδε ιν τηε ηεατ οφ τηε γαµε.

Τηε κεψ το χυστοµερ σατισφαχτιον ισ αλµοστ
νεϖερ α µαττερ οφ εξχεεδινγ χυστοµερ
εξπεχτατιονσ, βυτ τψπιχαλλψ α τεστ οφ ωηετηερ
ωε χαν εϖεν φινδ ουτ, υνδερστανδ, ανδ µεετ
τηε χυστοµερσ δεφινιτιον οφ µινιµυµ
αχχεπταβλε χοµπετενχε ιν τηοσε φλεετινγ
µοµεντσ οφ τρυτη ωηεν ωε, ανδ τηεψ, φινδ ουτ
ηοω γοοδ ωε ρεαλλψ αρε.
 ∆ιχκ Σχηαφφ, Κεεπινγ τηε Εδγε
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Χηαπτερ 5
Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
Νοβοδψ γοεσ τηερε ανψµορε
ιτσ τοο χροωδεδ.
 Ψογι (αγαιν!)

Ωηατ δοεσ ιτ τακε το ωοω χυστοµερσ? Ασ ωεϖε
σαιδ
τηε φιρστ στεπ ισ το βε Βριλλιαντ ατ τηε Βασιχσ.
Ονχε αχχοµπλισηεδ, τηε Προ κνοωσ τηατ ιτ ισ υπ το
πεοπλε το σενσε τηοσε σιτυατιονσ ωηεν χυστοµερσ
ρεαλλψ νεεδ σοµετηινγ σπεχιαλ ορ υνιθυε. Ωοωινγ
τηε χυστοµερ ισ εντιρελψ δεπενδεντ υπον πεοπλε
ωηο ωιλλ τακε τηε ινιτιατιϖε το λοοκ φορ οππορτυνιτιεσ
το ιµπρεσσ χυστοµερσ.
Ιν µανψ ινστανχεσ τηεσε ινδιχατορσεψε
χονταχτ ορ αϖοιδανχε, σµιλεσ ορ φροωνσ, οφφερσ το
ηελπ ορ ρεφυσινγ το τακε νοτιχε, ινιτιατιϖε ορ πασσιϖ−
ιτψτελλ χυστοµερσ ωηετηερ τηεψ αρε αν ιντερρυπτιον
ορ α βοτηερ. Ωεϖε ηεαρδ οφ πεοπλε εµπλοψεδ ιν τηε
µεδιχαλ ινδυστρψ ωηο χοµπλαιν αβουτ πατιεντσ,
πεοπλε ιν ρεταιλ ωηο αρε ιρριτατεδ βψ χυστοµερσ, ανδ
πεοπλε ιν εδυχατιον ωηο χοµπλαιν αβουτ παρεντσ ορ
στυδεντσ. Τηερε αρε µανψ ινστανχεσ ιν ωηιχη πεο−
πλε βεηαϖε ασ ιφ τηειρ ϕοβσ ωουλδ βε φινε ιφ ιτ ωερεντ
Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
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φορ τηε χοντινυαλ ιντερρυπτιον οφ χυστοµερσ; ιφ αν
ινδιϖιδυαλ δοεσντ ενϕοψ βεινγ ηελπφυλ ορ σερϖινγ
οτηερσ, τηισ χοµεσ τηρουγη λουδ ανδ χλεαρ.
Τηε Προ κνοωσ ιτ ισ α ϖερψ υνχοµφορταβλε φεελ−
ινγ το βε ιν ανψ σιτυατιον ιν ωηιχη ονε φεελσ λικε αν
ινχονϖενιενχε ορ αν ιντερρυπτιον το ανοτηερ περσον.
Ανδ αγαιν, ιτ δοεσντ τακε µυχη ινιτιαλλψ το χρεατε
τηατ τψπε οφ ατµοσπηερεα σηρυγ οφ τηε σηουλδερσ,
δυλλ ορ µονοτονε ϖοιχε, ιµπατιεντ φαχιαλ εξπρεσ−
σιονσ, εξασπερατεδ σιγησ, ανδ τηε λικε αρε αλλ ιτ
τακεσ. Ανδ ωηατ ωιλλ τηε µεµορψ βε φορ τηε χυσ−
τοµερ ον τηε ρεχειϖινγ ενδ? Τηε Προ κνοωσ ιτ ωοντ
βε τηε κινδ οφ µεµορψ τηατ βρινγσ α χυστοµερ βαχκ!
Πεοπλε µακε τηε διφφερενχε. Πεοπλε χρεατε τηε
χυστοµερ στοριεσ. Πολιχιεσ ανδ ρυλεσ δο νοτ χρεατε
χυστοµερ στοριεσ. Ιν ισολατιον, τηερε ισ νο στορψ εϖεν
ιφ τηε πολιχψ ορ ρυλε ισ ριγιδ ορ στυπιδ. Ιτ ισ ηοω α
περσον ηανδλεσ τηε µαττερ ατ ηανδ τηατ µακεσ τηε
διφφερενχε. ∆οεσ ηε τακε τηε τιµε το εξπλαιν? ∆οεσ
σηε φινδ αν αλτερνατιϖε σολυτιον? ∆οεσ σηε αττεµπτ
το υνδερστανδ ιφ τηε πρεσεντ ισσυε ισ νοτ ρελεϖαντ το
τηε ιντεντ οφ τηε πολιχψ? ∆οεσ ηε ηιδε βεηινδ α ποορ
χυστοµερ πολιχψ ιν ορδερ νοτ το ηαϖε το δο ανψτηινγ
εξτρα? Ηοω πεοπλε περφορµ ωιτη χυστοµερσ ισ τηε
διφφερενχε. Τηε Προ κνοωσ τηατ ποορ περφορµανχε
χαν τυρν αν εφφεχτιϖε πολιχψ ιντο α βαδ χυστοµερ
εξπεριενχε, ανδ τηατ γοοδ περφορµανχε χαν τυρν αν
ινεφφεχτιϖε χυστοµερ πολιχψ ιντο α γοοδ εξπερι−
ενχειτσ αλλ α µαττερ οφ ηοω τηινγσ αρε ηανδλεδ.
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Τηε γρεετερ ϕοβ υσεδ βψ σοµε λαργε ρεταιλερσ
προϖιδεσ α γοοδ εξαµπλε. Ωαλ−Μαρτ σεεµσ το ηαϖε
τηε αππροπριατε πηιλοσοπηψ ρεγαρδινγ τηισ ϕοβ.
Νορµαλλψ τηειρ γρεετερ ισ φριενδλψ ανδ σεεµσ το
γενυινελψ αππρεχιατε τηατ τηε χυστοµερ χηοσε το
χοµε ιν τηε δοορ. Ωηεν ασκεδ φορ διρεχτιονσ, τηεψ
υσυαλλψ κνοω ωηερε τηινγσ αρε. Μοστ οφτεν τηεψ αρε
χηεερφυλ ανδ ηαϖε α χαρτ ρολλινγ τηε χυστοµερσ ωαψ
ασ τηεψ εντερ τηε στορε.
Α µαϕορ χοµπετιτορ δοεσ νοτ σεεµ το τακε τηε
σαµε αππροαχη. Ιφ τηεψ αρε αττεµπτινγ το χοπψ τηε
Ωαλ−Μαρτ γρεετερ χονχεπτ, τηεψ ηαϖε δονε σο ιν
λαβορ ηουρσ ονλψ! Τηειρ γρεετερ ισ νορµαλλψ ινδιφ−
φερεντ το χυστοµερσστανδινγ χοµπλαχεντλψ ατ τηε
δοορ, χαρρψινγ ον α σιδε χονϖερσατιον ωιτη α φριενδ,
ορ σοµεηοω διστραχτεδ φροµ χυστοµερσ. Ωηεν
ασκεδ, ηε δοεσντ κνοω τηε στορε λαψουτ ανδ υσυαλλψ
γιϖεσ τηε χυστοµερ α λοοκ οφ αννοψανχε. Ρυδε,
απατηετιχ, ανδ στοιχ αρε χηαραχτεριστιχσ οφ τηισ
ποσιτιον.
Σαµε ϕοβ, διφφερεντ πεοπλε ωιτη α διφφερεντ
αππροαχη το τηε ϕοβτηισ ισ τηε διφφερενχε. Ονε
περσον µακεσ τηε χυστοµερ φεελ ωελχοµε, ανδ τηε
οτηερ γετσ τηε χυστοµερ ανγρψ βεφορε τηε σηοππινγ
εξπεριενχε εϖεν βεγινσ. Τηε Προ κνοωσ ωηιχη
αππροαχη χοντριβυτεσ το τηε βυσινεσσ ανδ τηατ εαχη
αππροαχη ισ α µαττερ οφ περσοναλ χηοιχε. Τηε Προ
αλσο κνοωσ τηατ τηεσε τωο διφφερεντ εξπεριενχεσ
ρεσυλτ ιν τωο διφφερεντ τψπεσ οφ χυστοµερ στοριεσ.

Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
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Ψεσ, στοριεστηοσε ταλεσ χυστοµερσ τελλ αβουτ τηειρ
δαψ το οτηερσ τηεψ κνοω.

Στορψ Χρεατιον
Ωηατ ισ τηε φουνδατιον οφ ρεπυτατιον ανδ ρεφερραλ φορ
αν οργανιζατιον? Τηε Προ κνοωσ τηε ανσωερ:
ΣΤΟΡΙΕΣ! Ψου χαν αδϖερτισε αλλ ψου ωαντ, ψου χαν
προµοτε ωηατεϖερ σλογανσ ψου δεσιρε, ανδ ψου χαν
εϖαλυατε ψουρ οων πραχτιχεσ ωιτη ωηατεϖερ ψαρδ−
στιχκ ψου χηοοσε. Στιλλ, τηε ονλψ τρυτη αβουτ ωηατ ιτσ
λικε το δο βυσινεσσ ωιτη ψου λιεσ ιν τηε στοριεσ τηατ
χυστοµερσ τελλ αβουτ τηειρ παστ εξπεριενχεσ ωιτη
ψου. Τηισ χονχεπτ ισ νεϖερ λοστ ον τηε Προ.
Χυστοµερ λοψαλτψ ανδ ρεπεατ βυσινεσσ χρεατε
λονγ−τερµ προφιτ φορ οργανιζατιονσ. Ρεγαρδινγ χυσ−
τοµερσ, τηε Προ κνοωσ τηατ ποσιτιϖε ρεφερραλσ φροµ
χυστοµερσ αρε τηε ονλψ τηινγσ ασ ιµπορταντ ασ
ρεπεατ βυσινεσσ. Προσ κνοω τηατ υνλικε α προδυχτ,
ωηιχη χυστοµερσ χαν τεστ δριϖε ορ εξπεριενχε
βεφορε βυψινγ, σερϖιχε ανδ τηε βυσινεσσ εξπεριενχε
αρε σοµετηινγ τηατ χυστοµερσ νορµαλλψ βυψ βεφορε
τηε εξπεριενχε ηασ βεγυν. Τηισ ισ ωηψ ρεφερραλσ
αβουτ τρεατµεντ ανδ πραχτιχεσ αρε σο χριτιχαλ το τηε
βοττοµ λινε. Νεγατιϖε στοριεσ αβουτ τρεατµεντ ανδ
πραχτιχεσ αρε α ωαρνινγ ορ δανγερ σιγν το υνινιτι−
ατεδ χυστοµερσ, ανδ δεπενδινγ ον τηε σουρχε οφ
τηε στορψ, τηεψ χαν βε γραϖελψ ινφλυενχεδ.
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Τηε Προ κνοωσ τηατ ρεπυτατιονσ ωιλλ βε βυιλτ,
ανδ τηατ ιτσ νοτ α µαττερ οφ ωηετηερ ψου ωιλλ βυιλδ
ονε ορ νοτ. Ψου σεε, φορ εϖερψ χυστοµερ εξπεριενχε
τηερε ισ α γυαραντεε τηατ ονε οφ τηρεε τηινγσ ωιλλ
οχχυρ. Τηε χυστοµερ ωιλλ τελλ
✓
✓
✓

Α ποσιτιϖε στορψ
Α νεγατιϖε στορψ
Νο στορψ ατ αλλ

Τηε Προ κνοωσ τηατ τωο οφ τηε τηρεε αρε βαδ φορ
βυσινεσσ. Νεγατιϖε στοριεσ ρυιν α ρεπυτατιον. Νο
στοριεσ σιµπλψ µεαν τηατ τηε χυστοµερσ εξπεριενχε
ωασ αϖεραγε. Ονλψ ποσιτιϖε στοριεσ χρεατε α γοοδ
ρεπυτατιον φορ τηε οργανιζατιον ανδ ινφλυενχε οτηερ
πεοπλε το βεχοµε χυστοµερσ. Ανδ τηε Προ κνοωσ
τηατ το χρεατε α ποσιτιϖε στορψ, τηε εξπεριενχε φορ
τηε χυστοµερ ηασ το χοννεχτ ατ αν εµοτιοναλ λεϖελ.
Ψου νεεδ το πλαψ ψουρ Α γαµε το τυρν χυστοµερ
εξπεριενχεσ ιντο ποσιτιϖε στοριεσ.
Στοριεσ γετ πασσεδ αλονγ. Στοριεσ αρε
µαρκετινγ ανδ αδϖερτισινγ ατ τηε περσοναλ ανδ
ϖισχεραλ λεϖελσ. Εϖεν ωηεν νο στοριεσ αρε πασσεδ
αλονγ, ιτ σενδσ α µαρκετινγ µεσσαγε. Τηε Προ
υνδερστανδσ τηισ ηυµαν σιδε οφ βυσινεσσ ανδ νεϖερ
λεαϖεσ τηε χυστοµερσ εξπεριενχε το φατε ορ χηανχε.
Ηοω δοεσ ονε χρεατε ποσιτιϖε στοριεσ? Το τελλ α
ποσιτιϖε στορψ, χυστοµερσ µυστ ηαϖε αν εξπεριενχε
τηατ αρουσεσ τηειρ αττεντιον. Τηε εξπεριενχε νεεδ
νοτ βε ονε τηατ εξχεεδσ βασιχ εξπεχτατιονσ, βυτ ιτ
µυστ βε α χυτ αβοϖε α τψπιχαλ εξπεριενχε. Τηε κινδ
Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
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οφ ποσιτιϖε στοριεσ χυστοµερσ νορµαλλψ πασσ αλονγ
χονταιν
✓

Οϖερτ αχτσ οφ ηελπ

✓

Αχτσ οφ ινιτιατιϖε (τακινγ αχτιον ωιτηουτ
βεινγ προµπτεδ)

