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Firmy vyvíjajú čoraz viac úsilia na to, aby pochopili „svojich“ zákazníkov

a boli im schopní nájsť a dodať pravé riešenie v pravý čas. Nestačí len mať na

pamäti požiadavky zákazníkov. Vyplatí sa spolupracovať s nimi v plnom

zmysle slova. CRM sa preto dnes stáva kľúčovým prvkom pre výkonnosť

podniku.

Obdobie, keď jeden program vyhovoval všetkým, je preč. V poslednom

čase sa diferencovali rôzne formy CRM, umožňujúce automatické procesy,

ktoré pomáhajú riadiť vzťah so súčasnými zákazníkmi, zlepšiť identifikáciu

potenciálnych zákazníkov, riadiť marketingové kampane, posilniť vzťahy s ob-

chodnými partnermi a, samozrejme, posilniť lojalitu zákazníkov.

Až donedávna však existovali len obmedzené možnosti pri výbere a použití

CRM. Vo väčšine prípadov sa firmy obrátili na veľkých hráčov na trhu, od

ktorých mohli získať kompletné CRM. Vznikali však problémy s náročnou

implementáciou, so zlou návratnosťou investícií a s odporom zamestnancov

využívať zbytočné časti systému. Väčšina CIO si postupne uvedomila, že s CRM,

ako ho predtým poznali, je koniec. Bolo nevyhnutné poobzerať sa po systéme,

ktorý bude rozumieť ich spoločnosti a ktorý bude rešpektovať ciele a stratégie

konkrétnej firmy. Táto zmena pohľadu znamenala skutočnú revolúciu na trhu

s CRM.

ZDRAVÁ SKEPSA

Firmy majú teraz toľko možností! Odborníci však radia zachovať chladnú

hlavu. Zostať skôr skeptickými a pred definitívnym rozhodnutím starostlivo

vyhodnotiť jednotlivé prvky a programy. Výber konkrétneho modelu závisí

od typu spoločnosti a od jej cieľov. Farmaceutická spoločnosť s úzkou špeci-

fikáciou a portfóliom výrobkov je nepochybne vhodným kandidátom pre

špecifické CRM riešenie. Avšak iná farmaceutická spoločnosť, ktorá plánuje

otvoriť zákaznícku linku a začína s marketingom cieleným na zákazníkov,

bude spokojnejšia s obecnejším systémom, ktorý jej pomôže najskôr vybu-

dovať určitú pozíciu na trhu.

CRM ZVYŠUJE EFEKTIVITU

Hlavnou výhodou CRM je, že umožňuje organizáciám vybudovať rentabilnejší

vzťah so zákazníkmi pri znížení prevádzkových nákladov. Spoločnosti za-

oberajúce sa predajom môžu skrátiť cyklus predaja a zvýšiť zisk z jedného

zákazníka. Marketingové spoločnosti môžu zvýšiť odozvu kampaní a tak

zvýšiť aj výnosy z nich. Organizácie vďaka zákazníckemu servisu výrazne

zvyšujú produktivitu jednotlivých zamestnancov. 

Všeobecne teda nezáleží na type biznisu ani na segmente trhu. Dobre

postavené CRM je dôležitým nástrojom a strategickou podmienkou pre firem-

ný rast a prežitie. Výskumy dokázali, že spoločnosti, ktoré majú spokojných

a lojálnych zákazníkov, majú väčší obrat, menšie náklady na komunikáciu 

a vysoké povedomie o značke, čo znamená lepšie finančné výsledky.

DVAKRÁT MERAJ A RAZ REŽ (RIEŠ)

Veľa firiem však nielenže netuší, čo je CRM, ale ani nemá predstavu, čo

všetko im môže priniesť. Preto sa firmy hľadajúce „to správne“ CRM riešenie

často obracajú na konzultantov a poradcov.

Správne zvolená poradenská firma a správne vybraný dodávateľ pomôžu

zaviesť vhodný systém pre určitý biznis, v správnom čase a za správnu cenu.

Ako trh CRM dospieva, jedna vec sa stáva zreteľnejšou: správne vybudovaná

a na mieru zostavená CRM stratégia je základom úspechu vzťahu so zákaz-

níkmi. Spoločnosť má väčšiu flexibilitu pri úprave procesov a nastavení v zá-

vislosti od technologických či ekonomických zmien.

Práve flexibilita je tým zázračným slovom, ktoré otvára dodávateľom CRM

dvere do mnohých firiem. Dodávateľské firmy sa už naučili, že jedno rieše-

nie skutočne nesedí všetkým, a že dôležitý je individuálny prístup. Aj ten

najlepší systém môže byť v niektorých situáciách úplne nevyhovujúci, pretože

nedokáže pracovať so špecifikami danej spoločnosti.

Konzultantské spoločnosti majú skúsenosti, ktoré môžu využiť pri apli-

kácii jednotlivých riešení. Dobrý poradca musí vedieť správne balansovať na

hrane medzi želaním klienta a usmerňovaním klienta „pre jeho dobro“.

Dodávatelia CRM riešení sú síce stále lepší, ale nie je dobré dať na najnižšiu

cenu, ale skôr na počet referencií, tradície na trhu a predovšetkým na kon-

krétne prípadové štúdie. 

Kľúčom k dobrému systému tak môže byť konzultácia, najlepšie priamo 

s dodávateľom IS. Dôkladná analýza východiskovej situácie je potrebná, rov-

nako ako jasné stanovenie cieľa a stratégie. Na záver si preto ešte raz pri-

pomeňme staré príslovie, ktoré dokonale sedí aj na CRM: Dvakrát meraj a raz

rež!

CRM či neskrátene Customer Relationship Management je výraz, ktorý v súčasnosti „letí“. Manažéri

firiem začínajú chápať, že riadenie vzťahov so zákazníkmi je pre ich podnikanie jednou z kľúčových

aktivít. CRM slúži na identifikáciu, zabezpečenie a udržanie si zákazníkov. Vďaka CRM je spoločnosť

schopná lepšie riadiť a koordinovať interakciu s klientom naprieč celou firmou. CRM podporuje

dokonalejšie využitie každého kontaktu so zákazníkom. 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi na tri
Petr Hampl
petr.hampl@helios.eu


