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رازهای ارائه خدمات 5 ستاره
ژان بقوسیان - مجله موفقیت 250

همان طور که شرکت اپل در نوآوری و رولکس در کیفیت معروف است، هتل »ریتز 

کارلتون« در ارائه خدمات زبان زد است.در نظر بگیرید که یک هتل لوکس، خود را تا 

مبلغ 2000 دالر متعهد به پرداخت هزینه برای جلب رضایت مشتری می داند. این 

برنامه قابل  توجه که سال ها در حال اجرا است، به تمام کارکنان، صرف  نظر از رتبه و 

مقام، اختیار صرف 2000 دالر برای رفع مشکالت مشتریان می دهد.

تا امروز، هیچ یک از کارمندان شرکت ریتزکارلتون، احساس نیاز برای صرف تمام مبلغ 

مذکور، بابت رفع مشکل مشتری نکرده اند ولی در بسیاری از موارد بی درنگ دست 

به اقدام خالقانه ای برای رسیدگی به مشکالت زده اند. این سیاست، نشانه ای است 

برای مشتریان و کارمندان که شرکت در عمل ارزش زیادی برای کیفیت قائل است. 

»خدمات  کتابشان  در  ارائه خدمات،  متخصصان  اینگلری،  لئونارد  و  میکاه سولمن 
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خدمات  برنامه  یک  چگونه  که  می دهند  آموزش  خارق العاده«  سود  خارق العاده، 

استثنایی طراحی کرده و اجرا کنید.

پیش بینی نیازهای مشتریان
تصور کنید مهندس تعمیرات و نگهداری، در البی هتلی جهت تعویض المپ باالی 

نردبان مشغول به کار است، در این حین مهمانی را می بیند که با ساک بزرگی در 

دستش، برای باز کردن در تالش می کند. او این تالش را نظاره کرده و سپس برای 

کمک به مهمان و خوش آمد گویی از نردبان پایین می آید. حال اگر مهندس بالفاصله 

با دیدن مهمان و قبل از تالش او برای باز کردن در برای کمک از نردبان پایین 

می آمد چه اتفاقی می افتاد؟ با این عمل او می توانست  خدماتی را پیش بینی کند 

و به مشتری ارائه دهد که از وقوع نارضایتی و شکل گیری خاطره ای منفی جلوگیری 

می کند. شما از کارمندان خود چه می خواهید؟ خدماتی انفعالی و یا خدماتی که 

خودشان زودتر پیش قدم می شوند و پیشگیرانه عمل می کنند؟ رعایت 4  مورد زیر 

جهت رسیدن به سطح باالیی از رضایت مشتری، الزامی است.

1. محصول بی نقص
مشتریان همواره در جست وجوی یافتن محصول جایگزین هستند، مگر در صورتی 

که محصول شما تا جای ممکن بی نقص و کامل باشد.

2. دقت و توجه در تحویل محصول
رفتار نامناسب کارمندان هنگام تحویل کاال باعث ایجاد حسی منفی نسبت به آن 

محصول در مشتری می شود، حتی اگر کیفیت محصول عالی باشد.

3. تحویل به موقع
عدم تحویل به موقع محصول یا خدمات در زمان معین، ارزش کارتان را از بین 

می برد.
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4. حل موثر مشکالت
حتی در بهترین سازمان ها هم مشکالتی روی می دهند و تفاوت کسب و کارها در 

نحوه برخورد و حل این مشکالت است.

همیشه برای ایجاد و ترویج حس وفاداری در مشتریان و داشتن مشتریانی که 

در جستجوی جایگزینی برای شما نباشند، خدماتی با کیفیت باال ارائه دهید. با 

اینکه داشتن مشتریان وفادار الزامی است، بسیاری از مدیران روش ایجاد چنین 

هوادارانی را نمی دانند. برای شروع باید دریابید چه چیزی مشتری را جذب می کند، 

سپس از آن دانسته ها برای ساخت رابطه ای مستحکم استفاده کنید. بدون این 

ارتباط قوی، مشتری محصول یا خدمات شما را با کاالهای دیگر جایگزین خواهد 

کرد.

مهندسی زبان
برای ایجاد مشتری وفادار، به کارمندان خود بیاموزید از چه اصطالحاتی استفاده 

کنند. نوع صحبت آنها بسیار مهم تر از لغات بکار برده  شده در اقالم چاپی بازاریابی 

است. توجه کنید که متخصصین تبلیغات، با چه دقتی واژه ها را انتخاب می کنند. 

و  خوش  خاطره ای  ساخت  برای  زیادی  قدرت  مشتریان  با  کارمندان  گفت وگوی 

مثبت در مشتری دارد. 

به همان نسبت که لغات مناسب می تواند ضعف های یک خدمت را قابل تحمل 

کند، استفاده از واژه های نامناسب می تواند راضی ترین مشتریان را بی میل کند. 