✓

Τακινγ τηε εφφορτ το ρεσολϖε προβλεµσ ορ
χοµπλαιντσ

✓

Ρεπεατεδ χουρτεσψ

✓

Περσοναλ τουχηεσ

✓

Γενυινε χαρε ανδ χονχερν

Ιτ δοεσντ τακε ροχκετ σχιενχε ιντελλιγενχε το
υνδερστανδ τηισ. Ηοωεϖερ, το δελιϖερ ιτ δοεσ τακε αν
εφφορτ νοτ χοµµον ιν οργανιζατιονσ τοδαψ. Τηε Προ
κνοωσ τηεσε ελεµεντσ οφ στορψ χρεατιον µυστ βε
παρτ ανδ παρχελ οφ τηε ϕοβ. Τηεψ µυστ ρεχειϖε τηε
σαµε αττεντιον ασ τηε τεχηνιχαλ παρτσ οφ τηε ϕοβ.
Τηεσε ελεµεντσ αρε νοτ φλυφφτηεψ αρε ρεϖενυε
ισσυεσ!
Τηε Προ κνοωσ τηατ ωηεν χυστοµερσ βελιεϖε
τηεψ ηαϖε βεεν µιστρεατεδ ορ ηασσλεδ, τηεψ ωιλλ
τακε τηε ινιτιατιϖε το προϖιδε ωαρνινγσ το φαµιλψ,
φριενδσ, ανδ αχθυαιντανχεσ. Ωηεν χυστοµερσ αρε
τρεατεδ ποορλψ βψ πεοπλε ορ βψ πραχτιχεσ (δεσιγνεδ
βψ πεοπλε), τηεψ τακε ιτ περσοναλλψ, ανδ τηε ρεσυλτινγ
εµοτιον προδυχεσ τηε νεεδ το ϖεντ. Τηε ϖεντινγ
βεχοµεσ νεγατιϖε πυβλιχιτψ ανδ µαρκετινγ. Ιν τηε
παστ, τηε ϖεντινγ ωασ λοχαλιζεδ ιν νειγηβορηοοδσ
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ανδ ιν ωορκ ενϖιρονµεντσ. Τοδαψ, τηανκσ το τηε
Ιντερνετ, χηατ ροοµσ, ανδ ελεχτρονιχ βυλλετιν βοαρδσ,
τηε ϖεντινγ χαν ρεαχη τηουσανδσ οφ εψεσ θυιχκλψ.
∆ισγρυντλεδ χυστοµερσ χαν χαυσε σεϖερε δαµαγε!
Ωηατ χρεατεσ νεγατιϖε στοριεσ? Φορ ονε τηινγ,
ιτσ ωελλ κνοων τηατ αν ινιτιαλ προβλεµ ορ χονχερν
δοεσντ υσυαλλψ ωινδ υπ ασ α νεγατιϖε στορψ.
Νορµαλλψ, ιτ ισ ηοω τηε ινιτιαλ ισσυε ορ προβλεµ ισ
δεαλτ ωιτη τηατ βεχοµεσ τηε στορψ. Νεγατιϖε στοριεσ
τενδ το ρεσυλτ φροµ φεελινγσ οφ
✓

Βεινγ ηασσλεδ

✓

Νο ονε τακινγ τηε ινιτιατιϖε το ηελπ

✓

Νο ονε λιστενινγ

✓

Ριγιδ ιντερπρετατιον οφ πολιχψ ωηεν τηερε
αρε υνιθυε σιτυατιονσ

✓

Λαχκ οφ αππρεχιατιον

✓

Βεινγ αν ιντερρυπτιον ορ ινχονϖενιενχε το
οτηερσ

✓

Λαχκ οφ χαρε ορ χονχερν

✓

Τιµε βεινγ ωαστεδ ορ βεινγ τρεατεδ
χασυαλλψ

Τηε Προ κνοωσ τηατ λαχκ οφ αττεντιον το τηεσε
ισσυεσ ωιλλ γυαραντεε νεγατιϖε στοριεσ ανδ αδϖερσε
µαρκετινγ ανδ αδϖερτισινγ φροµ χυστοµερσ ωιτη ρεαλ
εξπεριενχεσ. Τηισ ισ α πρεττψ γοοδ χηεχκλιστ. Χυσ−
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τοµερσ υσε ιτ αλλ τηε τιµε το εϖαλυατε ανδ µακε
δεχισιονσ. Περηαπσ ψου ανδ τηε χυστοµερ σηουλδ
βε ον τηε σαµε παγε.
Ανδ ωηψ αρε νο στοριεσ βαδ? Ωηεν εϖερψτηινγ
ισ ρουτινε, ωηεν τρανσαχτιονσ αρε ροβοτιχ, ωηεν
τηινγσ γο ωελλ βυτ ωιτη νο ηυµαν τουχητηερε ισ νο
στορψ. Τηε Προ κνοωσ χυστοµερσ ωοντ αππροαχη α
φριενδ ανδ σαψ, Λετ µε τελλ ψου αβουτ αν εξπερι−
ενχε Ι ηαδ τοδαψ. Εϖερψτηινγ ωασ ϕυστ οκαψ, νοτηινγ
ωασ βεττερ, φαστερ, ορ διφφερεντ τηαν ανψ οτηερ
εξπεριενχε Ι ηαϖε εϖερ ηαδ. Ηοω δο χυστοµερσ
ωιτη νο στορψ το τελλ ρεσπονδ ωηεν ασκεδ τηειρ
οπινιον οφ α χοµπανψ? Ιτ ωασ φινε, ορ Τηεψρε
οκαψ.
Προσ κνοω τηε ηιδδεν µεανινγ βεηινδ τηε
ποσιτιϖε ωορδσ φινε ανδ οκαψτηατ τηε εξπεριενχε
ωασ νοτηινγ το ρεαλλψ ωριτε ηοµε αβουτ, τηατ τηε
χοµπανψ ωασ νο ωορσε τηαν ανψονε ελσε. Τοµ
Πετερσ, τηε αυτηορ οφ Ιν Σεαρχη οφ Εξχελλενχε ανδ
οτηερ φινε βυσινεσσ βοοκσ, ονχε χοµµεντεδ ον
ωηετηερ ονε µιγητ λικε το βε κνοων ασ νο ωορσε
τηαν ανψονε ελσε. Τηινκ αβουτ ιτ. Ιτ µεανσ ψου αρε
νοτηινγ µορε τηαν αϖεραγε. Ηοω αβουτ ασ α
µαρκετινγ σλογαν ον α βυσινεσσ χαρδ: ΞΨΖ
Χοµπανψ
Ωερε νο ωορσε τηαν ανψονε ελσε!
Τηε Προ κνοωσ τηισ ισ νοτ α ρεπυτατιον το βε
προυδ οφ.
Ιν τρυτη, τηε Προ υνδερστανδσ τηατ τηε φινε ορ
οκαψ ρεσπονσε ισ ρεαλλψ α νον−ενδορσεµεντ. Προσ
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δοντ ωαντ το βε αϖεραγε. Προσ ωιλλ νοτ τολερατε φινε
ορ οκαψ. Προσ ωαντ εµοτιοναλ, φαϖοραβλε τεστιµο−
νιαλσ. Προσ ωαντ αποστλεσ ανδ ωιλλ ωορκ ηαρδ το
δεϖελοπ τηεµ. Τηε αλτερνατιϖε ισ το φοστερ χριτιχσ!
Σο ωηιχη οφ τηε τηρεε οπτιονσποσιτιϖε στορψ,
νεγατιϖε στορψ, ορ νο στορψωιλλ ψουρ χυστοµερσ
ηαϖε? Τηε Προ κνοωσ τηατ ιτ ισ υπ το τηε πεοπλε
ωηο σερϖε χυστοµερσ. ∆ο τηεψ εϖεν ρεαλιζε τηατ
τηεψ ηολδ τηε ανσωερ το τηε θυεστιον? ∆ο τηεψ
υνδερστανδ τηατ ονε οφ τηε τηρεε στοριεσ ωιλλ ρεσυλτ
νο µαττερ ωηατανδ τηατ τηεψ µυστ µακε τηε εφφορτ
το ενσυρε ιτ ισ νοτ ονε οφ τηε τωο βαδ οπτιονσ? ∆ο
ψου σεε ψουρσελφ ασ α στορψ χρεατορ? Ψου αρε!

Αδδινγ ςαλυε
Τηε Προ κνοωσ τηατ χυστοµερσ ωηο αρε µερελψ
σατισφιεδ ωιλλ ονλψ σταψ ωιτη ψου υντιλ σοµεονε ελσε
οφφερσ α σλιγητλψ λοωερ πριχε, α λιττλε µορε χονϖεν−
ιενχε, ορ α σλιγητλψ ιµπροϖεδ προδυχτ. Τηε νυµβερσ
τελλ τηε στορψ. Μανψ χυστοµερσ ωηο δεφεχτ σαψ τηεψ
ωερε σατισφιεδ ωιτη τηειρ φορµερ συππλιερ; ρεπυρ−
χηασε ρατεσ ιν µανψ ινδυστριεσ δο νοτ χοµε χλοσε
το τηε ρατινγσ ον χυστοµερ σατισφαχτιον ινδεξεσ; ανδ
µανψ χυστοµερσ ωηο δεφεχτ ηαϖε νοτ εξπεριενχεδ
α προβλεµ. Τηεψ ϕυστ ηαϖε νο χοµπελλινγ ρεασον το
σταψ!
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Τηε Προ κνοωσ τηατ χυστοµερ λοψαλτψ ισ βυιλτ ον
τηε φουνδατιον οφ γεττινγ τηε βασιχσ ριγητ. Τηερε
σηουλδ βε νο χοµπροµισε ον τηισ ισσυε. Βυτ ωηιλε
γεττινγ τηε βασιχσ ριγητ, ρεπεατεδλψ, ωιλλ εαρν χυσ−
τοµερ λοψαλτψ, ιτσ αλσο νεχεσσαρψ το λοοκ φορ οππορ−
τυνιτιεσ το γο αβοϖε ανδ βεψονδ τηε βασιχ προµισε.
Οππορτυνιτιεσ το αδδ ϖαλυε το τηε χυστοµερσ
εξπεριενχε σηουλδ νοτ βε οϖερλοοκεδ ορ ιγνορεδ.
Τηε οπερατιϖε ωορδ ισ αδδ. Ωιτηουτ χοντινυαλλψ
δελιϖερινγ τηε βασιχσ, τηερε ισ νοτηινγ το αδδ το, ανδ
τηε ρετυρν φορ τηε εφφορτ οφ αδδινγ ϖαλυε ωιλλ νοτ βε
τηερε. Ηοωεϖερ, ωηεν τηε βασιχσ αρε ιν πλαχε, τηεν
τηε Προ ωιλλ βεγιν το λοοκ φορ ωαψσ το αδδ ϖαλυε το
τηε χυστοµερσ εξπεριενχε.
Τηε Προ ισ φαµιλιαρ ωιτη τηε πηρασε, Ιφ ωε διδ ιτ
φορ ψου, ωε ωουλδ ηαϖε το δο ιτ φορ εϖερψονε. Τηισ
οφτεν−ηεαρδ ρεφραιν ηασ χοµε το ιρριτατε αλµοστ
εϖερψ χυστοµερ ον εαρτη. Χυστοµερσ ωαντ το βε
τρεατεδ ασ ινδιϖιδυαλσ, νοτ ασ αχχουντ νυµβερσ ορ
τρανσαχτιονσ. Ωηεν νεεδεδ, τηεψ ωαντ σπεχιαλ
τρεατµεντ ανδ υνιθυε αππροαχηεσ, νοτ το βε συβ−
ϕεχτεδ το στανδαρδιζεδ, ονε−σιζε−φιτσ−αλλ προχεσσεσ.
Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ α ονε−σιζε−φιτσ−αλλ
αππροαχη το χυστοµερσ ασσυµεσ τηατ αλλ χυστοµερσ
ηαϖε τηε σαµε νεεδσ, σαµε ισσυεσ, ανδ σαµε
σιτυατιονσ. Τηατ ισ α µαϕορ φαλλαχψ. Τηε Προ κνοωσ
ωηατ ονε σιζε φιτσ αλλ ρεαλλψ µεανσ. Ονε σιζε φιτσ αλλ
δοεσντ φιτ ανψονε ωελλ ανδ φιτσ εϖερψονε ποορλψ
ανδ τηατ αππλιεσ το εϖερψτηινγ φροµ Τ−σηιρτσ το χυσ−
τοµερ πολιχιεσ! Τηε Προ κνοωσ τηατ χυστοµερσ ωιλλ
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ρεωαρδ τηοσε ωηο δοντ τρψ το ρουτινελψ πιγεον−ηολε
τηεµ ανδ ωηο φινδ ωαψσ το µακε τηε χονσυµερ
εξπεριενχε µορε χονϖενιεντ ανδ περσοναλ.
Τηε µαρκετπλαχε προϖιδεσ µανψ µοδελσ οφ
ϖαλυε βεψονδ τηε βασιχσ, ανδ µορε αρε βεινγ
χρεατεδ αλλ τηε τιµε. Χονσιδερ τηεσε εξαµπλεσ οφ
χοµµον αδδεδ ϖαλυε προϖιδερσ:
✓

Νορδστροµ ανδ Λ.Λ. Βεαν τακε τηινγσ βαχκ,
νο θυεστιονσ ασκεδ.

✓

Φεδεραλ Εξπρεσσ ισ αλωαψσ δεπενδαβλε.
Βυτ, ιφ α παχκαγε δοεσντ γετ τηερε, τηεψ
ηαϖε α φλαωλεσσ τραχκινγ σψστεµ.

✓

∆ελλ περσοναλιζεσ ψουρ χοµπυτερ το φιτ ψουρ
νεεδσανδ τηεψ αρε θυιχκ αβουτ ιτ.

✓

Αµαζον.χοµ συγγεστσ ανδ ινφορµσ ψου οφ
βοοκσ ιν χατεγοριεσ σιµιλαρ το τηε ονεσ ψου
ορδερεδ ιν τηε παστ.

✓

Ηαλλµαρκ λετσ ψου περσοναλιζε α γρεετινγ
χαρδ.

✓

Τηερεσ α δενταλ οφφιχε ωε κνοω οφ τηατ ηασ
Τςσ ιν τηε χειλινγ ωιτη ρεµοτε χοντρολσ φορ
εϖερψ χηαιρρεδεφινινγ τηε εξπεριενχε οφ
α ροοτ χαναλ.

✓

Αν εξπεριενχε ατ ∆ισνεψ ισ οϖερωηελµινγ
ασ 73 οφ 75 χαστ µεµβερσ α γυεστ µεετσ
ωιλλ µοστ λικελψ βε χηεερφυλ ανδ φριενδλψ ανδ
ηελπφυλτηε χονσιστενχψ ισ ρεµαρκαβλε!
Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
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Τηερε αρε µορε εξαµπλεσ ανδ ωερε συρε ψου
χαν τηινκ οφ σοµε. Ιτσ χριτιχαλ το υνδερστανδ τηε
πρινχιπλεσ τηεσε αδδεδ ϖαλυε εξαµπλεσ αρε βασεδ
υπον. Τηε Προ κνοωσ τηατ ινχορπορατινγ τηεσε
πρινχιπλεσ ιντο σερϖιχε περφορµανχε γοεσ α λονγ
ωαψ το χρεατινγ χυστοµερ εξπεριενχεσ τηατ αρε
βεττερ, φαστερ, ανδ διφφερεντ φροµ τηε χοµπετιτιον.

Αδδεδ ςαλυε Πρινχιπλεσ
•
•
•
•
•
•
•

Φλεξιβιλιτψ
Σπεεδ
Περσοναλιζατιον
Ινιτιατιϖε
Υνχοµµον χονϖενιενχε ανδ χοµφορτ
Χονσιστεντ δεπενδαβιλιτψ
Χονσταντ ανδ υνωαϖερινγ χουρτεσψ ανδ
χονχερν

Τηε Προ κνοωσ τηατ χυστοµερσ τακε τηεσε
πρινχιπλεσ περσοναλλψ. ∆ελιϖερινγ τηεσε πρινχιπλεσ
χρεατεσ αν εµοτιοναλ χοννεχτιον ωιτη χυστοµερσ
τηατ βεχοµεσ τηε φαβριχ οφ τηε χυστοµερ ρελατιον−
σηιπ. Τηε Προ υνδερστανδσ ηοω ηαρδ ιτ ισ το πυτ α
πριχε ταγ ον τηε ϖαλυε οφ τηεσε πρινχιπλεσ. Τηε ϖαλυε
ισ ιντανγιβλε, βυτ τηεν σο ισ τηε στρενγτη οφ τηε χυσ−
τοµερ ρελατιονσηιπ, ωηιχη α χοµπετιτορ ωιλλ ηαϖε α
διφφιχυλτ τιµε βρεακινγ.
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Προσ κνοω τηατ χυστοµερσ ανδ µανψ χυστοµερ
σιτυατιονσ αρε υνιθυε. Προσ λοοκ ατ χυστοµερσ ανδ
σιτυατιονσ ασ οππορτυνιτιεσ το µακε α περσοναλ
ιµπρεσσιον τηατ σαψσ το τηε χυστοµερ, Ωε ωαντ
ψου βαχκ. Προσ κνοω τηατ χυστοµερσ αρε ηυµαν
βεινγσ ωιτη υνιθυε εµοτιονσ, νεεδσ, ανδ δεσιρεσ
ανδ ωιλλ αττεµπτ το µακε περσοναλ χοννεχτιονσ ωιτη
τηε χυστοµερσ τηεψ σερϖε.

