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Au trecut 17 ani de când am auzit pentru prima dată vocea unui client într-o cască. 17 ani
în care chiar dacă nu am mai lucrat în același domeniu, ceea ce am învățat printre operațiunile unui contact center ca agent, coordonator sau manager, a avut un rol important în
clădirea a ceea ce reprezint azi din punct de vedere profesional. Aceasta a fost școala de
business pe care nu aș fi avut ocazia să o urmez în nicio instituție de învățământ și în nicio
altă meserie. Aici am învățat că nu există “nu se poate”, că orice proces se poate transforma într-unul mai bun, am învățat diferența dintre eficient și eficace, cum să gândești din
perspectiva clientului fără să pierzi niciodată perspectiva companiei pe care o reprezinți,
cum să îndeplinești orice KPI din lume cu “freezed headcount” timp de 2 ani și cum să
coordonezi 20, 50 sau 100 de oameni cu zâmbetul pe buze și cu încredere în ceea ce va
urma, chiar dacă nu știi niciodată ce schimbare îți va aduce în business ziua de mâine. Am
învățat că oamenii tăi “te respiră” din momentul în care pășești pe ușa biroului și până
când ieși și că nu trebuie să pierzi legătura în niciun moment cu “vocea clientului”. Dacă ai
uitat cum sună, ești deja pe un drum fără întoarcere. Lucru valabil în orice business care
deservește oameni.
Între timp, lucrurile s-au schimbat, au evoluat, România a devenit un reper pe harta
Europei și a lumii și vorbim deja de mai multe arii bine închegate care își au rădăcina în
zona de contact center și în experiența profesioniștilor formați în această școală. Însă, fie
că este vorba despre contact centere interne, de shared-service-uri sau de companii de
tip BPO, filonul principal a rămas în aceeași zonă de experiență, iar profesioniștii din
România au dovedit de mult că au calificarea, experiența și rezultatele necesare pentru a
concura cu orice altă zonă din lume.
Orașe precum Brașov, Iași, Cluj Napoca, Timișoara, Galați sau Craiova au devansat
Bucureștiul ca pol principal al acestui domeniu, iar în anii următori vom auzi din ce în ce
mai mult de celelalte zone ale României.
De ce mai avem nevoie în viitor? De foarte multe lucruri. De o mai bună coagulare și comunicare între specialiștii acestui domeniu, de o mai bună imagine a acestei zone de business,
fie că este vorba despre pozițiile de entry level sau de cele deținute de specialiști, de o mai
bună imagine a noastră ca țară care suntem totuși locul doi ca destinație de business pentru aria de BPO în Europa, pe scurt de valoare adăugată. Valoare pe care nu ne-o poate aduce nimeni altcineva în afară de noi, cei care avem pe cărțile de vizită titulaturi care includ
cuvinte precum customer care, call center, contact center, BPO, outsourcing, operations,
customer satisfaction, support, ITO.
Îmi doresc ca demersurile pe care am reușit să le fac cu mult efort în ultimii ani, pentru
un domeniu în care am crezut și în care cred în continuare, să facă diferența și să contribuie la această valoare adăugată, fie că este vorba despre această revistă, Contact Center
Magazine, fie că sunt și vor fi evenimentele organizate de firma pe care o reprezint, de la
conferințele de specialitate și până la premiile dedicate acestei industrii. Cred că schimbarea ține de fiecare dintre noi și că viața înseamnă a construi, nu numai a câștiga.
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General Motors deschide la
Bucureşti un call-center cu peste
400 de angajațţi
Gigantul american General Motors (GM),
care dețţi ne brandul european Opel, va
deschide în perioada următoare la Bucureşti un birou de call-center pentru serviciul OnStar, care permite posesorilor
automobilelor echipate cu acest serviciu
să apeleze direct un consultant GM.
General Motors a închiriat 4.000 mp de
birouri în clădirea Skanska C din proiectul de birouri Green Court din zona
Barbu Văcărescu. Spaţț iul de birouri ar
permite astfel recrutarea a cel puțţi n 400
de angajațţi.
Sursa: www.zf.ro

Experiența cu clienții din vânzări
este schimbată de inteligența
artificială
Inteligența artificială, datele mari și
analiza vor schimba modul de abordare pentru datele companiilor și vor duce
într-o zonă inovativă toate afacerile care
se bazează pe date.
Conform Forrester, în anul 2017 piața
inteligenței artificiale se va tripla. Comercianții nu întârzie să exploreze noile
tehnologii din dorința de a face vânzările mai inovative și personalizate. Inteligența artificială va duce la o evoluție
rapidă a sistemelor și perspectivelor
clienților, în special pentru zonele de
comerț, marketing sau managementul
produselor.