روش گفتاری مناسبی را در سازمان خود بنیان گذاری کنید. کارمندان خود را آموزش 

دهید تا از واژه های مناسب در زمان مناسب استفاده کنند، تمرینی که نتایج مثبتی 

برای هتل »ریتز کارلتون« به همراه داشت. برای روشن تر ساختن موضوع به این 

گفتن  ولی  است  نامناسب  بدهکار هستید«  »شما  گفتن جمله  کنید:  توجه  مثال 

»مبلغ باقیمانده حساب شما نشان می دهد« گفته ای مناسب تر است. مؤدبانه تر آن 
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است که بجای گفتن »شما باید این کار را انجام  دهید« از جمله »به نظر می رسد 

بهتر است این کار انجام شود«. یا به  جای عبارت مختصر »لطفا منتظر بمانید« از 

لفظ مهربانانه تر  »ممکن است برای چند لحظه شما را منتظر بگذارم« استفاده کنید. 

قدرت تاثیر گذاری واژه ها زیاد است؛ ولی رفتارتان نیز به همان نسبت باید بیانگر 

اشتیاقتان باشد. برای مثال:

تماس های تلفنی را کنترل نکنید
این عمل مشتری کنونی و احتمالی آینده تان را دچار ناراحتی می کند.

به  سرعت به تلفن پاسخ بدهید
تلفن بی پاسخ در ابتدا ایجاد نگرانی و سپس عصبانیت می کند.

مطمئن شوید مشتریان به راحتی به شما دسترسی دارند
نوشتن جمله »لطفا به این پیغام پاسخ ندهید« در انتهای ایمیل راه مناسبی برای 

ایجاد رابطه دوستانه نیست.

پشتیبانی وب سایت را به افراد خوش برخورد واگذار کنید

شروع یک مکالمه تلفنی بدین مضمون که: »سالم، من جین هستم و از شرکت … 

تماس می گیرم« اختصاصی نیست. به تماستان از طریق به کار بردن نام کامل خود 

وجهه ای شخصی و اختصاصی بدهید. »سالم، من جین کاتزنبرگ هستم«.

تمامی ایمیل های خود را با سالم و درود آغاز کنید

معموال هیچ گاه یک نامه معمول را بدون سالم و ذکر نام و عنوان شخص مخاطب 

ارسال نمی کنید. در ایمیل  هم به همان میزان نامه هایتان ادب و احترام به مخاطب 

را رعایت کنید.
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رسیدگی به شکایات
اطمینان حاصل کنید که تمامی افراد سازمان شما از احساس مسئولیت برای حل 

مشکالت و رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان برخوردار بوده و از چهار اقدام برای 

حل مشکل آن ها پیروی کنید:

1. عذر خواهی کرده و تقاضای بخشش کنید
تاسف خود را به صورت شخصی، قابل باور و محترمانه ابراز کنید. صحت شکایت 

مشتری را تصدیق کرده و نسبت به اصطالحاتی که به کار می برید دقیق باشید. به 

عنوان مثال مشتری از جمله »اگر موردی که می گویید صحیح باشد، من عذرخواهی 

می کنم«  این گونه برداشت می کند که به او گفته شده »شما دروغ می گویید«. با 

عجله عذر خواهی نکنید. آنقدر زمان بگذارید تا مطمئن شوید مشتری عذر خواهی 

شما را پذیرفته است.

2. موارد شکایت را با مشتری مرور کنید
برای اینکه متوجه شوید دقیقا چه اتفاقی رخ داده است باید سؤاالتی پایه ای و 

مناسب بپرسید. به این نوع سوال ها، این سواالت کمک می کند تا مطمئن شوید 

که مشتری اقدامات اولیه به منظور راه اندازی سیستم را درست انجام داده است. 

قبل از پرسیدن سواالت اطمینان حاصل کنید که عذرخواهی شما پذیرفته شده. در 

غیر این صورت سوال کردن تنها موجب رنجش خاطر مشتری خواهد شد.

3. مشکل را برطرف کرده، سپس پیگیری کنید
ارتقا  از طریق عرضه خدماتی اضافه مثل  تا  از فرصت پیش آمده استفاده کنید 

دادن سیستم به صورت رایگان، با مشتری ارتباطی قوی تر برقرار کنید. این عمل 

احساس برقراری عدالت را در مشتری که خود را متضرر می بیند، ایجاد می کند. 

به  را  خود  توجه  شرایط،  پیگیری  طریق  از  کردید  مرتفع  را  مشکل  آنکه  از  پس 

مشتری نشان دهید.
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4. مشکل را ثبت کنید
ثبت و مستند کردن مشکالت پیش آمده روشی برای عبرت گرفتن از اشتباهات و 

ریشه یابی آن ها است.

کنترل کیفی خدمات
تعدادی از کارکنان هتل »ریتز کارلتون« برنامه کنترل کیفی ایجاد کرده اند که شامل 

بررسی موارد مربوط به »خرابی، عدم کارایی و بی ثباتی در کارها« است، مشکالتی 

تکراری، مانند تعمیرات نیمه کاره که می خواهید از آن سر باز بزنید. کارکنانی که با 

چنین مشکالتی روبرو می شوند، بالفاصله فرد مسئول را با خبر می کنند. برای آن که 

متوجه شوید که چرا چنین اشتباهاتی رخ می دهد، به پرسیدن سواالتی که با »چرا« 

شروع می شوند بپردازید تا ریشه اصلی مشکل را پیدا کنید. سپس آن مشکل را 

حل کنید.