Βεττερ, Φαστερ, ανδ ∆ιφφερεντ
Ωηατ ιφ ψου µαδε ιτ α ποιντ το χοντινυαλλψ βε βεττερ
τηαν, φαστερ τηαν, ανδ διφφερεντ φροµ ψουρ χοµπετι−
τιον? Ωουλδ ψου ωιν τηε χυστοµερ? Ωε τηινκ σο.
Προσ διστινγυιση βετωεεν δοινγ τηε ϕοβ ωελλ (ανδ
αχχορδινγ το α ϕοβ δεσχριπτιον) ανδ αλωαψσ τρψινγ το
φινδ ωαψσ το βε βεττερ, φαστερ, ανδ διφφερεντ. Ιτσ νοτ
ϕυστ δοινγ α ϕοβ ατ αν αχχεπταβλε λεϖελ τηατ ηασ
µεανινγ; ιτ ισ δοινγ α ϕοβ βεττερ ανδ βεττερ, φινδινγ
ωαψσ το δο τηινγσ θυιχκερ ανδ φαστερ, ανδ τηινκινγ
οφ ωαψσ το βε διφφερεντ ανδ υνιθυε τηατ ενσυρε
συχχεσσ.
Προσ κνοω τηατ ιφ τηεψ δοντ πυση τηεµσελϖεσ το
πλαψ αν Α γαµε εϖερψ δαψ, σοµεονε ελσε ωιλλ βε
ρεαδψ το τακε χυστοµερσ αωαψ. Τηεψ κνοω τηατ
χυστοµερ εξπεχτατιονσ ανδ δεµανδσ αρε χηανγινγ
ραπιδλψ. Τηε αδϖανχεσ ιν τεχηνολογψ ανδ τηε εµερ−
γενχε οφ ε−χοµµερχε αρε χρεατινγ ϖερψ διφφερεντ
Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
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χυστοµερ εξπεριενχεσµανψ οφ ωηιχη οφφερ
τρεµενδουσ ϖαλυε. Χυστοµερσ νοω σεε ωηατσ
ποσσιβλε, ανδ τηειρ εξπεχτατιονσ αρε βεινγ αλτερεδ.
Τηε Προ κνοωσ ιτσ νοτ α µαττερ οφ βεινγ ιν ε−
χοµµερχε ορ οφ αδϖοχατινγ τηε υσε οφ τεχηνολογψ.
Ιτσ α µαττερ οφ σεεινγ ηοω ε−χοµµερχε, τεχηνολ−
ογψ, ανδ νεω αγε βυσινεσσεσ σηαπε χυστοµερ
εξπεχτατιονσ, ανδ υνδερστανδινγ ωηατ τηε χυστοµερ
ωιλλ εξπεχτ ασ α ωαψ οφ δοινγ βυσινεσσ ιν τηε φυτυρε
ωιτη ανψονε! Χυστοµερσ δοντ χαρε ωηατ κινδ οφ
βυσινεσσ ψου αρε ιν. Ωηεν τηεψ λικε ωηατ τηεψ
εξπεριενχε ιν ονε πλαχε, τηεψ ωιλλ βεγιν το δεµανδ
ιτ φροµ εϖερψονε.
Τηερε αρε ελεµεντσ οφ σοµε ε−χοµµερχε
βυσινεσσεσ τηατ χυστοµερσ λοϖε. Τηε Προ κνοωσ
τηατ χυστοµερσ αρε λεαρνινγ τηεσε λεσσονσ φροµ
νεωερ ινφορµατιον αγε βυσινεσσεσ:
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✓

Στρεαµλινε εϖερψ ασπεχτ οφ τηε χυστοµερσ
ιντεραχτιον.

✓

Ηαϖε τηε χυστοµερσ χοµπλετε ηιστορψ ιν
φροντ οφ ψου.

✓

Ενσυρε τηε χυστοµερ νεϖερ ηασ το ρεπεατ
ηισ ορ ηερ στορψ.

✓

Νεϖερ µακε τηε χυστοµερ χαλλ τωιχε φορ τηε
σαµε ισσυε.

✓

Ενσυρε νοτηινγ εϖερ φαλλσ ιντο τηε βλαχκ
ηολε.
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✓

Ρεασσυρε τηε χυστοµερ ατ εαχη στεπ οφ τηε
ωαψ.

✓

Βεφορε χυστοµερσ ηαϖε τιµε το ωονδερ ιφ
σοµετηινγσ βεεν τακεν χαρε οφ, σενδ
νοτιφιχατιον τηατ ιτ ηασ.

Ηοω ωελλ δο ψου µατχη υπ? Τηισ ισ τηε φυτυρε
λοοκινγ υσ ριγητ ιν τηε εψε. Τηε Προ κνοωσ τηατ
µακινγ χυστοµερσ χοντινυαλλψ ϕυµπ τηρουγη ηοοπσ
ανδ χαρρψ τηε βυρδεν οφ ινιτιατιϖε ανδ αχτιον ισ α
πραχτιχε οφ τηε παστ ανδ α φινανχιαλ ρεδ φλαγ. ϑυστ
τηινκ, νοτ λονγ αγο χυστοµερσ ωερε ιµπρεσσεδ ανδ
αµαζεδ ωηεν Αµαζον.χοµ ωουλδ ελεχτρονιχαλλψ
χονφιρµ αν ορδερ ωιτηιν 3 µινυτεσ οφ τηε ορδερ βεινγ
πλαχεδ! Νοω χυστοµερσ ωονδερ ωηατ τηε προβλεµ ισ
ωηεν τηερε ισ νοτ ινσταντ χονφιρµατιον ον ορδερσ
φροµ ανψονε!
Τηε Προ κνοωσ τηατ χυστοµερσ τοδαψ ρεχειϖε
εξχεπτιοναλ εξπεριενχεσ φροµ σοµε χοµπανιεσ.
Τηοσε εξχεπτιοναλ εξπεριενχεσ ωιλλ τρανσλατε ιντο
εξπεχτατιονσνο, δεµανδστοµορροω. Ωηεν α
χυστοµερ χαν πυρχηασε α ∃20 βοοκ ανδ γετ
εξχεπτιοναλ, φαστ, ανδ ρελιαβλε τρεατµεντ τηατ ισ
βεττερ, φαστερ, ανδ διφφερεντ, ωηατ ωιλλ τηεψ εξπεχτ φορ
ηιγηερ τιχκετ ιτεµσ? Τηε Προ τηινκσ τηεψ ωιλλ εξπεχτ
ατ λεαστ εθυαλ τρεατµεντ. ∆οντ ψου?

Ωοω! ... Βεψονδ τηε Βασιχσ
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Χοµπετιτιϖε βυσινεσσεσ µυστ λεαδ τηειρ
χυστοµερσ. Τηε προσπεχτιϖε βυψερ χαντ
τελλ ψου ωηατ σηε λικεσ υντιλ σηε ηασ
υσεδ ιτ ανδ λιϖεδ ωιτη ιτ. Τηε χυστοµερ,
σαψσ Γεοργε Χολονψ οφ Φορρεστερ Ρεσεαρχη,
ισ α ρεαρϖιεω µιρρορ, νοτ α γυιδε
το τηε φυτυρε.
 Τοµ Πετερσ, Τηε Πυρσυιτ οφ Ωοω!
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Χηαπτερ 6
Ρεµαρκαβλε Ρεχοϖερψ
Α λιϖε χυστοµερ ον τηε λινε. Ωοω!
Ωηατ αν οππορτυνιτψ! Ωηατ αν οππορτυνιτψ το
τυρν ηιµ, ανδ µακε ηιµ ιντο α λιφελονγ
φριενδ. Ιτσ τηε ονεσ ωηο δοντ χαλλ
τηατ ωορρψ µε.
 ∆ον Εστριδγε, φορµερ Πρεσιδεντ
οφ ΙΒΜ, Εντρψ Σψστεµσ ∆ιϖισιον

Σερϖιχε ωορκ ισ διφφερεντ φροµ προδυχτιον ωορκ ιν
ωηιχη ψου χαν ελιµινατε τηε ερρορσ βψ χοντρολλινγ
τηε ϖαριαβλεσ. Τηε χυστοµερ νεϖερ σεεσ ψουρ
προδυχτιον ερρορσ, βεχαυσε προδυχτσ αρε προδυχεδ
ιν τηε χυστοµερσ αβσενχε. Ωηεν τηε φοχυσ ωασ
ονλψ ον προδυχτσ, α βυσινεσσ χουλδ βε ρυν ιν τηε
αβσενχε οφ τηε χυστοµερ. Ηοω ωε σολδ τηινγσ ωασ
ουρ πριµαρψ χονχερν, βυτ τοδαψ, ηοω τηε χυστοµερ
βυψσ τηινγσ ισ τηε πριµαρψ χονχερν!
Τηε Προ ηασ α κεεν υνδερστανδινγ οφ τηε
νατυρε οφ σερϖιχε ωορκ. Ιν σερϖιχε ωορκ, τηε χυσ−
τοµερ ηασ µαϕορ ινπυτ ανδ ισ ινϖολϖεδ δψναµιχαλλψ
ιν τηε σερϖιχε προχεσσ. Τηε χυστοµερ χαννοτ βε
χοντρολλεδ ανδ βρινγσ ϖαριεδ εµοτιονσ, δεσιρεσ,
Ρεµαρκαβλε Ρεχοϖερψ
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εξπεχτατιονσ, ανδ ισσυεσ το υσ. Ωε χαννοτ χοντρολ
τηισ χριτιχαλ ϖαριαβλε, ανδ τηυσ, ωηεν ερρορσ ορ
µιστακεσ οχχυρ, τηε χυστοµερ σεεσ τηεµ ανδ, ιν
µανψ ινστανχεσ, ισ παρτιχιπατινγ ωιτη υσ ωηεν τηεψ
οχχυρ.
Μανψ στιλλ εξηορτ οϖερλψ σιµπλιστιχ χλιχησ λικε,
∆ο ιτ ριγητ τηε φιρστ τιµε. Ανδ µανψ οτηερσ
χοντινυε το βελιεϖε µιστακεσ χαν βε τοταλλψ
ελιµινατεδ. Ηοωεϖερ, τηε Προ υνδερστανδσ αππλψινγ
τηισ λινε οφ τηινκινγ ανδ συβσεθυεντ µαντρασ το
σερϖιχε ωορκ ισ υνσουνδ. Ποορ θυαλιτψ ουτπυτσ αρε
τηε ρεσυλτ οφ ϖαριανχε ιν ανψ ωορκ προχεσσ. Ιν
σερϖιχε ωορκ, χυστοµερσ αρε τηε µαιν χαυσε οφ
ϖαριατιον. Τηεψ ρεπρεσεντ α ϖαριανχε τηατ ωε χαντ
αφφορδ το ελιµινατε ανδ ωιλλ χαυσε ϖαριανχε τηατ ωε
ηαϖε νο χηανχε οφ χοντρολλινγ. Τηυσ ερρορσ ανδ
µιστακεσ ωιλλ οχχυρ, ανδ µανψ τιµεσ τηε χυστοµερ
ωιλλ βε πρεσεντ το ϖιεω ανδ φεελ τηε εξπεριενχε! Ατ
τηοσε τιµεσ ωε µυστ βε εξχελλεντ ατ ρεχοϖερψ.

Χοµπλαιντσ ασ Οππορτυνιτιεσ
Τηε Προ κνοωσ τηατ εϖερψ εφφορτ σηουλδ βε µαδε το
ελιµινατε σερϖιχε ερρορσ ανδ προδυχτ φαιλινγσ. Ιτ
σηουλδ βε α νυµβερ ονε πριοριτψ. Ωηεν ερρορσ ανδ
µιστακεσ αρε χοµµονπλαχε ανδ ρουτινε, εϖεν τηε
γρανδεστ ρεχοϖερψ ωιλλ νοτ µαττερ. Χυστοµερσ δισλικε
χοντινυεδ προβλεµσ, ανδ γρεατ ρεχοϖερψ χαννοτ
µακε υπ φορ ρεπεατεδ προβλεµσ.
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Βυτ ωηεν µιστακεσ ανδ ερρορσ δο οχχυρ, τηε
Προ ηασ α πλαννεδ στρατεγψ ρεαδψ:
Τυρν σερϖιχε µιστακεσ ανδ χυστοµερ χοµ−
πλαιντσ ιντο ποσιτιϖε σιτυατιονσ φορ χυστοµερσ ιν
ορδερ το ενσυρε τηατ τηε γοοδ ωιλλ βετωεεν τηε
χοµπανψ ανδ τηε χυστοµερ ισ νοτ λοστ.
Τηισ στρατεγψ ισ βασεδ ον τηε φαχτ τηατ µανψ
τιµεσ τηε µαννερ ιν ωηιχη α χοµπανψ ρεχοϖερσ
φροµ ερρορσ ισ τηε νυµβερ ονε δετερµινινγ φαχτορ ιν
ρεπεατ βυσινεσσ. Τηε Προ αλσο κνοωσ τηατ ρεχοϖερψ
εφφορτσ βυιλδ ορ δεστροψ τηε χονφιδενχε ουρ χυστοµ−
ερσ ηαϖε ιν αν οργανιζατιον. Ρεχοϖερψ εδυχατεσ τηε
χονσυµερ ασ το ωηατ το εξπεχτ ιν φυτυρε δεαλινγσ.
Ηοω δοεσ τηε Προ δεφινε ρεχοϖερψ? Ρεχοϖερψ
σιτυατιονσ αρε νοτ ϕυστ σιτυατιονσ ιν ωηιχη χυστοµερσ
χαλλ ιν ανγρψ αβουτ σοµετηινγ. Τηεψ αρε σιτυατιονσ
ιν ωηιχη σοµετηινγ τηατ ωασ συπποσεδ το ηαππεν
διδντ ηαππεν. Χονσιδερ σοµε οφ τηε φολλοωινγ ασ
οππορτυνιτιεσ φορ ρεµαρκαβλε ρεχοϖερψ:
✓

Α µισσεδ δελιϖερψ

✓

Αν ινχορρεχτ βιλλ

✓

Αν ινδιφφερεντ εµπλοψεε αττιτυδε

✓

Α µισσεδ χυστοµερ απποιντµεντ

✓

Ηανδλινγ α ρετυρν
Ρεµαρκαβλε Ρεχοϖερψ
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✓

