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MARKET VISION
SLOVAKIA

Již 20 let měníme 
informace na business
Pomáháme našim klientům lépe se orientovat na trhu, 

zlepšovat vztahy se zákazníky,

a tím zvyšovat prodeje.
Mystery Shopping

Informace a doporučení vedoucí 
ke zlepšení obsluhy a zvýšení 
prodejů.

Monitoring konkurence

Přehled o konkurenci a schopnost 
rychleji reagovat na změny na trhu.

Audit prodejní sítě

Přehled nad dodržováním 
nastavených standardů.

Průzkum trhu

Znalost zákazníka, jeho potřeb, pozice 
značek na trhu, testování konceptů.

Customer Experience

Vlastní CX platforma pro zjišťování a efektivní využití zpětné vazby od 
zákazníků, obchodních partnerů či zaměstnanců. 



Měříme zákaznickou zkušenost 
pro řadu významných společností



Proč je důležitá 
zákaznická 
zkušenost?

• pro firmy nová příležitost jak se odlišit od konkurence, udržet zákazníka

• snaží se poskytnou skvělou zkušenost, o které si lidé řeknou

• prokázaná spojitost mezi CX metrikami a ziskovostí firem

• má CX význam také pro úřady, když občan nemá nic jiného na výběr?



Zákazník
nebo občan 
vám řekne, 
která cesta
je ta správná



Přínosy pro 
obě strany

• cílem je služba občanům, řešení životních situací, podpora

• je žádoucí přizpůsobení fungování úřadů tomu, jak uvažuje občan

• efektivnější a rychlejší řešení, méně návštěv, úsporu času a nákladů

• zvyšuje se důvěra občanů v instituce

• když vše jde hladce, je příjemnější práce také pro úředníky

• získávám pocit smysluplnosti mé práce, menší fluktuace

• hlas občanů se dostává i na místa, kam se obvykle nedostane

• ÚSPORY – SMYSLUPLNÁ PRÁCE – NIŽŠÍ FLUKTUACE – DŮVĚRA OBČANŮ



Kde využijeme 
zpětnou vazbu 
od občanů

• posuzování nových projektů, změn, hlasování

• přehlednost web stránek, dokumentů, srozumitelnost formulářů

• podněty z terénu – něco rozbité, nepořádek, nefunguje

• hodnocení služeb na úřadech, podněty pro zlepšení jejich fungování 

• omnichannel – občan využívá více kanálů (návštěva, online, telefon..)



Hodnocení 
kvality služeb 
na úřadech
- témata -

• S jakými pocity občané odcházejí z našeho úřadu? 

• Je jednání s námi radost nebo utrpení?

• Pomohli jsme jim vyřešit jejich záležitosti?

• Daří se nám naše služby zlepšovat v čase?

• Která oddělení / které procesy jsou na tom dobře a kde je třeba zlepšení?

• Co občanům při jednání, vyřizování vadilo? 

• Nápady na zlepšení fungování úřadu

• Čím jsme je potěšili? Co funguje?

• Který úředník si vede dobře a kdo potřebuje proškolit?



Jak to asi funguje 
nyní na většině 
úřadů?

• Omezený dialog mezi občanem a úředníkem

OBČAN:

• neví, na koho se obrátit, když má problém

• napíše stížnost, když je to hodně špatné, stojí to úsilí

• vypráví v hospodě, nebo si postěžuje doma

• nemá pocit, že by mohl něco ovlivnit, změnit

ÚŘAD / ÚŘEDNÍK

• omezená zpětná vazba, jen pokyny od nadřízeného, občas stížnost

• nezná názor občana, neví, co zlepšit, co by se líbilo

• lépe jsou na tom ti, kdo jsou přímo v kontaktu, umí ale předat dále?



Digitalizace jako 
příležitost pro 
větší zapojení
občanů

• tradiční dotazníková šetření jsou zdlouhavá a nákladná

• občan řeší různé situace nárazově, má spektrum zážitků

NOVÉ TECHNOLOGIE UMOŽŇUJÍ:

• kontaktovat občana ihned po konkrétním úkonu (např. vyřízení dokladu)

• dotaz prostřednictvím emailu či SMS (podobně jako nyní dostáváte dotazy na 

spokojenost s nákupem, dovážkou zboží)

• můžeme se zeptat všech / ne vybraný vzorek

• klíčové pro využití je MÍT KONTAKTY na občany (email, telefon)



zákazník vyplní online 

dotazník

odpovědi zákazníka 

ihned k dispozici

online

interakce 

se zákazníkem

- zápis do databáze -

poděkování a žádost 

o hodnocení

e-mailem

aktuální souhrnné

reporty online

sdílení pochval od 

zákazníků 

s personálem

nástroje pro dořešení 

se zákazníkem, 

odpověď zákazníkovi

upozornění na 

nespokojeného

zákazníka

sdílení s manažery, 

inovace, práce s 

personálem

Jak firmy pracují s okamžitou zpětnou vazbou



Firmy využívají 
CX systémy
na sběr zpětné 
vazby

• profesionální CX řešení od společnosti Market Vision

• rychlé a jednoduché nastavení, bezstarostný provoz

• přizpůsobí se potřebám a struktuře každé firmy

JAK SE TO PROPOJÍ?