به عنوان مثال وقتی مشتری از عدم سرویس دهی به موقع اتاق شکایت دارد، از 

خدمتکار بپرسید که چرا در این کار تاخیر داشته است. جواب این است که آسانسور 

قسمت خدمات تاخیر داشته است. چرا؟ خانه داری هنگامی که به دنبال ملحفه 

بیشتر بوده است آن را نگاه داشته است. چرا؟ هتل به مقدار کافی ملحفه ندارد. 

راه حل؟ ملحفه بیشتر خریداری شود. بررسی دلیل اتفاقات موردی حیاتی است که 

منجر به پیشرفت دایم شما می شود. به منظور جمع آوری داده های بیشتر درباره 

مشتریان، از پرسش نامه های عمقی مربوط به موقعیت های مختلف و پرسش های 

متداول و کوتاه یا پرسشنامه های کوتاه شامل3 تا 7 سؤال استفاده کنید. همچنین 

خریداران ناشناس از طرف شما نیز می توانند اطالعات ارزشمندی جمع آوری کنند. با 

این همه بهترین روش برای اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده، استخدام افراد 

مناسب است.
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به دنبال این ویژگی ها باشید:
صمیمیت ذاتی و حقیقی

همه افراد تمایل دارند که با اشخاص صمیمی و مهربان برخورد داشته باشند.

توانایی همدلی
کارمندانی که می توانند با مردم ارتباط برقرار کنند خدمات بهتری ارائه می دهند.

خوش بینی، شادکامی
هیچ کس نمی خواهد با افراد بدبین سر و کار داشته باشد.

اجتماعی
افراد باید تأثیر مثبت بر گروه های کاری خود داشته باشند.

وظیفه شناسی
به دنبال کارمندانی باشید که به کار خود افتخار کرده و تالش می کنند که آن را به 

خوبی و کامل انجام دهند. کارمندانی که وظیفه شناس نباشند مشکل ساز خواهند 

بود.

خدمات برجسته به مدیریت توانمند نیازمند هستند. به دنبال مدیرانی ارشد باشید 

که دارای خصوصیات زیر باشند:

 چشم انداز
مدیران بزرگ خدماتی با دقت به آنچه در آینده برای سازمان به ارمغان خواهد 

آورد فکر می کنند.
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 نظم دهی
این مدیران درک و حمایت از تصویر آینده را در کارمندان ایجاد می کنند.

ایجاد استاندارد
مدیران شایسته استانداردهای باالیی را وضع کرده و کارمندان را ملزم به رعایت 

این استانداردها می کنند.

حمایت
مدیران باید مطمئن شوند منابع مورد نیاز کارمندان به منظور رسیدن به اهداف 

سازمانی در دسترس است.

انگیزش، توجه و پاداش
به منظور تشویق کارایی، آن  را ارزشمند جلوه دهید.

حتی مدیرانی که با ارائه خدمات بی نظیر موافق هستند گاهی به هزینه های این کار 

ارائه یک خدمت  است  نیستند. ممکن  آن خشنود  میزان  از  و  اعتراض می کنند 

استثنایی شما را با افزایش مخارج عملیاتی روبه رو کند؛ اما یک مشتری رضایتمند 

که با ذوق و شوق درباره شرکت شما صحبت می کند، قابل قیمت گذاری نیست؛ به 

عالوه، بهترین کارمندان ترجیح می دهند با شرکت هایی کار کنند که رابطه ای قوی 

و خوب با مصرف کننده دارند.

سالم و خداحافظی
بسزایی  اهمیت  از  آن  کردن  مشایعت  نوع  و  ابتدا  در  مشتری  با  برخورد  نحوه 

برخوردار است. برخورد اولیه مناسب شخص را در حالت فکری و روحی مناسبی قرار 

داده و خداحافظی صمیمانه باعث می شود  خاطره و دیدگاه مثبتی از شما داشته 

باشند. در نظر بگیرید خوش برخوردترین، شادترین و مهربان ترین کارمندانتان را در 
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قسمت پذیرش قرار داده اید. همان گونه که با مشتریان حاضر در محیط پذیرش، 

محترمانه برخورد می کنید، در گفت وگوی تلفنی نیز محترمانه و با انگیزه صحبت 

کنید. در مکالمات تلفنی خود وقت کافی گذاشته و آغاز و پایان گرمی داشته باشید.

توجه بیشتر نسبت به مشتریانی داشته باشید که دارای ناتوانی جسمی هستند. 

برای مثال مشتریانی که ضعف بینایی دارند و می خواهند از سایت شما استفاده 

کنند ولی نمی توانند از سایت استفاده کنند. در تمام مراحل کاری مشتری مدارانه 

رفتار کنید.
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