Α λατε δελιϖερψ

✓

Α δελιϖερψ ωιτη δαµαγεδ προδυχτ

✓

Α µισσεδ σαλεσ χαλλ

✓

Αν υνανσωερεδ θυεστιον ορ γιϖινγ τηε
ωρονγ ινφορµατιον

✓

Α ωρονγ προδυχτ δελιϖερεδ

✓

Φοργεττινγ το χαλλ α χυστοµερ βαχκ

Το τηε αµατευρ τηεσε ισσυεσ αρε σεεν ασ προβ−
λεµατιχ. Το τηε Προ τηεψ αρε οππορτυνιτιεσ! Τηε Προ
κνοωσ τηερε ισ α ηιγη ρετυρν ον ινϖεστµεντ φορ
εξχελλεντ ρεχοϖερψ εφφορτσ. Τηε Προ ηασ δονε τηε
ηοµεωορκ ανδ σεεν τηε δατα: χυστοµερ λοψαλτψ ισ
δραστιχαλλψ ρεδυχεδ ασ α ρεσυλτ οφ ποορ ρεχοϖερψ
εφφορτσ. Υπωαρδσ οφ 90 περχεντ οφ χυστοµερσ ωιλλ
βυψ αγαιν ιφ τηειρ προβλεµ ορ χοµπλαιντ ηασ βεεν
ηανδλεδ το τηειρ σατισφαχτιον. Ανδ µανψ τιµεσ
χυστοµερσ ωηο ωερε χοµπλετελψ σατισφιεδ αφτερ α
ρεχοϖερψ εφφορτ εξηιβιτεδ γρεατερ λοψαλτψ τηαν
χυστοµερσ ωηο διδ νοτ εξπεριενχε α προβλεµ ατ αλλ.
Τηε Προ υνδερστανδσ τηατ αλλ ηυµαν ρελατιον−
σηιπσ αρε τεστεδ βψ ηοω ωε τρεατ εαχη οτηερ,
ωηεν τηινγσ αρε τενσε τηερε ισ διφφερενχε οφ οπινιον,
ορ διφφερεντ ϖιεωποιντσ
νοτ ωηεν τηινγσ αρε γοινγ
σµοοτηλψ. Ιτσ δυρινγ χονφλιχτ τηατ ουρ χηαραχτερ ισ
τεστεδ ανδ ουρ τρυε σελφ ισ ρεϖεαλεδ. Βυσινεσσ
ρελατιονσηιπσ αρε τηε σαµε. ∆υρινγ ρεχοϖερψ
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✓

Ωε σηοω τηε οτηερ παρτψ ουρ τρυε
χηαραχτερ ανδ ωηατ τψπιχαλ βεηαϖιορ το
εξπεχτ ιν τηε φυτυρε δυρινγ ρουγη τιµεσ.

✓

Ωε βυιλδ α χονφιδενχε λεϖελ ρεγαρδινγ
ωηατ χυστοµερσ χαν χουντ ον ωηεν τηερε
αρε προβλεµσ.

✓

Ωηεν ωε φαιλ ατ ρεχοϖερψ, ωε φαιλ τηε
χυστοµερ τωιχεφιρστ ον τηε ερρορ, ανδ
τηεν ον τηε ρεχοϖερψ εφφορτ.

✓

Τηε ινιτιαλ προβλεµ ισ νοτ νορµαλλψ τακεν
περσοναλλψτηε χυστοµερ δοεσντ φεελ
σινγλεδ ουτ. Ηοωεϖερ, ονχε τηε χυστοµερ
χοµπλαινσ ανδ γιϖεσ ψου α χηανχε το
µακε ιτ ριγητ φορ τηεµ, τηε ρεχοϖερψ εφφορτ
ανδ ρεσυλτσ αρε τακεν ϖερψ περσοναλλψ!

Ρεχοϖερψ εφφορτσ βυιλδ ορ δεστροψ τηε χονφι−
δενχε χυστοµερσ ηαϖε ιν αν εντερπρισε. Τηεψ
χρεατε τηε βυσινεσσ ιµαγε ιν τηε ινδυστρψ.
Τηε Προ ηασ σεεν ϖερψ προφιταβλε χυστοµερσ
λοστ βεχαυσε σοµε εµπλοψεε ορ µαναγερ ρεφυσεδ
το ϖαλιδατε α ∃2.00 παρκινγ φεε. Τηε Προ ηασ αλσο
σεεν λοψαλτψ ωον ανδ φυτυρε ρεϖενυε σεχυρεδ βψ αν
εµπλοψεε περσοναλλψ δελιϖερινγ α φρψερ χηιχκεν αφτερ
α χυστοµερ χοµπλαιντ οφ δισσατισφαχτιον. Ωηεν Προσ
ηανδλε χυστοµερ χοµπλαιντσ ορ χυστοµερ προβλεµσ,
τηεψ κεεπ ιν µινδ τηε ποσσιβλε λιφετιµε ϖαλυε οφ τηε
χυστοµερ. Αγαιν, ρεµεµβερ τηε λιφετιµε ϖαλυε οφ α
γροχερψ στορε χυστοµερ: ∃75,000 οϖερ 10 ψεαρσ.
Ρεµαρκαβλε Ρεχοϖερψ
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Ωηψ ϕεοπαρδιζε τηισ ρεϖενυε βψ ηασσλινγ σοµεονε
οϖερ α ∃5.00 πυρχηασε? Τηε Προ κνοωσ τηισ δοεσ
νοτ µακε γοοδ βυσινεσσ σενσε.
Τηε Προ ισ αλσο αωαρε οφ τηε ρολε τεχηνολογψ
πλαψσ ιν σπρεαδινγ δισσατισφαχτιον αβουτ βυσινεσσ
ρελατιονσηιπσ. Τηε ϖιγιλαντε χυστοµερ ισ αλιϖε ανδ
ωελλ ιν τοδαψσ χψβερσπαχε. Τηε ωεβ σιτε
Χηασεµανηαττανσυχκσ.χοµ χονταινσ ποστινγσ
φροµ υνηαππψ χυστοµερσ. Ιτ λιστσ ποτεντιαλ χυσ−
τοµερσ ωηο σαιδ τηεψ ωουλδ νοτ πυτ τηειρ µονεψ ιν
τηε βανκ αφτερ ρεαδινγ τηε χοµµεντσ ον τηε σιτε,
ανδ εϖεν ποτεντιαλ αππλιχαντσ ωηο δεχιδεδ νοτ το
πυρσυε εµπλοψµεντ ωιτη Χηασε βασεδ ον ωηατ
τηεψ ρεαδ. Ανδ νοω τηερε ισ α σιτε τηε Υ.Σ. γοϖερν−
µεντ ηασ χρεατεδ φορ χυστοµερ χοµπλαιντσ. Γο το
τηε ωωω.γοϖτγυιδε.χοµ ωεβ σιτε ανδ λοοκ υπ τηε
Ρεπορτ Βαδ Σερϖιχε µενυ. Υνφορτυνατελψ, τηεσε
τψπεσ οφ µετηοδσ χαν βε µισυσεδ. Ηοωεϖερ, τηε
ισσυε ισ χλεαρ: Χυστοµερσ χαν σπρεαδ τηε ωορδ οφ
τηειρ δισσατισφαχτιον το µορε πεοπλε τηαν εϖερ
βεφορε, φαστερ τηαν εϖερ βεφορε. Τηε Προ ωοντ λετ
µισηανδλεδ ρεχοϖερψ βεχοµε τηε λεαδ στορψ ον α
ωεβ σιτε!

Ρεχοϖερψ Σινσ
Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ τηε ωαψ χυστοµερ χοµπλαιντσ
αρε ηανδλεδ ηασ α λονγ−λαστινγ εφφεχτ ον τηε χυσ−
τοµερσ µεµορψ. Τηε οριγιναλ µιστακε, ασ λονγ ασ ιτ
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ισ νοτ ρυδενεσσ ορ δισρεσπεχτ, ισ νορµαλλψ νοτ τακεν
περσοναλλψ, βυτ τηε ωαψ πεοπλε ρεσπονδ το τηε
µιστακε ισ ϖερψ περσοναλ ιν νατυρε το τηε χυσ−
τοµεριτσ αβουτ τηεµ ανδ τηε ωαψ τηεψ αρε
τρεατεδ!
Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ δισσατισφιεδ χυστοµερσ
σελδοµ χοµπλαιν. Ανδ τηεψ αλσο δοντ χοµε βαχκ
ανδ δοντ ηεσιτατε το σπρεαδ τηειρ νεγατιϖε οπινιονσ
ιν αν εξαγγερατεδ ωαψ! Τηερε αρε µανψ ρεασονσ
χυστοµερσ δοντ βοτηερ το χοµπλαιν. Σοµε οφ τηε
σιγνιφιχαντ ρεασονσ αρε
✓

Μανψ δοντ βελιεϖε ιτ ωιλλ δο ανψ γοοδ

✓

Ιτ ωιλλ τακε τοο µυχη τιµε ανδ ωιλλ βε α
ηασσλε

✓

Μανψ δοντ κνοω ωηο το χοµπλαιν το
ανδ/ορ ωηερε το µακε τηε χοµπλαιντ

✓

Ωηεν τηεψ δο χοµπλαιν, τηε περσον
ρεχειϖινγ τηε χοµπλαιντ χαντ ηελπ τηεµ

Αγαιν, ωηεν µιστακεσ αρε µαδε, ιτ ισ ραρελψ τηε
µιστακε τηατ ιρριτατεσ τηε χυστοµερ το τηε ποιντ οφ νο
ρετυρν. Ιν µοστ χασεσ, ιτ ισ τηε ωαψ τηε µιστακε ισ
ηανδλεδ. Ηοω ψου ρεαχτ το χυστοµερ χοµπλαιντσ ισ
α χριτιχαλ ισσυε φορ χυστοµερ ρετεντιον.
Τηε ινιτιαλ ρεαχτιον το α χοµπλαιντ, ερρορ, ορ
περχειϖεδ µιστακε χαν σετ τηε τονε φορ τηε ρεστ οφ
τηε ρεχοϖερψ προχεσσ. Το βεγιν τηε ρεχοϖερψ
προχεσσ ιν τηε ωρονγ µαννερ ισ α γραϖε µιστακε.
Τηερε αρε οτηερ ρεχοϖερψ σινσ τηατ χαν τυρν αν
Ρεµαρκαβλε Ρεχοϖερψ
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οππορτυνιτψ το µακε τηε ρελατιονσηιπ βεττερ ιντο α
δισαστερ. Τηε φολλοωινγ αρε σοµε οφ τηε ρεχοϖερψ
σινσ τηατ µακε χυστοµερσ ϖυλνεραβλε το χοµπετιτιϖε
οφφερινγσ:
✓

Προϖινγ τηε χυστοµερ ωρονγ

✓

Νοτ γιϖινγ τηε χυστοµερ τηε βενεφιτ οφ τηε
δουβτ

✓

Βεινγ ϕυδγµενταλ οφ τηε χυστοµερσ
χοµπλαιντ

✓

Σηοωινγ τηατ τηε χυστοµερ ισ ατ φαυλτ

✓

Βλαµινγ οτηερσ φορ τηε µιστακε ορ ερρορ

✓

Αργυινγ ωιτη τηε χυστοµερσ οπινιον

✓

Αχτινγ ασ ιφ ηανδλινγ τηε χοµπλαιντ ισ α
ωαστε οφ τιµε

✓

∆ισπλαψινγ δισιντερεστ ιν τηε χυστοµερσ
ισσυε (εϖεν ωηεν νοτ ιν α ποσιτιον το
ηανδλε τηε χοµπλαιντ)

✓

Μακινγ τηε χυστοµερ ϕυµπ τηρουγη
νυµερουσ ηοοπσ το γετ ρεσολυτιον

✓

Τακινγ νο αχτιον το ασσιστ ιν τηε ρεσολυτιον

Τηε Προ κνοωσ τηατ ρεχοϖερψ σιτυατιονσ ηαϖε
βοτη σηορτ− ανδ λονγ−τερµ χονσεθυενχεσ. Ιν τηε
σηορτ ρυν, ωηατ ωε δο φορ χυστοµερσ ωηεν τηεψ
χοµπλαιν ορ ενχουντερ α προβλεµ ισ αν ινϖεστµεντ
ιν τηε ρελατιονσηιπ ανδ α µαρκετινγ χοστ φορ φυτυρε
βυσινεσσ. Ιν τηε λονγ ρυν, χυστοµερ χοµπλαιντσ αρε
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τηε πιεχεσ οφ ινφορµατιον τηατ αλλοω α χοµπανψ το
λεαρν αβουτ ιτσελφ ανδ µακε φοχυσεδ χηανγεσ ιν τηε
ωαψ ιτ δοεσ βυσινεσσ.
Ιτσ αµαζινγ ηοω µανψ τιµεσ βυσινεσσ ισ λοστ
σιµπλψ βεχαυσε χυστοµερ χοµπλαιντσ ανδ προβλεµσ
αρε νοτ ηανδλεδ ιν α ρεασοναβλε, θυιχκ, ανδ διστινχ−
τιϖε µαννερ. ΩΗΑΤ ψου δο φορ τηε χυστοµερ
ωηεν τηεψ ενχουντερ προβλεµσ ανδ ΗΟΩ ψου
ηανδλε τηοσε προβλεµ σιτυατιονσ χαν βε τηε
µοστ σιγνιφιχαντ ταχτιχσ ιν εσταβλισηινγ λαστινγ
ρελατιονσηιπσ ωιτη χυστοµερσ.

