
44 BMC International VODENJE in PRODAJA / julij & avgust 2009

PRODAJA

avtorica: Natalia Ugren
Skrivnostni nakup

Prisotnih nas je bilo okoli 140 Mystery Shopping agencij 
iz Evrope, Amerike, Azije in da, tudi Afrike. Tokratni 

predavatelji, ki jih je bilo 16 iz različnih podjetij – MS agen-
cij, uporabnikov storitev, raziskovalnih inštitucij, so imeli 
enotno sporočilo: Leto 2009 je leto sprememb, izzivov, pri-
ložnosti … Kljub recesiji izboljšajmo kvaliteto storitev do 
strank, ponudimo jim nekaj več in na drugačen način.

Mystery Shopping agencije so izjavile, da se v tej dejavno-
sti recesija ne pozna, saj se uspešna podjetja še naprej 
trudijo, da so najboljša na svojem področju v odnosu do 
strank in so v teh časih še bolj striktni glede tega.

Nadalje smo ugotovili, da je uporaba Mystery Shopinga v 
svetu (in tudi pri nas) odlična podlaga za:

izvedbo še kvalitetnejših internih izobraževanj, saj lah-
ko na podlagi rezultatov takoj treniramo na naših naj-
šibkejših točkah v prodajnih postopkih in načinu komi-
niciranja do strank;

motivacijo zaposlenih, kjer lahko uvedemo t.i. tek-
movanja med poslovalnicami ali prodajnimi ekipami, 
razglasimo najboljše, motiviramo s finančnimi ali ne-
finančnimi nagradami itd.;

nadaljnji razvoj zaposlenih;

preverjanje zaposlenih po izvedbi izobraževanj, ali 
novo naučeno znanje že uporabljajo v praksi na de-
lovnem mestu in tako zagotovimo, da se nam bo in-
vesticija v izobraževanje resnično povrnila in imela še 
dodano vrednost.

Eno zanimivejših predavanj je bilo, ko je predavatelj g. 
Manuela Forjaza predstavil raziskavo, izvedeno na Portu-
galskem, kjer so vključili 2.500 zaposlenih, pri katerih se 
izvaja Mystery Shopping v njihovih podjetijih. Raziskavo so 
izvedli s telefonskim anketiranjem in fokusnimi skupina-
mi.
Najpogostejši odgovori zaposlenih, ko so jih vprašali, kaj si 
mislijo o Mystery Shoppingu:

Vodje iščejo samo njihove napake.

Zaposleni sploh ne vedo točno, kakšna raziskava je to 
(razen, spet, da se iščejo njihove napake).

Zaposleni ne vedo točno, kaj se od njih zahteva.

Zaposleni so mnenja, da vodje v resnici ne vedo, kako 
je v praksi na prodajnem mestu in ni prav, da se oce-
njuje tisto, kar vodje mislijo, da je prav.

Naslednje, kar nam je predavatelj predstavil je primer, za-
kaj se lahko zgodi, da se v podjetju, ki že nekaj časa izvaja 
Mystery Shopping, rezultati ne izboljšujejo. Razlogi so v 
zaposlenih oziroma njihovih vodijih:

“They don’t know” oz. zaposleni ne vedo točno, kaj se 
zahteva od njih. 
Rešitev: odje morajo predstaviti namen in cilje raziska-
ve Mystery Shoppinga ter seznaniti zaposlene z internimi 
standardi in pravilniki, na podlagi katerih so zaposleni 
ocenjeni. Predstaviti jim morajo, kaj pomeni odlična stori-
tev in kaj slaba, da razumejo razliko.

“Spremembe, izzivi in priložnosti” je bila letošnja osrednja tema mednarodne konference, ki jo je že deseto leto 
zaporedoma organiziralo Svetovno združenje za Mystery Shopping agencije (MSPA – Mystery Shopping Providers 
Association). Potekala je od 27. – 29. maja 2009, v Lizboni na Portugalskem.

MSPA KONFERENCA
LIZBONA, PORTUgALSKA
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“We know best” oz. mi, zaposleni vemo, kaj je najbolje 
za stranko.
Rešitev: Vodje redno pregledujte knjigo pritožb in pripomb 
ter se o tem pogovorite z zaposlenimi ali so stranke res 
zadovoljne z njihovo storitvijo, ali pa se tudi pritožujejo.

“They don’t want” oz. zaposleni ne želijo narediti 
drugače oz. spremeniti karkoli.
Rešitev: Vodje morajo takoj (poudarek je na takoj) mo-
tivirati s pohvalo in / ali nagraditi (lahko simbolično), 
ko zaposleni naredi pozitivno spremembo (in ne šele 
čez 6 mesecev).

Teme, ki so še bile obravnave:

Danes se moramo vsi fokusirati na kupčevo izkušnjo 
in njegovo zadovoljstvo.

Najboljši način promocije podjetja je promocija njiho-
ve kvalitetne storitve.

Skrivnostni kupci so prvi, ki vse izvejo in to zapišejo, 
podjetja pa morajo njihove ugotovitve takoj uporabiti 
za izboljšave v praksi.

Za konec še nekaj izbranih izjav predavateljev:

“Če imate zadovoljne zaposlene, imate zadovoljne 
stranke.”  
Mike Wittenstein

“Ne nižajte cen, temveč dodajte vrednost.”          
Mike Wittenstein

“Povečajte zadovoljstvo strank in znižajte stro-
ške tako, da že prvič naredite vse pravilno (v 
smislu, da ni kasnejših pritožb in reklamacij).”                     
Paula Pinto da Fonseca

“Povečaj kupčevo zadovoljstvo, da bo z veseljem 
plačeval.”
Paula Pinto da Fonseca

“Ne bodite obsedeni s prodajo produktov, temveč 
s kvalitetno storitvijo.” 
dr. Cristian Grönroos

“Service Profit Chain, pomeni: zadovoljen zapo-
sleni = zadovoljen kupec = lojalni kupec = dobiček.” 
Paul Cooper

“Najprej ljudi zaposlite zaradi njihovega odno-
sa / obnašanja, veščine pa naučite, nato pa jih 
obdržite zaradi veščin, odpustite pa zaradi od-
nosa / obnašanja.”
Paul Cooper

"Ne nižajte cen, temveč 
dodajte vrednost."