educată la preţț scăzut, ci ne ştim valoarea şi cerem un cost al muncii mai ridicat. Bucureştiul a fost undeva la 22%
în 2016 creştere salarială pe acest segment. Vorbim de un salariu minim de
550 euro şi un maxim de 1.300-1.500
euro, la agențţi, consultanțţi, nu de zona
de management“, declară Vlad Sterescu.
CGS a angajat anul trecut 400 de oameni, în special pe zona de servicii financiare şi vânzări, ajungând la un total
de circa 3.300 de angajaţț i la finele lui
2016, bugetul pentru anul curent acoperind 600 de joburi noi. Din numărul total de angajaţț i, 1.300 sunt în Bucureşti,
1.000 în Braşov, 400-450 în Sibiu, în
timp ce noul centru de la Galațţi a ajuns
în primul an la 200 de angajaţț i. CGS mai
are call centeruri la Târgu Jiu şi Miercurea Ciuc (doar pe limba maghiară).
Sursa: www.zf.ro

Airbnb intră indirect în România
printr-un call-center al irlandezilor
de la Voxpro
Voxpro, cel mai mare provider irlandez
de servicii internaţț ionale pentru suport
tehnic, soluţț ii pentru operațţiuni de vânzări, va deschide un birou în Bucureşti
unde va crea 150 de locuri de muncă.
Biroul din Bucureşti este primul de pe
teritoriul continental european pentru
Voxpro şi succedă deschiderea din 2016
a biroului din Dublin care a dus la crearea a 400 de locuri de muncă, dar şi a
două birouri adiţț ionale în SUA, unde au
fost create 500 de locuri de muncă.

www.clubitc.ro

Sursa: www.zf.ro

CGS, cel mai mare operator de call
centere din România: Am crescut
anul trecut salariile în medie cu
10-12% şi cu 22% în Bucureşti

Teleperformance România își
extinde sediul

În 2016, firmele din zona de BPO şi shared services au ieşit din zona de salarii mici, nu mai vindem forţță de muncă
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Teleperformance România, parte a grupului Teleperformance, liderul mondial
în servicii externalizate de management
al experienței cu clienții, își extinde sediul și portofoliul de clienți. Peste 250

de unități de lucru au fost aduse în
clădirea eco-friendly Green Gate, noul
sediu din strada Tudor Vladimirescu,
București. Teleperformance ocupă două
nivele în Green Gate: parterul, destinat
recrutării și training-ului și etajul al treilea, dedicat operaționalelor.

Euroanswer a deschis un nou
sediu în Sibiu
Euroanswer, lider în servicii BPO și ITO,
își extinde activitatea în Sibiu. Euroanswer dispune, în acest moment, de 4
centre operaționale: Bucuresti, Galați,
Skopje și Sibiu. Centrele oferă Customer
Support în 28 de limbi clienților din
peste 40 de țări. Având încredere în potențialul pe care România îl oferă în domeniul Customer Support, Euroanswer a
inaugurat în 2016 Centrul din Sibiu. Alături de Centrele operaționale din Skopje
(Macedonia), București și Galați, Sibiu
joacă un rol important în strategia de
dezvoltare a companiei pe plan regional.

Mediatel Data lansează aplicația
Workforce Management
Mediatel Data, companie care oferă soluții tehnice inovatoare pentru industria
de contact center, lansează aplicația
Workforce Management.
Workforce Management este o aplicație
client-server folosită ca instrument în interacțiunea cu celelalte module.
Componenta de server poate fi integrată
în diferite sisteme și poate fi utilizată în
aplicația de Supervisor, precum și în cea
de Agent.
Aplicația planifică, monitorizează și măsoară activitatea forței umane dintr-un
call center pentru a oferi un service level cât mai ridicat. Cu alte cuvinte, oferă
scenarii de funcționare, programează
shift-uri astfel încât să ofere flexibilitate
angajaților și să păstreze rigurozitatea și
performanța sistemului.
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Customer Care HUB Galați
- un eveniment necesar
de Xenia Mitran