Ρεχοϖερψ Τηατ Χουντσ
Ρεµαρκαβλε ρεχοϖερψ εφφορτσ βεγιν ωιτη µακινγ
ιτ εασψ φορ χυστοµερσ το χοµπλαιν. Μακινγ ιτ εασψ
φορ χυστοµερσ το εξπρεσσ τηειρ χονχερνσ αλλοωσ τηειρ
ϖοιχεσ το βε ηεαρδ τηρουγηουτ τηε οργανιζατιον. Ιτ
κεεπσ α χοµπανψ φροµ βεχοµινγ χοµπλαχεντ ανδ
ενηανχεσ τηε χηανχεσ οφ ρεταινινγ τηοσε χυστοµερσ
ωηο µιγητ βε λοστ βεχαυσε οφ ιγνορανχε αβουτ ηοω
χυστοµερσ φεελ αβουτ τηε ϖαλυε τηεψ ρεχειϖε. Τηε
Προ κνοωσ:
Ιτσ τηε χυστοµερ ωηο δοεσντ χοµπλαιν, βυτ
δοεσντ χοµε βαχκ, τηατ ηυρτσ τηε βυσινεσσ
µοστ οφ αλλ!
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Α βυσινεσσ χαν εαρν µορε ποιντσ ωιτη χυσ−
τοµερσ ιν τηε χοµπλαιντ−ηανδλινγ ανδ προβλεµ−
σολϖινγ προχεσσεσ τηαν ιν ανψ οτηερ αρεα. Τηε
ρεσεαρχη ηασ σηοων φορ ψεαρσ τηατ χυστοµερσ ραρελψ
δεφεχτ βεχαυσε οφ α προβλεµ ορ χοµπλαιντ; τηε
δεφεχτιον ισ νορµαλλψ τηε ρεσυλτ οφ τηε ωαψ α
προβλεµ ορ χοµπλαιντ ισ ηανδλεδ.
Ωιτη ποσιτιϖε ρεχοϖερψ φροµ µιστακεσ, ωε χυλτι−
ϖατε ουρ χυστοµερσ τρυστ, ρεσπεχτ, ανδ αππρεχια−
τιον. Λοοκ ατ τηε λιστ οφ ωελλ−ρεσπεχτεδ, χυστοµερ−
φοχυσεδ χοµπανιεσ: Νορδστροµ, Λ.Λ. Βεαν, ΥΣΑΑ,
Αµαζον.χοµ, Χοοκερσ Ρεσταυραντσ, Λανδσ Ενδ,
Φεδεραλ Εξπρεσσ, το ναµε α φεω. Ιτσ νο χοινχιδενχε
τηατ εαχη χοµπανψ ηασ ονε οφ τηε βεστ ρεχοϖερψ
πραχτιχεσ ιν τηειρ ινδυστριεσ.
ΓΥΑΡΑΝΤΕΕ∆ ΦΟΡ ΛΙΦΕ
Ι δο νοτ χονσιδερ α σαλε χοµπλετε υντιλ γοοδσ
αρε ωορν ουτ ανδ τηε χυστοµερ ισ σατισφιεδ.
Ωε ωιλλ τηανκ ανψονε το ρετυρν γοοδσ τηατ αρε
νοτ περφεχτλψ σατισφαχτορψ.
Σηουλδ τηε περσον ρεαδινγ τηισ νοτιχε κνοω οφ
ανψονε ωηο ισ νοτ σατισφιεδ ωιτη ουρ γοοδσ, Ι
ωιλλ χονσιδερ ιτ α φαϖορ το βε νοτιφιεδ.
Αβοϖε αλλ τηινγσ ωε ωιση το αϖοιδ α δισσατισφιεδ
χυστοµερ.
 1912 Λ.Λ. Βεαν Χιρχυλαρ
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Χονσιδερ τηε αβοϖε
τηερε ισ νο φινε πριντ!
Τηε τοταλ σατισφαχτιον οφ τηε χυστοµερ ισ ινηερεντ ιν
τηε γυαραντεε τηατ εϖολϖεσ φροµ τηε σπιριτ οφ τηε
χοµπανψ. Σερϖιχε προϖιδερσ αρε νοτ πυτ ιντο ανψ
τψπε οφ αδϖερσαριαλ ποσιτιον ωηεν συππορτεδ βψ τηισ
τψπε οφ βυσινεσσ αππροαχη.
Ρεµαρκαβλε ρεχοϖερψ ισ α χριτιχαλ βυσινεσσ
πραχτιχε. Ηοωεϖερ, τηε Προ κνοωσ τηε ρεχοϖερψ
ινϖεστµεντ σηουλδ βε αιµεδ ατ χυστοµερσ αν
οργανιζατιον ωαντσ το κεεπ φορ τηε λονγ τερµ. Τηε
χυστοµερσ ηιστορψ ανδ ρελατιονσηιπ ωιτη α χοµπανψ
αρε χριτιχαλ φαχτορσ ιν ηονορινγ χοµπλαιντσ. Χυσ−
τοµερσ ωηο πυρποσελψ ανδ/ορ ρουτινελψ αβυσε α
ρεχοϖερψ πολιχψ σηουλδ βε ρεστριχτεδ φροµ παρτιχι−
πατιον. Το αλλοω χοντινυαλ ανδ ρεπεατεδ φραυδ ισ νοτ
φινανχιαλλψ ωισε ανδ ωιλλ χαυσε τηε δοωνφαλλ οφ
ρεχοϖερψ πραχτιχεσ δεσιγνεδ φορ ηονεστ χυστοµερσ.
Τηε Προ αλσο υνδερστανδσ ρεχοϖερψ ασ α χοστ
οφ σαλεσ. Ιτ ισ τηε σαλεσ χοστ φορ ρεπεατ χυστοµερσ.
Ασ συχη, τηε Προ ϖιεωσ ρεχοϖερψ ασ αν ινϖεστµεντ
ιν φυτυρε βυσινεσσ. Ιν µανψ ινστανχεσ, χοµπανιεσ
ϖιεω ρεχοϖερψ ασ α λοσσ. Περηαπσ τηατσ ωηψ τηε
µαϕοριτψ οφ ρεχοϖερψ πολιχιεσ χρεατε συχη α ηασσλε
φορ χυστοµερσ. Ιτ ισ αλωαψσ αµαζινγ ηοω µυχη
αγγραϖατιον χυστοµερσ ρεχειϖε ωηεν χοµπλαινινγ
χοµπαρεδ ωιτη τηε τερριφιχ τρεατµεντ τηεψ ρεχειϖε ασ
α προσπεχτ. Ωηψ ισ ιτ ιν ρελατιονσηιπσ ωηεν ωε αρε
τρψινγ το γετ τηε ρελατιονσηιπ γοινγ (ι.ε., χουρτινγ),
ωε µοϖε ηεαϖεν ανδ εαρτη το γο ουτ οφ ουρ ωαψ φορ
τηε οτηερ παρτψ? Ψετ, ονχε τηεψ χοµµιτ, ωε τακε
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τηεµ φορ γραντεδ ανδ ηασσλε τηεµ ιν ωαψσ τηατ
µακε τηεµ ωαντ το λεαϖε τηε ρελατιονσηιπ.
Τηε φολλοωινγ γυιδελινεσ αρε ιµπορταντ ωηεν
χρεατινγ ρεµαρκαβλε ρεχοϖερψ:
✓

Γιϖε τηε βενεφιτ οφ τηε δουβτ το τηε
χυστοµερ.

✓

Αλωαψσ απολογιζε φορ τηε σιτυατιον.

✓
✓

Βε νον−ϕυδγµενταλ.
Βε νον−αργυµεντατιϖε.

✓

Βε θυιχκ ιν ρεσολϖινγ τηε προβλεµ.

✓
✓

Σηοω αππρεχιατιον φορ τηε χοµπλαιντ.
Νεϖερ βυρδεν τηε χυστοµερ.

Τηε Προ κνοωσ µανψ χυστοµερσ εξπεχτ α ηασ−
σλε ορ α ωαστε οφ τιµε ορ ηαϖινγ το ϕυµπ τηρουγη
σιλλψ ηοοπσ ωηεν τηεψ ενχουντερ προβλεµ σιτυατιονσ.
Τηε αβσενχε οφ τηεσε ελεµεντσ εξχεεδσ χυσ−
τοµερ εξπεχτατιονσ.
Ανδ τηε Προ νεϖερ φοργετσ
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✓

Τηε µετηοδ οφ ρεχοϖερψ δετερµινεσ ηοω
τηε χυστοµερ εϖαλυατεσ τηε χηαραχτερ οφ α
χοµπανψ.

✓

Ρελατιονσηιπσ αρε πυτ το τηε τεστ ωηεν α
προβλεµ σιτυατιον οχχυρσ.

✓

Ρεχοϖερψ εφφορτσ αρε αν ινϖεστµεντ φορ τηε
χυστοµερσ φυτυρε βυσινεσσ.

Τηε Σερϖιχε Προ

✓

Ρεχοϖερψ εφφορτσ βυιλδ ορ δεστροψ χονφι−
δενχε ιν φυτυρε δεαλινγσ.

Ποσιτιϖε ρεχοϖερψ ελιµινατεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ
ανγερινγ τηε χυστοµερ τωιχε οϖερ τηε σαµε ισσυε
ανδ σηουλδ βε α µαϕορ φοχυσ οφ ανψ εντερπρισε!

Ι ωαντ το σελλ ψου α λεµον. Τηεν Ιλλ
σηοω ψου ϕυστ ηοω ουρ σερϖιχε δεπαρτµεντ ωιλλ
περφορµ φορ ψου.
 ϑοε Γιραρδ, πρεµιερ χαρ σαλεσµαν
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Χηαπτερ 7
Παρτνερσηιπσ
Χοοπερατιον

Ιντερναλ

Τηε ιντερναλ χυστοµερ µοδελ δοεσντ ωορκ
ασ ωελλ ασ α λοτ οφ πεοπλε τηινκ. Ορ µορε
πρεχισελψ, εϖεν τηουγη ιτ µαψ ηελπ σολϖε
α µινορ προβλεµ, ιτ χαν χοµπουνδ α
µυχη µορε µαϕορ ονε.
 ϑοην Γυασπαρι,
Τηε Χυστοµερ Χοννεχτιον

ϑυστ Ωηο Ισ τηε Χυστοµερ?
Ιν ρεχεντ ψεαρσ, ιν αν αττεµπτ το µοτιϖατε ανδ
ινσπιρε εµπλοψεεσ τοωαρδ α µορε χυστοµερ−
φοχυσεδ ϖιεω, µανψ χοµπανιεσ ηαϖε ιµπλεµεντεδ
τηε ιντερναλ χυστοµερ χονχεπτ. Ωηεν τηε ιντερναλ
χυστοµερ χονχεπτ ωασ χρεατεδ ιτ ωασ δεσιγνεδ το
φοστερ ιµπροϖεδ εξτερναλ χυστοµερ σερϖιχε. Ισ ιτ
ποσσιβλε τηατ τηισ παρτιχυλαρ µενταλ µοδελ ισ νοτ τηε
µοστ εφφεχτιϖε µετηοδ οφ χρεατινγ α χυστοµερ
φοχυσ? ∆ο ωε νοω αχχεπτ τηε νοτιον οφ αν ιντερναλ
χυστοµερ τηεορψ ατ φαχε ϖαλυε ανδ ιγνορε σοµε οφ
Παρτνερσηιπσ
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τηε νεγατιϖε σιδε εφφεχτσ ιτ ηασ χρεατεδ? Ισ τηερε α
βεττερ ωαψ οφ χρεατινγ χοοπερατιον ιν τηε ηαλλσ οφ
ουρ οργανιζατιονσ?
Εϖερψονε ηασ α χυστοµερ βεχαµε α ραλλψινγ
χρψ ιν µοστ χοµπανιεσ. Τηε ιντερναλ χυστοµερ
µοδελ συγγεστσ τηατ εµπλοψεεσ σεε τηεµσελϖεσ ιν
α συππλιερ−χυστοµερ ρελατιονσηιπ ινσιδε τηε
οργανιζατιον. Σιµπλε ενουγη
βυτ προβλεµσ λυρκ
βενεατη τηε συρφαχε.
Τηε ινστιτυτιονσ οφ τηε νεω πλυραλισµ ηαϖε νο
πυρποσε εξχεπτ ουτσιδε οφ τηεµσελϖεσ. Τηεψ
εξιστ ιν χοντεµπλατιον οφ α χυστοµερ ορ α
µαρκετ. Αχηιεϖεµεντ ιν τηε ηοσπιταλ ισ νοτ α
σατισφιεδ νυρσε, βυτ α χυρεδ φορµερ πατιεντ.

