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Differentiate or Die
Του Λουκά Τουρνατζή*

α τελευταία τρία χρόνια αισθάνοµαι
πολύ ικανοποιηµένος, για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι, µετά από
σκληρή δουλειά, είχα υψηλή παραγωγή,
µε αποτέλεσµα να πετύχω τα όρια που
απαιτούνταν για να γίνω µέλος στο MDRT,
και ο δεύτερος ότι παρακολούθησα, για 3
συνεχόµενα έτη, το ετήσιο συνέδριο του
MDRT.
Την πρώτη χρονιά (2011) σκέφτηκα: «Μεγάλο το κόστος, µεγάλο το ρίσκο της απόσβεσης». Την τρίτη χρονιά (2013), εν µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης,
το κόστος ήταν σίγουρα µεγαλύτερο, αλλά το ρίσκο ήταν ελάχιστο. «Μια-δυο ιδέες να ακούσω, θα βγει το κόστος», ήταν η
σκέψη µου και είχα δίκιο! ∆ύο ήταν οι σηµαντικές ιδέες που κράτησα. Την πρακτική εφαρµογή της µίας ιδέας θα σας αναλύσω αµέσως τώρα.
Έχετε αναρωτηθεί αν κάνετε καλά τη δουλειά σας; Τι θα µπορούσατε να
βελτιώσετε; Πώς σας βλέπουν οι
πελάτες σας; Έχετε συγκεντρώσει κάποια στατιστικά στοιχεία
για τους πελάτες σας;
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήµατα
µε απασχόλησαν κατά καιρούς
και στο συνέδριο του MDRT άκουσα ότι υπάρχει ο τρόπος να βρω
τις απαντήσεις. Όλες οι µεγάλες και σοβαρές επιχειρήσεις κάθε χρόνο ψάχνουν
τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα.
«Έρευνα ικανοποίησης πελατών». Ωραία
ακούγεται, αλλά πώς γίνεται;
Ποιος θα την κάνει; Εγώ, η γραµµατέας
µου ή θα τη στείλω ηλεκτρονικά; Τι είδους ερωτήσεις θα έχει το ερωτηµατολόγιο; Πόσες θα είναι; Μήπως είναι πολλές
και τους κουράσω; Ποια ηµέρα είναι η καλύτερη, για να αποσταλεί το ερωτηµατολόγιο; Υπάρχει ώρα που είναι πιο αποτελεσµατική; Να συνεργαστώ µε κάποια
εταιρεία ή να το κάνω µόνος µου; Τι συµπεράσµατα θέλω να βγάλω;
Ουφ! Ακόµη και τώρα που τα σκέπτοµαι,
µε πιάνει το στοµάχι µου! Ξέρετε, οι µεγάλες επιχειρήσεις είτε έχουν ειδικό τµήµα, είτε αναθέτουν την έρευνα σε εξειδικευµένες εταιρείες. ∆εν είναι τόσο απλό
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να το κάνεις µόνος
σου, ιδίως την πρώτη
φορά!
Μετά από πολλή σκέψη, χρόνο και διάβασµα στο διαδίκτυο,
προχώρησα στην υλοποίηση. Ερωτηµατολόγιο ηλεκτρονικό µέσω
e-mail, απάντηση µέσα στο e-mail ή στο
web πάνω σε έτοιµη
φόρµα, 18 ερωτήσεις,
αυτόµατη συλλογή των απαντήσεων σε
excel, αποτελέσµατα συγκεντρωτικά µε
ποσοστά και πίτες απαντήσεων.
Οι ερωτήσεις που µπήκαν είχαν δύο στόχους: Αφενός, να επικοινωνήσω κάποια
στοιχεία της δουλειάς µου και, αφετέρου,
να δω πώς βλέπει ο κάθε πελάτης τις υπηρεσίες µου, γιατί συνεργάζεται µαζί µου,
τι µπορώ να κάνω για να είναι περισσότερο ικανοποιηµένος.
Τρίτη πρωί πάτησα το πολυπόθητο κλικ, µε πολύ άγχος και αγωνία. Η πρώτη απάντηση ήρθε στα
επόµενα δέκα λεπτά και µέσα σε
δύο ώρες είχαν απαντήσει πάνω
από 45 άτοµα. Στο τέλος της ηµέρας, 62 απαντήσεις! Τι όµορφο
συναίσθηµα! Υπήρξε ανταπόκριση, ήταν
άµεση, και οι απαντήσεις ήταν πολύ θετικές. Απίστευτη στιγµή! Ήταν σαν τη διαφήµιση «τα ωραιότερα πράγµατα στη ζωή
δεν είναι …πράγµατα»!
Απάντησαν µικροί και µεγάλοι πελάτες,
όλες οι ηλικίες, ακόµη και πελάτες που ο
διαθέσιµος χρόνος τους είναι εξαιρετικά
περιορισµένος. Όσο για τα συµπεράσµατα, ήταν αυτά που µε έκαναν να νιώσω
ανακούφιση, ικανοποίηση, δικαίωση για
όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνω
εδώ και πολλά χρόνια, να δηµιουργώ ποιότητα στη δουλειά µου.
Είναι πολύ σηµαντικό να διαπιστώνεις ότι
το 61% των πελατών σου σε γνώρισε από
σύσταση που έγινε από πελάτες σου, οι
οποίοι ήταν ικανοποιηµένοι από τη δουλειά σου. Είναι µεγάλη επιβράβευση το
92% των πελατών σου να είναι ικανοποι-