• nutné pravidelné (automatizované) předávání databází zákazníků k oslovení

• využití informací, které jsou  dispozici: kde byl, co řešil, s kým



feedTRACK

oslovení zákazníků prostřednictvím personalizovaných online 

dotazníků v určených momentech. Komunikace v souladu

s vašim firemním stylem. Rychlé nastavení a bezstarostný provoz.

Získání zpětné vazby

systém propojuje zákazníky a zaměstnance a řada chytrých funkcí 

pomáhá zpětnou vazbu ve firmě efektivně využít. Automatizované 

notifikace a přehledy, přímá komunikace se zákazníkem, systém úkolů, 

to vše umožňuje firmě ihned zavádět nápravná opatření

a využívat získané informace pro další obchod.

Aktivní využití a řešení

okamžité třídění a zpracování informací do přehledných online 

reportů. Uživatelé mají online k dispozici informace, které jsou 

právě pro ně relevantní ať už jde o souhrnný přehled výkonu

či detailní podněty k zlepšení produktů a služeb. Získaná data

je možné předávat zpět do CRM.

Zpracování a reporting

sbírá a analyzuje zpětnou vazbu. Poskytuje přehledné reporty.

Zajistí, že se podnět ihned dostane ke správným lidem

a bude efektivně zpracován



OSLOVENÍ DOTAZNÍK PODĚKOVÁNÍ
emailem ihned po návštěvě interaktivní, na míru dané situaci různé varianty podle spokojenosti



Odpovědi a aktuální výsledky dostupné online

• detailní odpovědi jednotlivých zákazníků

• souhrnné výsledky, Indexy, vývoj v čase

• nástroje pro zpracování zpětné vazby

• automatizované notifikace, přehledy

• statistiky řešení



Hodnocení poboček - porovnání výkonuCelkové hodnocení poboček
NPS = 71

Vedení sleduje hlavní metriky, výkon poboček, stanovuje priority

Vývoj hodnocení v čase Detailní výkon pobočky



Hodnocení jednotlivých prodejců

Detail pracovníka

Přehledné online reportyVedoucí vidí výsledky své pobočky a prodejců

Komentáře od zákazníků

Využití podnětů pro:
- proškolení pracovníků
- okamžitou nápravu nedostatků
- inovace, nové služby, produkty (další oddělení)



Využití pro motivaci prodejců

Automatizované zasílání přehledu 
pochval

- vedoucímu nebo přímo prodejcům na email



Okamžité řešení nespokojenosti

Upozornění na nespokojeného zákazníka Prostředí pro řešení podnětů od zákazníků



Možné obavy
při zavádění… • bude složité propojit IT systémy

• nemáme dostatečné know-how, nevíme co měřit

• kdo se tím bude zabývat?

• dostaneme o mnohem více stížností než doposud



Zkušenosti 
z firem

2 měsíce na implementaci

průměrné hodnoty z našich 

dlouhodobých projektů
33% zákazníků odpoví

35% zanechá podrobný komentář

60% komentářů jsou pochvaly



Jak začít?

1. Vytipovat momenty pro kontaktování 

tzv. touchpointy – návštěva, hovor, vydání dokladu

2. Ověřit, zda mám kontakty na občana
email nebo SMS, kde, co s kým řešil

3. Vybrat témata do dotazníku, metriky
celkové hodnocení, dílčí hodnocení, komentáře

4. Kdo bude se zpětnou vazbou pracovat?
vedení, vedoucí poboček, první linie

5. Jak zpětnou vazbu využijeme?
motivace, implementace změn, co se stížnostmi?



Kdy to bude 
fungovat?

Podpora seshora

CX programy fungují tam, kde je podporuje vedení

Nastavení cílů a očekávání od pracovníků
co jsou primární cíle, dosažitelné se stávajícími zdroji?

Výběr vhodného partnera - technologie, CX expertíza
efektivní nastavení šetří čas a usnadňuje využití

Pozitivní motivace a zapojení pracovníků
hledejte spojence a komunikujte přínosy

Začněte postupně a zapojujte další oddělení
ověřte si reakce občanů i přínos pro vás



Alexandra Hanzlová
customer experience director

+420 606 634 093
alexandra.hanzlova@marketvision.cz

Děkuji za pozornost
prostor pro dotazy

marketvision.cz cimonitor.com feedtrack.eu springaudit.com bivision.eu