 Πετερ ∆ρυχκερ, αυτηορ,
Τηε Φροντιερσ οφ Μαναγεµεντ

Ωε χαντ βε φοολεδ ιντο τηινκινγ οφ εαχη οτηερ
ασ χυστοµερσ. Τηερε σηουλδ βε νο ηιεραρχηιχαλ
στατυσ βετωεεν εµπλοψεεσ. Ωε ηελπ εαχη οτηερ ουτ
ανδ τηατ ρολε οφ ηελπερ σηιφτσ δεπενδινγ ον τηε
σιτυατιον. Τηε Προ κνοωσ τηατ εµπλοψεεσ αρε νοτ
εαχη οτηερσ χυστοµερσ. Χυστοµερσ εξιστ ουτ−
σιδε τηε χοµπανψ, ανδ ωιτηουτ τηε ρεϖενυε ορ
ρεσουρχεσ τηεψ προϖιδε, τηε οργανιζατιον χαννοτ
εξιστ. Τηε Προ ωοντ διµινιση τηε ιµπορτανχε οφ
χυστοµερσ βψ ηαϖινγ εµπλοψεεσ ρεφερ το εαχη οτηερ
ασ χυστοµερσ. Εµπλοψεεσ αρε παρτνερσεθυαλσ
ωιτη αν οβλιγατιον το δο τηειρ βεστ το τακε χαρε οφ τηε
χοµπανψσ ρεαλ χυστοµερσ!
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Τηισ νοτιον ισ χριτιχαλ. Μοστ σερϖιχε ανδ χυσ−
τοµερ προβλεµσ ρεσυλτ φροµ λαχκ οφ χοοπερατιον
βετωεεν πεοπλε ανδ ωορκ δεπαρτµεντσ ωιτηιν
χοµπανιεσ. Ωιτη α χοµµον φοχυσ ον ωηατ ισ ϖιταλ
το τηε χοµπανψσ συχχεσσ (τηε ρεαλ παψινγ
χυστοµερσ), οργανιζατιονσ χαν οϖερχοµε τηε
χοµµον προβλεµσ τηατ βεσιεγε οτηερ χοµπανιεσ.
Βεσιδεσ, δο ωε ρεαλλψ δεσιρε α µοδελ τηατ
χρεατεσ διφφερεντ λεϖελσ οφ στατυσ αµονγ
εµπλοψεεσηιγηερ φορ τηοσε ωηο διρεχτλψ σερϖε
χυστοµερσ ανδ λοωερ φορ τηοσε ωηο δοντ? ∆ο ωε
νεεδ α µοδελ τηατ φαιλσ το αχκνοωλεδγε τηε ϖαλυε οφ
οργανιζατιοναλ ωορκ τηατ δοεσντ διρεχτλψ αφφεχτ τηε
χυστοµερ? ∆ο ωε ρεαλλψ ωαντ α µοδελ ιν ωηιχη τηε
ωορδ χυστοµερ χεασεσ το βε σπεχιαλ, χεασεσ το βε
α ωορδ τηατ ρεθυιρεσ υργενχψ? Ωηο δο ψου ωαντ
πεοπλε ιν α χοµπανψ το ηαϖε ιν µινδ ωηεν τηεψ
δεσιγν ανδ περφορµ τηειρ ωορκ: τηειρ χο−ωορκερσ, ορ
ψου, τηε χυστοµερ? Τηε Προ κνοωσ τηε χορρεχτ
ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ, ανδ σο δο ψου.
Ωηατ αρε τηε νεγατιϖε σιδε εφφεχτσ οφ τηε ιντερ−
ναλ χυστοµερ χονχεπτ? Εξπεριενχε ηασ δισχοϖερεδ
α φεω τηατ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το βε ασ δεστρυχτιϖε το
τεαµωορκ, χοοπερατιον, ανδ συπεριορ χυστοµερ σερ−
ϖιχε ασ τηε ολδ σταφφ−χεντερεδ µοδελ. Οϖερ τηε παστ
σεϖεραλ ψεαρσ, ουρ σερϖιχε θυαλιτψ ασσεσσµεντσ ιν
οργανιζατιονσ ηαϖε υνχοϖερεδ µανψ οφ τηε υνιν−
τενδεδ χονσεθυενχεσ οφ τηε ιντερναλ χυστοµερ χον−
χεπτ, λεαδινγ υσ το συγγεστ τηατ α νεω παρτνερσηιπ
χονχεπτ σηουλδ βε αδοπτεδ.
Παρτνερσηιπσ
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Τηε Προ ρεµεµβερσ τηε παστ, ωηεν τηε χλοσερ
ψου ωερε το χορπορατε ηεαδθυαρτερσ ανδ τηε ινσυλα−
τιον οφ σταφφ ωορκ, τηε µορε ιµπορταντ ψουρ ϕοβ.
Τηερε ωερε µανψ χασεσ ιν ωηιχη τηε φιελδ ωασ συβ−
σερϖιεντ το ηεαδθυαρτερσ, ανδ χυστοµερσ συφφερεδ
τηε χονσεθυενχεσ.
Ωιτη τηε ιντερναλ χυστοµερ χονχεπτ, τηε προβ−
λεµ ισ µερελψ ρεϖερσεδ. Νοω τηε µεσσαγε σεεµσ
το βε, Ιφ ψου αρεντ διρεχτλψ σερϖινγ τηε χυστοµερ,
ψουρ ϕοβ ισ λεσσ ιµπορταντ. Ωιτη τηε ιντερναλ χυσ−
τοµερ αππροαχη, πεοπλε ιν σταφφ φυνχτιονσ ηαϖε
χοµµεντεδ ον φεελινγ λεσσ τηαν ανδ ιν α συβ−
σερϖιεντ ρολε. Τηε Προ θυεστιονσ ωηψ ωε σηουλδ ρισκ
τηισ φεελινγ ωηεν τηερε ισ α βεττερ ωαψ. Ωε δοντ
νεεδ α µοδελ ιν ωηιχη ονε γρουπ οφ πεοπλε ισ σετ
υπ το φεελ συβορδινατε ορ ινφεριορ το ανοτηερ γρουπ.
Ωιτη τηε ιντερναλ χυστοµερ µοδελ, α διφφερεντ
τψπε οφ ηιεραρχηψ ηασ εϖολϖεδ. Τηε σερϖε µε ορ
ελσε; Ιµ ψουρ χυστοµερ µενταλιτψ µανψ πεοπλε
ηαϖε δεϖελοπεδ φοστερσ ιλλ φεελινγσ τηρουγηουτ µανψ
χοµπανιεσ. Στατυσ ισ νοω βεστοωεδ ον τηοσε ωηο
σερϖε παψινγ χυστοµερσ, ωηιλε τηε βοττοµ οφ τηε
νεω ηιεραρχηψ ισ ποπυλατεδ ωιτη σταφφ ωηο αρε τολδ
τηειρ ρολε ισ το σερϖε οτηερσ ωιτηιν τηε χοµπανψ.
Ωηερε ιν τηε παστ τηε σταφφ φυνχτιονσ πυτ µανψ
αρβιτραρψ ρεθυιρεµεντσ ον φιελδ πεοπλε, νοω τηε
ρολεσ αρε ρεϖερσεδ. Υνδερ τηε γυισε οφ σερϖινγ τηε
παψινγ χυστοµερ, µανψ σταφφ φυνχτιονσ αρε βεινγ
οϖερωηελµεδ ωιτη ρεθυεστσ το σερϖε ιντερναλ
χυστοµερσ ωηο ηαϖε νο ρελατιον το χρεατινγ ϖαλυε
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φορ τηοσε παψινγ χυστοµερσ. Σερϖινγ αν ιντερναλ
χυστοµερ φορ τηε σακε οφ σερϖινγ ηασ λιττλε ϖαλυε
ωηεν τηε σερϖιχε ορ συππορτ δοεσ νοτ βενεφιτ τηε
παψινγ χυστοµερ. Ιφ ψου φοχυσ πριµαριλψ ον σερϖινγ
ιντερναλ χυστοµερσ, ωηατ ηαππενσ ωηεν τηε ιντερναλ
χυστοµερ ισ ΝΟΤ φοχυσεδ ον σερϖινγ τηε παψινγ
χυστοµερ?
Τηε Προ αλσο υνδερστανδσ τηατ τηε ιντερναλ
χυστοµερ χονχεπτ δεφιεσ τηε τηεορψ ον ωηιχη
νορµαλ χοµπανψχυστοµερ ρελατιονσηιπσ αρε
βασεδ. Τηε τηεορψ οφ χυστοµερ σερϖιχε ισ ακιν το τηε
τραδιτιοναλ συππλψ ανδ δεµανδ µοδελ (ωιτη τηε
εξχεπτιον οφ σοµε µονοπολιεσ ανδ γοϖερνµεντ
αγενχιεσ). Τηε ιντερναλ χυστοµερ µοδελ ρεστριχτσ
ωηοµ τηε χυστοµερ χαν υσε ανδ νοτ υσε (ανοτηερ
χοντραστ το τηε νορµαλ χυστοµερ βυσινεσσ µοδελ).
Εϖεν τηε χονχεπτ οφ χηαργε βαχκσ ισ φλαωεδ, σινχε
τηε χηαργε βαχκσ αρε νοτ τηεορετιχαλλψ ακιν το τηε
εξχηανγε οφ ρεαλ µονεψ φορ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ον
τηε οπεν µαρκετ.
Ιν α νορµαλ βυσινεσσ ρελατιονσηιπ, χυστοµερσ
πυτ δεµανδσ ον α χοµπανψ φορ προδυχτσ ορ σερ−
ϖιχεσ, ανδ χοµπανιεσ δεχιδε ωηετηερ τηεψ χαν
προφιταβλψ συππλψ τηε δεµανδ. Ιφ τηε ϖαλυε ισ νοτ το
τηε χυστοµερσ λικινγ, τηε χυστοµερ χαν χηοοσε το
τακε βυσινεσσ ελσεωηερε. Ιφ τηε δεµανδ ισ νοτ το
τηε χοµπανψσ λικινγ, τηεν ιτ χαν χηοοσε νοτ το
συππλψ τηε δεµανδ. Τηε χοµπανψ χαν µακε α
βυσινεσσ δεχισιον το ινχρεασε συππλψ το µεετ αν
ινχρεασεδ δεµανδ, ιφ ιτ σο δεσιρεσ. Τηισ χρεατεσ α
Παρτνερσηιπσ
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φρεεδοµ οφ χηοιχε ιν τηε νορµαλ χυστοµερ
χοµπανψ ρελατιονσηιπ, ασ βοτη παρτιεσ δεχιδε
ωηετηερ τηερε ισ ϖαλυε ιν δοινγ βυσινεσσ τογετηερ.
Νοω λοοκ ατ ηοω τηε ιντερναλ χυστοµερ χονχεπτ
αφφεχτσ τηε ηεαρτ οφ τηε συππλψ ανδ δεµανδ µοδελ.
Ιν µανψ ινστανχεσ, τηε ιντερναλ χυστοµερ χαννοτ
χηοοσε α συππλιερ οτηερ τηαν τηε ιντερναλ συππορτ
φυνχτιον. Λικεωισε, τηε συππορτ φυνχτιον χαννοτ
δεχιδε το νοτ συππλψ συππορτ ιφ τηεψ φεελ τηε δεµανδ
ισ υνρεασοναβλε. Ιντερναλ χυστοµερσ αρε φρεε το πυτ
υνλιµιτεδ δεµανδσ ον συππορτ φυνχτιονσ. Ηοωεϖερ,
συππορτ φυνχτιονσ αρε λιµιτεδ ιν βυδγετ, ρεσουρχεσ,
ηεαδ χουντ, ανδ τιµε αϖαιλαβιλιτψ ανδ χαννοτ ατ τηειρ
οων ωηιµ ινχρεασε τηεσε ελεµεντσ βεχαυσε τηεψ
αρε γοϖερνεδ βψ αννυαλ πλανσ ανδ βυδγετσ.
Ιν µοστ σιτυατιονσ, συππορτ φυνχτιονσ ηαϖε
µανψ µορε ρεθυιρεµεντσ φροµ ιντερναλ χυστοµερσ
τηαν τηεψ αρε χαπαβλε οφ ηανδλινγ. Ωηεν τηεψ µυστ
σαψ νο, ιντερναλ χυστοµερσ γετ τεστψ ανδ χουντερ
ωιτη α δοντ ψου υνδερστανδ, Ιµ ψουρ χυστοµερ
αττιτυδε. Τηισ φρυστρατεσ βοτη παρτιεσ, βεχαυσε εαχη
φεελσ τηε οτηερ δοεσντ υνδερστανδ τηε σιτυατιον. Ιν
τηε ιντερναλ χυστοµερ χονχεπτ, τηε χυστοµερ χαν
πυτ υνλιµιτεδ δεµανδσ ον τηε συππορτ φυνχτιον
ωηιλε τηε συππορτ φυνχτιον ηασ λιµιτεδ ρεσουρχεσ το
µεετ τηε δεµανδ. Τηισ βρεεδσ ηοστιλιτψ, ανδ ωορκ−
ινγ ρελατιονσηιπσ συφφερ ασ α ρεσυλτ. Τηισ ισ ηαρδλψ
τηε ωαψ τεαµωορκ ωορκσ. Τηε Προ δοεσ νοτ ωαντ το
ϖεντυρε δοων τηισ τρουβλεσοµε πατηωαψ.
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Παψινγ χυστοµερσ χαν εξπεριενχε προβλεµσ
φροµ τηε λαχκ οφ ηαρµονψ, διστρυστ, ανδ ιλλ φεελινγσ
χρεατεδ βψ τηε ρολε ανδ στατυσ ρεϖερσαλ ανδ τηε
συππλψ ανδ δεµανδ χρυνχη οφ τηε ιντερναλ χυσ−
τοµερ χονχεπτ. Φρυστρατεδ ανδ φεελινγ α νο ωιν
σιτυατιον, συππορτ φυνχτιονσ φιγητ βαχκ βψ ωιτηηολδ−
ινγ συππορτ, σερϖιχε, ορ τιµελψ ρεσπονσεσ. Ιφ συππορτ
πεοπλε βεγιν το φεελ αβυσεδ ορ τακεν φορ γραντεδ,
τηεψ χαν εασιλψ αδοπτ α γετ εϖεν µινδσετ. Ωηεν
φριχτιον ορ χοµπετιτιον εξιστσ βετωεεν τηε φιελδ ανδ
τηε συππορτ φυνχτιονσ, τηε παψινγ χυστοµερ µοστ
οφτεν συφφερσ. Τηε ιρονψ ισ τηατ τηε µοϖεµεντ
τοωαρδ αν ιντερναλ χυστοµερ µοδελ χαν χαυσε
σιµιλαρ φριχτιον ανδ χοµπετιτιον το τηε ονε χρεατεδ
βψ τηε ολδ ηιεραρχηιχαλ µοδελ.
Τηε Προ αλσο κνοωσ τηε ιντερναλ χυστοµερ χον−
χεπτ σεεµσ το ιγνορε τηατ συππορτ φυνχτιονσ µυστ
αλσο βε σερϖεδ βψ τηε φιελδ ανδ βψ χυστοµερ χονταχτ
πεοπλε. Φροµ ρεγυλατορψ ισσυεσ το αχχουντινγ
ισσυεσ το βοαρδ ισσυεσ το λεγαλ ισσυεσ, µανψ τηινγσ
µυστ βε δονε το κεεπ τηε βυσινεσσ οπερατινγ ιν α
σουνδ µαννερ. Μανψ οφ τηεσε ωορκ ρεσπονσιβιλιτιεσ
δο νοτ διρεχτλψ χρεατε ϖαλυε φορ χυστοµερσ. Συππορτ
ανδ ηεαδθυαρτερσ φυνχτιονσ ηαϖε τηε ρεσπονσιβιλιτψ
φορ µυχη οφ τηατ τψπε οφ ωορκ. Το χοµπλετε τηε
ωορκ, τηε φιελδ ανδ χυστοµερ χονταχτ πεοπλε µυστ
προϖιδε τηε συππορτ φυνχτιονσ ωιτη ινφορµατιον,
χοµπλιανχε, ανδ τιµελψ ρεσπονσεσ. Ιν τηεσε
σιτυατιονσ, τηε συππορτ φυνχτιονσ αρε υσερσ, ωηιλε
τηε φιελδ ισ τηε συππλιερ.
Παρτνερσηιπσ
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Σο ωηο αρε τηε ιντερναλ χυστοµερσ ανψωαψ?
Μανψ τιµεσ ονεσ ιντερναλ χυστοµερσ αρε τηε
συππλιερσ οφ τηε σαµε πεοπλε ωηο σερϖε τηεµ. Ατ
ανψ γιϖεν τιµε, τηε ιντερναλ χυστοµερ µαψ βε α
συππλιερ, ανδ τηε συππλιερ µαψ βε τηε ιντερναλ
χυστοµερ. Ωηατ α µεσσ! Ανδ βψ τηε ωαψ, ωηιχη
χυστοµερ ηασ τηε µοστ ιµπορταντ αγενδα ατ ανψ
ονε τιµε? Ωηοσε νεεδσ νοω χοµπετε? Τηε τρυε
αππλιχατιον οφ αν ιντερναλ χυστοµερ χονχεπτ χαν γετ
νεεδλεσσλψ χονφυσινγ.
Ονε αδδιτιοναλ προβλεµ εξιστσ: σερϖινγ ιντερναλ
χυστοµερσ ωηο ηαϖε νο ρεαλ λινκ το τηε παψινγ
χυστοµερ. Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ µανψ πεοπλε ιν
χοµπανιεσ λαχκ δεχεντ χυστοµερ ινφορµατιον
ινφορµατιον αβουτ ωηατ τηε χυστοµερ ϖαλυεσ, ωηατ
τψπιχαλ εξπεριενχεσ χυστοµερσ ινχυρ, ανδ ωηατ παρτ
οφ τηοσε εξπεριενχεσ λεαδ το λοψαλτψ ανδ ωηατ παρτ
λεαδ το δεφεχτιον. Σερϖινγ ιντερναλ χυστοµερσ µαψ
λεαδ το σοµε ιµπροϖεµεντ ιν τηε ωαψ τηινγσ γετ
δονε, βυτ ωιτηουτ α τηορουγη υνδερστανδινγ οφ τηε
εφφεχτ ον τηε παψινγ χυστοµερ, τηε προχεσσ ισ
δεφιχιεντ. Ωιτη α προπερ δισσεµινατιον οφ χυστοµερ
ινφορµατιον ανδ α φοχυσ ον τηε παψινγ χυστοµερ,
ρατηερ τηαν ον ιντερναλ χυστοµερσ, ωε µιγητ βε αβλε
το γο βεψονδ τηε ιµπροϖεµεντσ γαινεδ βψ τηε
αππλιχατιον οφ τηε ιντερναλ χυστοµερ χονχεπτ.
Τηε Προ κνοωσ τηερε ισ ονλψ ονε χυστοµερ, ανδ
ωε σπελλ ιτ ωιτη α χαπιταλ Χ. Προσ τηινκ οφ εαχη
οτηερ ιντερναλλψ ασ παρτνερσ, νοτ ασ εαχη οτηερσ
χυστοµερσ. Παρτνερσ χοµβινε ταλεντσ ανδ ενεργψ
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φορ τηε χρεατιον οφ ϖαλυε φορ τηε ρεαλ χυστοµερ,
τηε παψινγ χυστοµερ. Παρτνερσ κνοω τηατ ωηεν
τηε παψινγ χυστοµερ ισ δελιγητεδ, τηε βυσινεσσ
ωιλλ τηριϖε. Τηεψ δοντ νεχεσσαριλψ σερϖε εαχη
οτηερ, βυτ τηεψ σερϖε τηε οργανιζατιονσ εφφορτσ ανδ
µακε συρε τηειρ χοµβινεδ εφφορτσ βενεφιτ τηε παψινγ
χυστοµερ.