and Finance από το Middlesex
University, πτυχίο LUTCF, είναι
µέλος του MDRT, ιδρυτικό µέλος
του HFPA και µέλος της επιτροπής επικοινωνίας του MDRT. Έχει

ηµένο ή απόλυτα ικανοποιηµένο από τη συνεργασία του
µαζί σου. Το 94% να δηλώνει
ότι «σίγουρα ναι» θα σε σύστηνε σε ένα φίλο του. Επίσης, σηµαντικά είναι και τα
συµπεράσµατα για τον τρόπο
που θέλει ο κάθε πελάτης να
επικοινωνείς µαζί του, συχνότερα ή όχι, και ποια χαρακτηριστικά έχουν για εκείνον
µεγαλύτερη αξία στη συνεργασία σας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαπιστώνεις ότι, µέσα σε
αυτήν την οικονοµική κρίση, µόνο το 2%
συνεργάζεται µαζί σου γιατί είναι φθηνό
το προϊόν!
∆εν είναι θέµα, λοιπόν, «χαµηλής τιµής»,
η συνεργασία. Άλλα µετρούν. Εµπιστοσύνη, γνώση, τιµιότητα, ειλικρίνεια. να σε
βρίσκει ο πελάτης σου την ώρα που σε
χρειάζεται, να απαντάς στα ερωτήµατα
του άµεσα και σωστά, να µην τον ξεχνάς…
Εντύπωση µου έκανε ότι έλαβα τηλεφωνήµατα και e-mail, που µου έλεγαν µπράβο για την πρωτοβουλία µου να κάνω αυτήν την έρευνα.
Και βέβαια, µετά από 30 ηµέρες, φρόντισα να αποσταλούν τα αποτελέσµατα σε
όλους τους πελάτες που είχα στείλει το
ερωτηµατολόγιο, είτε απάντησαν σε αυτό, είτε όχι.
Εν κατακλείδι, από την προσωπική µου
αυτή εµπειρία, για ένα πράγµα είµαι απόλυτα βέβαιος: Πρέπει να ξεβολευτούµε,
αγαπητοί µου, και να προσπαθήσουµε να
ανεβάσουµε τ ο επίπεδο των υπηρεσιών
µας, πριν και µετά την πώληση, ακόµη
ψηλότερα. Να κάνουµε τις αλλαγές ή βελτιώσεις που χρειάζονται, για να έρθουµε
πιο κοντά στον πελάτη, στο νέο του οικονοµικό, επαγγελµατικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Έτσι µόνο θα αντιµετωπίσουµε τον ανταγωνισµό των συναδέλφων, των εναλλακτικών δικτύων και τον πόλεµο των τιµών
που έχει ξεσπάσει. Έτσι έρχονται οι συστάσεις, οι οποίες και εγγυώνται την πετυχηµένη διάρκειά µας στο χώρο.
Είναι µονόδροµος! Differentiate or Die! 8
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