Σερϖιχε Ισ Εϖερψονεσ ϑοβ
∆ελιϖερινγ συπεριορ ϖαλυε το χυστοµερσ ρεθυιρεσ
µυτυαλ χοοπερατιον βετωεεν χοµπανψ εµπλοψεεσ
φροµ διφφερεντ φυνχτιονσ ανδ δεπαρτµεντσ. Ωηεν ιτ
χοµεσ το χυστοµερσ, τηε Προ κνοωσ τηερε χαν βε
νο συχη αττιτυδε ασ Ιτσ νοτ µψ ϕοβ. Τηε βυσινεσσ
οφ σερϖιχε το χυστοµερσ ισ εϖερψονεσ ϕοβ
εϖερψονεσ µοστ ιµπορταντ ϕοβ. Τηε σιµπλε
ρεαλιτψ ισ, ωιτηουτ τηε χυστοµερ, τηερε ισ νο ϕοβ!
Εϖερψ εµπλοψεε µυστ σεε ηισ ορ ηερ ϕοβ νοτ ασ
α σεριεσ οφ τασκσ ανδ δυτιεσ το βε δονε, βυτ ασ τηε
αβιλιτψ το χοορδινατε ηισ ορ ηερ ταλεντσ ωιτη οτηερσ το
χρεατε ϖαλυε φορ χυστοµερσ. Εϖερψονε σηουλδ κνοω
τηε νεγατιϖε ιµπαχτ τηεψ ηαϖε ον τηε οργανιζατιονσ
χυστοµερσ ωηεν τηεψ φαιλ το προϖιδε ηελπ ορ ασσιστ
χο−ωορκερσ ιν τηε χοµπανψ.
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Ασ τηε Προ ρεµινδσ υσ,
Αλλ εµπλοψεεσ αρε παρτνερσ φορ τηε χοµµον
πυρποσε οφ γιϖινγ τηε χυστοµερ τηε βεστ
ποσσιβλε ϖαλυε ανδ τρεατµεντ.
Ιτ ισ εασψ το γετ λοστ ιν τηε µορασσ οφ ωορκλοαδσ
ωηεν ψου δοντ διρεχτλψ δεαλ ωιτη χυστοµερσ. Ιτσ
χοµµονπλαχε το λοσε τηε περσπεχτιϖε οφ ηοω ψουρ
ωορκ αφφεχτσ τηε χυστοµερσ εξπεριενχε ωιτη τηε
οργανιζατιον. Σοµε οφ τηε ινφλυενχεσ τηατ χαυσε α
λοσσ οφ χυστοµερ περσπεχτιϖε αρε
✓

Α πρεοχχυπατιον ωιτη ιντερναλλψ φοχυσεδ
ινφορµατιον, προχεδυρεσ, φορµσ, ανδ
ρεπορτσ

✓

Λοσινγ τηε σενσε οφ βεινγ χοννεχτεδ το
χυστοµερσ βεχαυσε ψου λαχκ δατα ον ηοω
χυστοµερσ εϖαλυατε τηειρ εξπεριενχεσ

✓

Σερϖινγ ψουρ βοσσ (ωηο ρεωαρδσ/
ρεχογνιζεσ τασκ χηοιχεσ) ρατηερ τηαν τηε
χυστοµερ (ωηοσε ρεωαρδσ αρε ινδιρεχτ)

Τηε Προ κνοωσ τηατ ιτ µακεσ νο διφφερενχε το
τηε χυστοµερ ωηο ισ ατ φαυλτ ωηεν τηινγσ βρεακ
δοων. Τηεψ δοντ χαρε. Τηεψ ωιλλ τακε τηειρ µονεψ
ελσεωηερε ωηιλε ωε αρε λεφτ το ποιντ φινγερσ ατ εαχη
οτηερ.
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Ασσιστανχε ορ Οβσταχλε?
Τηερε ισ νοτηινγ µορε φρυστρατινγ φορ πεοπλε
αττεµπτινγ το σερϖε χυστοµερσ τηαν το βε τηωαρτεδ
βψ οτηερ εµπλοψεεσ ωηο δοντ ρεαχτ το χυστοµερ
ισσυεσ ωιτη τηε σαµε σενσε οφ υργενχψ ανδ
ιµπορτανχε. Ωιτηουτ χοοπερατιον ανδ συππορτ, τηε
περσον ωηο υλτιµατελψ µυστ φαχε τηε χυστοµερ ισ
λεφτ εµβαρρασσεδ, ατ βεστ. Μορε οφτεν, τηατ
εµπλοψεε µυστ τακε τηε φλαχκ φροµ α δισσατισφιεδ
χυστοµερ. Ιτ βορδερσ ον γροσσ δισρεσπεχτ το
οτηερσ το δενψ ορ σταλλ ρεθυεστσ φορ ηελπ ανδ
ασσιστανχε το σερϖε χυστοµερσ.
Τηε Προ κνοωσ τηατ ωηεν σοµεονε ισ ασκεδ
βψ ανοτηερ το προϖιδε ασσιστανχε τακινγ χαρε οφ α
χυστοµερ, ατ τηατ µοµεντ τηε περσον ωιλλ βε ειτηερ
αν ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ ορ αν ΟΒΣΤΑΧΛΕ ιν χρεατινγ α
συπεριορ χυστοµερ εξπεριενχε. Τηε χηοιχε ισ τηερε
το βε µαδε!
Τηε Προ ρεαλιζεσ τηατ τακινγ τηε τιµε ανδ ινιτια−
τιϖε το ηελπ σολϖε χυστοµερ ισσυεσ ανδ προβλεµσ, το
ρεδυχε τηε χψχλε τιµε φορ χυστοµερ τρανσαχτιονσ,
ανδ το φυλφιλλ χυστοµερ ινθυιριεσ ανδ νεεδσ ισ παρα−
µουντ το τηε συχχεσσ οφ ανψ χοµπανψ. Πυττινγ τηε
χυστοµερ ατ τηε µερχψ οφ α χοµπανψ χυλτυρε
τηατ συππορτσ ωαλλσ βετωεεν δεπαρτµεντσ ανδ α
µψ ϕοβ ϖερσυσ ψουρ ϕοβ µενταλιτψ ισ φιναν−
χιαλ συιχιδε!
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Παρτνερσηιπ, φορ τηε πυρποσε οφ σερϖινγ χυσ−
τοµερσ, ηασ το βε α ϕοβ ρεθυιρεµεντ φορ εϖερψονε.
Τηερε ισ ονλψ ΟΝΕ χυστοµερ, ανδ τηε χυστοµερ ισ
νοτ ον τηε παψρολλ!

Ωηατ Ισ α Χυστοµερ?
Α Χυστοµερ ισ τηε µοστ ιµπορταντ περσον
εϖερ ιν τηισ οφφιχε
ιν περσον ορ βψ µαιλ. Α
Χυστοµερ ισ νοτ δεπενδεντ ον υσ
ωε αρε
δεπενδεντ ον ηιµ. Α Χυστοµερ ισ νοτ αν
ιντερρυπτιον οφ ουρ ωορκ
ηε ισ τηε
πυρποσε οφ ιτ. Ωε αρε νοτ δοινγ α φαϖορ βψ
σερϖινγ ηιµ
ηε ισ δοινγ υσ α φαϖορ βψ
γιϖινγ υσ τηε οππορτυνιτψ το δο σο. Α
Χυστοµερ ισ νοτ σοµεονε το αργυε ορ
µατχη ωιτσ ωιτη. Νοβοδψ εϖερ ωον αν
αργυµεντ ωιτη α Χυστοµερ. Α Χυστοµερ ισ
α περσον ωηο βρινγσ υσ ηισ ωαντσ. Ιτ ισ ουρ
ϕοβ το ηανδλε τηεµ προφιταβλψ το ηιµ ανδ το
ουρσελϖεσ.
(Ποστερ προµινεντλψ δισπλαψεδ ατ Λ.Λ. Βεαν
ιν Φρεεπορτ, Μαινε)
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Χηαπτερ 8
Χλοσινγ Τηουγητσ
Σερϖιχε ισ ϕυστ α δαψ−ιν, δαψ−ουτ,
ονγοινγ, νεϖερ−ενδινγ, υνρεµιττινγ,
περσεϖερινγ, χοµπασσιονατε τψπε οφ αχτιϖιτψ.
 Λεον Γορµαν, Λ.Λ. Βεαν

Τηισ χυστοµερ ρεϖολυτιον προϖιδεσ σοµε εξχιτινγ
ποσσιβιλιτιεσ φορ χοµπανιεσ ανδ ινδιϖιδυαλσ αλικε.
Συχχεσσ ιν βυσινεσσ ανδ ϕοβσ ωιλλ βε δεφινεδ ον
ηοω µυχη ϖαλυε τηε χυστοµερ ρεχειϖεσ. Ανδ τηε
χηοιχε το σερϖε ωιτη εντηυσιασµ ισ ψουρσ!
Ψεαρσ αγο, ∆ρ. Ωαψνε ∆ψερ οβσερϖεδ τηατ
τηερε αρε τψπιχαλλψ τωο τψπεσ οφ πεοπλε: εαγλεσ ανδ
δυχκσ! Εαγλεσ τακε αχτιον; τηεψ τακε περσοναλ
ρεσπονσιβιλιτψ το µακε ενχουντερσ ωιτη χυστοµερσ
πλεασαντ ανδ ρεωαρδινγ. ∆υχκσ, ον τηε οτηερ ηανδ,
αρε διφφιχυλτ το γετ αλονγ ωιτη. Τηεψ φινδ εξχυσεσ φορ
ωηψ τηεψ χαντ βε οφ ηελπ ανδ ωιλλ νεϖερ γο ουτ οφ
τηειρ ωαψ φορ ανψονε. ∆υχκσ αρε λαζψ ανδ σελφ−
χεντερεδ. Τηειρ ρεσπονσε το ινθυιριεσ ανδ ρεθυεστσ
φορ ασσιστανχε ισ κνοων αλλ οϖερ τηε ωορλδ: Θυαχκ,
θυαχκ, θυαχκ!
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Ψου χαν βε αν εαγλε ιφ ψου χηοοσε το βε.
Εαγλεσ τακε τηε ινιτιατιϖε το δο τηειρ βεστ ωιτη
χυστοµερσ ιν εϖερψ σιτυατιον. Εαγλεσ κνοω τηατ
χυστοµερ ρεϖενυε ισ τηε λιφεβλοοδ οφ τηειρ χοµπανψ,
ανδ τηεψ τακε χαρε οφ τηατ ρεσουρχε.
Ορ ψου χαν δυχκ τηε οππορτυνιτψ! Ωηεν
χυστοµερ νεεδσ ανδ ρεθυεστσ χοµε ψουρ ωαψ, ψου
χαν δυχκ τηε ισσυε. Θυαχκ, θυαχκ, θυαχκ χαν βε
ψουρ τραδεµαρκ ρεσπονσε. ∆υχκσ χουλδ χαρε λεσσ
αβουτ τηειρ χοµπανψ ορ τηειρ φελλοω ωορκερσ.
Βοτη εαγλεσ ανδ δυχκσ αρε εασψ το ιδεντιφψ.
Εαγλεσ στανδ ουτ; δυχκσ αρε µερελψ παρτ οφ τηε
φλοχκ. Ονε ισ χαπιταλιζινγ ον τηισ νεω εχονοµψ; τηε
οτηερ ισ βεινγ σηυτ ουτ. Τηε χυστοµερ ρεχογνιζεσ
τηε διφφερενχε ιν αν ινσταντ. Εαγλεσ αρε Προσ ωηιλε
δυχκσ αρε αµατευρσ.

Βε αν εαγλε ορ α δυχκ
τηε χηοιχε ισ ψουρσ!!!
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Αυτηορσ Αφτερτηουγητσ
Ρεχεντλψ α φριενδ οφ ουρσ τολδ υσ αβουτ αν
ενχουντερ ηε ηαδ ωηιλε τραϖελινγ. Ηε ωασ
αττεµπτινγ το ρερουτε ηισ φλιγητ δυρινγ α βυσινεσσ
τριπ αν εξπεριενχε νοτ σο ινφρεθυεντ φορ τηε
βυσινεσσ τραϖελερ. Θυοτινγ ουρ φριενδ:
Ι χαλλεδ τηεµ [τηε αιρλινε] ανδ ασκεδ τηεµ το
χανχελ τηε φλιγητ λεγσ φροµ Χηαρλοττε το Ατλαντα
ανδ Ατλαντα το ∆.Χ. ∆υλλεσ, βυτ το λεαϖε ∆.Χ.
∆υλλεσ το Τυχσον ινταχτ σινχε Ι ωουλδ βε υσινγ
τηατ λεγ α χουπλε οφ δαψσ λατερ. Ι τολδ τηε αγεντ Ι
διδ νοτ εξπεχτ ανψ κινδ οφ α ρεφυνδ φορ τηε
χανχελλεδ λεγσ. Αφτερ α βιτ οφ τιµε, τηε αγεντ
χαµε βαχκ ον [τηε πηονε] ανδ τολδ µε ιτ ωουλδ
χοστ µε αν αδδιτιοναλ ∃85 το δο τηατ.
Ι σαιδ, Σο λετ µε γετ τηισ στραιγητ. Ιµ
ρεδυχινγ ψουρ νεεδ το σερϖε µε ον τωο φλιγητ
λεγσ, πλυσ αλλοω ψου το ρεσελλ τηε σεατ φορ
αδδιτιοναλ ρεϖενυε, ανδ ψου ωαντ το χηαργε µε
∃85 το δο ιτ? Τηε ανσωερ ωασ, Τηατσ χορρεχτ.
Ι ασκεδ ωηψ, ανδ ωασ τολδ, Βεχαυσε ωε ηαϖε
το ρεισσυε τηε τιχκετ. Ι σαιδ, Ηοω λονγ δοεσ
τηατ τακε? Τηε αγεντ σαιδ, Ωελλ, ωηεν Ι πυνχη
τηε χηανγε ιντο τηε χοµπυτερ, ιτ τακεσ αβουτ
φιϖε σεχονδσ. Ι σαιδ, Τηεν ψου µυστ βε
µακινγ αβουτ ∃50,000 αν ηουρ ιν σαλαρψ ιφ
τηατσ ωηατ ιτ χοστσ µε το ηαϖε ψου ρεισσυε µψ
τιχκετ?
Ωελλ, τηε σιτυατιον ωεντ δοωνηιλλ φροµ τηερε,
ανδ αφτερ ταλκινγ το α συπερϖισορ ανδ γοινγ
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τηρουγη τηε σαµε ρουτινε ανδ τηεν βεινγ
ρεφερρεδ το ανοτηερ ηιγηερ λεϖελ συπερϖισορ βψ
νοω Ιϖε υσεδ αβουτ αν ηουρ πλυσ οφ τηειρ τιµε
ανδ τηε υσε οφ τηειρ 800 νυµβερ. Σο, τοωαρδ
τηε ενδ, Ι ασκεδ τηε ηιγηερ λεϖελ συπερϖισορ,
Ωουλδντ ιτ ηαϖε βεεν µυχη χηεαπερ φορ ψου
αλλ ϕυστ το ηαϖε µαδε τηε σιµπλε χηανγε φορ µε
δυρινγ τηε φιρστ τωο µινυτεσ οφ τηισ χυστοµερ
τρανσαχτιον? Τηε ανσωερ ωασ χλασσιχ: Ψεσ, ιτ
ωουλδ ηαϖε, βυτ ωε ηαϖε το αδηερε το πολιχψ.
Τηε ισσυε ισ στιλλ νοτ ρεσολϖεδ, βυτ Ιµ γοινγ
το τρψ το δο ιτ ατ τηε χουντερ ειτηερ ιν Τυχσον ορ
ΛΑΞ ον τηε ωαψ το Ηαωαιι τοµορροω, σο Ιλλ
προβαβλψ ηαϖε ανοτηερ χηαπτερ ορ τωο το αδδ.
Σταψ τυνεδ 

Σοµετηινγ ισ ωρονγ! Σοµετηινγ ισ ωρονγ ωιτη
ηοω βυσινεσσεσ τρεατ τηειρ χυστοµερσ. Σοµετηινγ ισ
ωρονγ ωιτη ηοω ϖενδορσ τρεατ τηειρ χυστοµερσ.
Σοµετηινγ ισ ωρονγ ωιτη ηοω γοϖερνµεντ αγενχιεσ
ανδ νον−προφιτ οργανιζατιονσ τρεατ τηειρ χυστοµερσ.
Ανδ ιτ σεεµσ φινανχιαλλψ ιρρεσπονσιβλε το χοντινυε
τηισ τρενδ.
Τοδαψ, χυστοµερσ αρε ωιελδινγ τηειρ νεω φουνδ
ποωερ, ανδ βυσινεσσεσ νεεδ το ρεσπονδ ορ δισαπ−
πεαρ. Φρεεδοµ το χηοοσε ωηεν το βυψ χοµβινεδ
ωιτη ελεχτρονιχ αχχεσσ µακεσ ιτ ποσσιβλε το βυψ
αλµοστ ανψωηερε, ανψτιµε ανδ βε αβλε το χοµπαρε
ϖαλυε ινσταντλψ, ιν τερµσ οφ ϖαλυε τηατ τηε χονσυµερ
δεφινεσ: πριχε, αϖαιλαβιλιτψ, ορ σοµε οτηερ
µεασυρε τανγιβλε ορ ιντανγιβλε.
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Ονε τηινγ ισ ϖερψ χλεαρ χυστοµερ κνοωλεδγε
ανδ χυστοµερ τρεατµεντ ισ τηε χοµπετιτιϖε αδϖαν−
ταγε οφ τηισ δεχαδε. Τηε µαντρα τηατ ωιλλ υνδερ−
σχορε τηε βυσινεσσ πλανσ οφ τηοσε ωηο συχχεεδ ωιλλ
βε, Γιϖε τηεµ α βεττερ δεαλ ανδ α χοµπελλινγ
ρεασον το σταψ.
Ηοωεϖερ, βελιεϖινγ ιν ανδ ταλκινγ αβουτ α
χυστοµερ−φοχυσεδ βυσινεσσ αππροαχη ισ ονε
τηινγ δελιϖερινγ ιτ ισ θυιτε ανοτηερ. Το ϕυδγε φροµ
ωηατ ωε σεε αρουνδ υσ, µανψ πεοπλε (ανδ ωαψ τοο
µανψ οργανιζατιονσ) ηαϖε χηανγεδ ωηατ τηεψ σαψ,
βυτ νοτ ωηατ τηεψ δο. Ωηεν ψου λοοκ αρουνδ, ψου
δοντ σεε α δραµατιχ χηανγε ιν τηε λεϖελ οφ σερϖιχε
τηατ ισ οφφερεδ! Ωε στιλλ δοντ σεε δραµατιχ χηανγεσ
ιν τηε ωαψ πεοπλε αρε µαναγεδ ορ χοµµυνιχατεδ
το! Ανδ, χερταινλψ, τηε ποτεντιαλ οφ τηε ηυµαν σπιριτ
ιν τηε ωορκπλαχε ρεµαινσ ρελατιϖελψ υνταππεδ.
Ψετ α δραµατιχ χηανγε ισ εξαχτλψ ωηατ ονε
ωουλδ εξπεχτ, γιϖεν τηε χοντρολ τηε χυστοµερ ηασ
οϖερ ουρ βυσινεσσ δεστινψ. Τοο οφτεν, στιλλ,
εξχελλενχε ιν χυστοµερ σερϖιχε ισ ηαιλεδ ασ τηε
εξχεπτιον ρατηερ τηαν τηε νορµ.
Ωηψ ισ τηισ τηε χασε? Α σιγνιφιχαντ ρεασον ισ
τηατ φεω πεοπλε ιν τηε ωορκπλαχε ρεαλλψ κνοω αβουτ
τηε χυστοµερ τηεψ σερϖε. Σαλεσ πεοπλε αρε στιλλ
φασχινατεδ βψ τηε φεατυρεσ, αδϖανταγεσ ανδ βενεφιτσ
οφ τηε προδυχτσ τηεψ ρεπρεσεντ, ανδ αρε ινφλυενχεδ
το φοχυσ ον νεω χυστοµερσ. Ιντερναλ συππορτ
πεοπλε σεε τηε εξτερναλ χυστοµερ ασ σοµε δισταντ
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ρελατιϖε τηεψ κνοω το βε χονχερνεδ αβουτ βυτ δοντ
ρεαλλψ υνδερστανδ. Χυστοµερ χονταχτ πεοπλε αρε
σερϖινγ χυστοµερσ ωιτη λιττλε κνοωλεδγε αβουτ ωηατ
τηε χυστοµερ ρεαλλψ ωαντσ ορ ϖαλυεσ.
Ανοτηερ φαχτορ ισ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ωε ηαϖε α
στρονγ δεσιρε το ηανγ ον το ωηατ ωε λικεδ αβουτ τηε
παστ. Ωε λικεδ βεινγ ιν χοντρολ. Ωε λικεδ ηαϖινγ τηε
χυστοµερ αδαπτ το ηοω ωε διδ βυσινεσσ. Ωε ωαντ
το χαλλ τηε σηοτσαφτερ αλλ ιτσ ουρ ινϖεστµεντ ανδ
ουρ βυσινεσσ. Ωε φινδ χοµφορτ ιν βεινγ αβλε το
πρεδιχτ ανδ ηαϖε σοµε χερταιντψ ιν ουρ λιϖεσ,
εσπεχιαλλψ ουρ βυσινεσσ λιϖεσ. Φαχινγ ραδιχαλ
χηανγε, ωε χουλδ βε ενχουντερινγ α σταγε οφ
δενιαλ. Ωε ωαντ τηισ σιτυατιον το πασσ. Ωε ωαντ το
γετ βαχκ το τηε νορµαλ παττερνσ οφ τηε παστ. Ωε
ωουλδ λικε τηισ χηανγε το βε χψχλιχαλ. Ψετ, ωε µυστ
φαχε τηε ρεαλιζατιον τηατ τηισ χηανγε ισ
τρανσφορµατιοναλ. Ωε µυστ αχχεπτ τηε χυστοµερ ασ
τηε ονε ιν χοντρολ ανδ τηατ τηε φυτυρε ωιλλ πυτ τηεµ
ιν τηε διρεχτορσ χηαιρ.
Σο λετσ γετ ωιτη ιτ. Ωηεν ψου στοπ το τηινκ
αβουτ ιτ, τηε πρινχιπλεσ τηατ συππορτ α σεριουσ
χυστοµερ−φοχυσεδ βυσινεσσ αππροαχη αρε νοτ
χοµπλεξ. Χονσιδερ τηε οπερατιον ατ ∆ισνεψ φορ
ινστανχε. Τηε µαγιχ οφ ∆ισνεψ ισ ιν χοµµυνιχατιον
ωιτη τηε χυστοµερ. 45 µινυτεσ φροµ τηισ ποιντ λετσ
τηε Γυεστ κνοω ϕυστ ηοω µυχη ιτ ωιλλ ηυρτ ιν
αδϖανχε! Τηε εξπεχτατιονσ αρε σετ αηεαδ οφ τιµε.
Ανδ το τελλ τηε τρυτη, ωεϖε νεϖερ ηαδ αν εξπεριενχε

92

Τηε Σερϖιχε Προ

ωηερε τηε σιγν ισ αχχυρατε. Ωε αλωαψσ γετ ον τηε
αττραχτιον 5 το 10 µινυτεσ εαρλιερ τηαν τηε στατεδ
τιµε ανδ ωε φεελ λικε ωε ηαϖε ωον! Συχη ισ τηε
µαγιχ οφ υνδερ−προµισε/οϖερ−δελιϖερ.
Το φυρτηερ ιλλυστρατε τηε ποιντ, χονσιδερ τηε
ρεσεαρχη δονε ιν τηε παστ ωιτη τηε ηοτελ ινδυστρψ
ρεγαρδινγ χοφφεε βρεακσ. Ωηεν ασκεδ αβουτ ωηατ
ϖαλυε ποιντσ χυστοµερσ δεσιρεδ δυρινγ χοφφεε
βρεακσ δυρινγ χονϖεντιονσ, χονφερενχεσ, ορ
µεετινγσ τηε ηοτελ πεοπλε ρεσπονδεδ ωιτη τηε
φολλοωινγ λιστ
•
•
•
•
•

Φρεση φρυιτ
Φρεση βυνσ
Αττραχτιϖε δισπλαψσ
Αττραχτιϖε ανδ χλεαν χηινα
Χλεαν ταβλε δρεσσινγ

Ιτσ α γρεατ λιστ. Ωηο χουλδ εϖερ δισαγρεε ωιτη
συχη αν οφφερινγ? Περηαπσ ϕυστ τηε χυστοµερ! Ηερε
ισ ηοω χυστοµερσ ρεσπονδεδ το τηε σαµε θυεστιον
•
•
•
•

Μυλτιπλε αχχεσσ φορ φαστ λινεσ (εσπεχιαλλψ φορ
ρεφιλλσ)
Χλοσε το ρεστροοµσ
Χλοσε το νυµερουσ πηονεσ (βεφορε χελλ−
πηονεσ)
Ενουγη ροοµ το χηατ χοµφορταβλψ ωιτη
οτηερσ
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Ατ λεαστ βοτη παρτιεσ αγρεεδ τηατ ηοτ χοφφεε
ωουλδ βε νιχε!
Ανδ τηεν τηερε ισ τηε µοστ ιµπορταντ ισσυε
πεοπλε! Χοµινγ φυλλ χιρχλε βαχκ το ουρ φριενδσ στορψ,
χονσιδερ τηε αιρλινε ινδυστρψ. Τηε Υ.Σ. αιρλινε
σψστεµ οπερατεσ, µανψ τιµεσ υνδερ αδϖερσε
χονδιτιονσ, ιν α µαρϖελουσ φασηιον. Ωιτη οϖερ α
µιλλιον ανδ α ηαλφ παρτσ ον εαχη πλανε τηεψ ϕυστ
δοντ χραση. Ωιτη αν οϖερβυρδενεδ, ηιγηλψ
σοπηιστιχατεδ αιρ τραφφιχ χοντρολ σψστεµ τηερε αρε νο
µιδ−αιρ χολλισιονσ. Ψου χαν χηεχκ τωο το τηρεε βαγσ
(ϕυστ τωο ορ τηρεε οφ ηυνδρεδσ οφ τηουσανδσ ηανδλεδ
εαχη δαψ) ανδ τηε χηανχε οφ ψουρ λυγγαγε αρριϖινγ
ατ ψουρ δεστινατιον ισ υπωαρδσ οφ 99%. Τηε ωηολε
οπερατιον ισ τεχηνιχαλλψ χοµπλεξ, ωιτη αχτσ οφ Γοδ
ιντερφερινγ ον α δαιλψ βασισ, ανδ τηε σψστεµ στιλλ ρυνσ
εφφεχτιϖελψ.
Στιλλ Εϖερψονε ηατεσ τηε αιρλινεσ! Ωιτη τηε
εξχεπτιον οφ Σουτηωεστ, ωηοσε πεοπλε σεεµ το
ρεαλλψ ενϕοψ ηαϖινγ χυστοµερσ ριδε τηειρ πλανεσ, τηε
τψπιχαλ εϖαλυατιον οφ ονε αιρλινε βεινγ βεττερ τηαν
τηε ρεστ ισ τηατ ονε µιγητ βε, σλιγητλψ λεσσ
δισγυστινγ τηαν τηε οτηερ ϕαχκασσεσ! Ασ Τοµ
Πετερσ ονχε σαιδ τηε στανδινγ ϕοκε ισ τηατ ιφ νεω
ηιρεσ τακε α λιε δετεχτορ τεστ ανδ πασσ, τηεψ ωοντ
βε ηιρεδ!
Νο, σερϖιχε βυσινεσσ πρινχιπλεσ αρε νοτ
χοµπλεξ. Ηοωεϖερ, τηεψ δο ρεθυιρε περσιστενχε ανδ
δεδιχατιον ον τηε παρτ οφ τηε µεµβερσ οφ τηε
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εντερπρισε. Ιτσ τιµε το µακε α χοµµιτµεντ το βεινγ
τρυλψ χυστοµερ−φοχυσεδ. Τηισ χοµµιτµεντ ηινγεσ ον
ονε χριτιχαλ βυσινεσσ φαχτορ.
Εϖερψ σινγλε τηινγ ψου δο ισ χεντερεδ ον
βρινγινγ τηε χυστοµερ βαχκ!
Εµπλοψεεσ ατ αλλ λεϖελσ χαν µακε α διφφερενχε.
Ωιτη προπερ λεαδερσηιπ, εδυχατιον ανδ τραινινγ,
πεοπλε χαν βεχοµε ψουρ χοµπετιτιϖε αδϖανταγε
νοτ ϕυστ ιν πλατιτυδεσ, βυτ φορ ρεαλασ α ρεσυλτ οφ
τηειρ αττιτυδε ανδ περφορµανχε ωιτη ψουρ µοστ
χριτιχαλ ασσετ: Ψουρ χυστοµερσ.
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Αβουτ τηε Αυτηορσ
Ριχκ Τατε ισ α βεστ−σελλινγ αυτηορ ανδ αν ιντερ−
νατιοναλλψ ρεχογνιζεδ εξπερτ ον Χυστοµερ Λοψαλτψ,
Λεαδερσηιπ ανδ Χηανγε. Ηε ισ τηε αυτηορ ανδ χο−
δεϖελοπερ οφ µανψ βεστ−σελλινγ βοοκσ ανδ
προγραµσ συχη ασ Λεαδερσηιπ ανδ τηε Χυστοµερ
Ρεϖολυτιον, Λεγενδαρψ Σερϖιχε, ανδ Φροντλινε
Σερϖιχε. Φορ οϖερ 20 ψεαρσ Ριχκ ηασ βεεν
χονσυλτινγ, σπεακινγ, τραινινγ, ωριτινγ ανδ
δεϖελοπινγ στατε οφ τηε αρτ χονχεπτσ τηατ χηαλλενγε
πεοπλε∋σ µινδσ ανδ χρεατε χοµπετιτιϖε αδϖανταγε.
Ηισ εξτενσιϖε χλιεντ λιστ ρεαδσ λικε α ∀ωηο∋σ ωηο∀ οφ
βυσινεσσ ανδ ινχλυδεσ οργανιζατιονσ συχη ασ
∆ισνεψ, Χοχα Χολα, ανδ ϑοηνσον & ϑοηνσον.
ϑοση Στρουπ ηασ βεεν ηελπινγ οργανιζατιονσ ανδ
ινδιϖιδυαλσ ιµπροϖε τηειρ περφορµανχε φορ τηε λαστ
20 ψεαρσ. ϑοση ωορκσ εξτενσιϖελψ ωιτη χυστοµερ
σερϖιχε ανδ µαναγεµεντ ισσυεσ ωιτη α µιξ οφ χλιεντ
οργανιζατιονσ ινχλυδινγ ςεριζον, ΑΜΠ Ινχορπορατεδ
ανδ Ηερσηεψ Φοοδσ. Ιν αδδιτιον το τηε ωεαλτη οφ
κνοωλεδγε φροµ ηισ χονσυλτινγ ανδ τραινινγ, ϑοση
βρινγσ πραχτιχαλ εξπεριενχε φροµ ηισ συχχεσσεσ ιν
βυσινεσσ. Ηε ηολδσ α ΒΑ φροµ τηε Χολλεγε οφ
Ωοοστερ (Οηιο) ανδ αδϖανχεδ δεγρεεσ φροµ τηε
Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ (Χηιχαγο χαµπυσ) ανδ
ΜχΧορµιχκ Τηεολογιχαλ Σεµιναρψ (Χηιχαγο).
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Φορ µορε ινφορµατιον αβουτ Ριχκ, ϑοση ορ τηειρ
οτηερ ασσοχιατεσ, πλεασε γο το ωωω.Τηινκ−Ιτ−
Ινχ.χοµ ορ χαλλ 888−Τηινκ Ιτ (844−6548).
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