Anul acesta, Conference Arena a lansat
Customer Care HUB Conference, o serie
de conferințe business gândite să vină
în ajutorul experților din domeniu. Conceptul este declinat din Customer Care
Conference & Expo, conferință ajunsă
la a 14-a ediție anul acesta, care aduce
în prim-plan instrumente inovatoare de
eficientizare a domeniului și care creează mediul potrivit pentru a discuta
trendurile la nivel global și felul în care
acestea impactează piața din România.
Conference Arena a creat, de-a lungul
timpului, o comunitate puternică, în
care concepte precum: loializare, ambasador de brand, customer experience, customer centricity și multe altele,
ocupă un loc foarte important pe agendele strategice de afaceri.
Customer Care Conference ajunge, în
2015, pentru prima dată la Cluj, un
oraș cosmopolit cu o dinamică de business susținută de o comunitate pasionată și competentă. Orașul reprezintă
un important centru European și una
dintre destinațiile de afaceri preferate în Europa de Sud Est, găzduind un
număr semnificativ de companii de
servicii și software, cu o piață în continuă creștere. Mai mult, în 2012, Cluj
Napoca a apărut pentru prima oară
în lista Tholons, între primele 100 de
orașe considerate destinații de top pentru industria de Outsourcing, la nivel
mondial. Mediul academic este un alt
aspect important, Clujul numărând 10
universități, 52 de facultăți și 11 525
de absolvenți în fiecare an, dintre care
1700 în domeniul IT.
În 2016, Conference Arena organizează prima conferință în Iași. Iași este al
treilea oraș din România din punct de
vedere al disponibilității și al atitudinii
pozitive a forței de muncă. În ceea ce
privește centrele de contact, activitatea

este intensă, în principal datorită prezenței marilor companii.
Orașul este un important centru de
servicii IT și gazda a numeroase multinaționale. Un alt punct de interes îl
reprezintă cele două universități care
asigură forță de muncă foarte bine pregătită, cu un total de aproximativ 9594
de absolvenți pe an. Se preconizează că
până în anul 2030 forța de muncă din
industria IT va avea 33 000 de angajați
față de 12 000 în anul 2016.
În Iași, serviciile sunt foarte bine dezvoltate, marcă a unei economii puternice. Cele mai importante sectoare sunt
legate de zonele: educație, sănătate,
banking, cercetare, turism și cultură.
Expunerea culturală este alt factor important, orașul având 6 centre culturale: centrul francez, german, britanic,
latino-american și caraibian, grec și
arab, 4 universități și 48 de facultăți.
Anul trecut, Conference Arena a reunit,
pentru prima dată, experții din domeniul contact center și a pus Iașiul pe
harta conferințelor Customer Care ca a

doua destinație după Cluj.
Parte a Customer Care Conference &
Expo, Customer Care HUB Conference
s-a născut din dorința de a împărtăși bune practici, de a facilita networking-ul și de a ajuta experții din customer care să obțină rezultate excelente
și de a fi la curent cu cele mai recente
trenduri din industrie. În parteneriat
cu Customer Service Expert, conferința
oferă și sesiuni de training. De aproape
10 ani, Customer Service Expert influențează pozitiv viețile celor pe care îi
consiliază pe plan profesional, sprijinind evoluția companiilor partenere.
Customer Service Expert se concentrează pe defi nirea și cizelarea comportamentelor dorite, pe promovarea eficacității și obținerea de rezultate pentru
client, oferind soluții relevante în funcție de specificul industriei. Misiunea
consultanților Customer Service Expert
este aceea de a forma profesioniști, împărtășind din experiența acumulată,
astfel încât aceștia să inventeze noi dimensiuni ale succesului în business.
2017 | N R. 1 - Contact Center Magazine
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Prima ediție a Customer Care Hub Conference a avut loc anul acesta pe 15
februarie, la Galați.
Gabriel Prefac, Agility & Innovation Officer @Accesa, semnalează
faptul că zona Galați-Brăila ‘’este a
doua mare aglomerare urbană din
România, după București. Conform
ultimului recensământ, acolo se află
aproximativ 430.000 locuitori (comparativ cu 325.000 în Cluj, 320.000
în Timișoara și 290.000 în Iași). Potențialul acesta dat de aglomerarea de
populație urbană nu a fost încă vizibil
deoarece întotdeauna cele două orașe
au fost privite separat, astfel încât investitorii nu le-au acordat mare atenție. Din centrul Brăilei până în centrul
Galațiului avem 21 de km, respectiv
25 minute, deci sunt practic un singur oraș. Schimbarea de perspectivă
cu cele două orașe privite împreună a
atras atenția multor investitori în ultima perioadă.’’
În ultimii ani, au apărut multe companii de call center și contact center în
această zonă: Euroanswer, Comdata,
Webhelp, CGS Galați, Orange; clinici:
Medicover, Medlife, Sanavita, Aves
Medicom, Hiperdia, Maycor, Hyperion.
Astfel, mediul business are mari așteptări de la mediul universitar, aspectele
cele mai importante fiind: cunoștințele
de specializare acumulate, un nivel ridicat de cunoaștere a limbilor străine,
competențe privind utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, competențele transversale: comunicarea, lucrul în
echipă.
La Customer Care HUB Conference Galați specialiștii în customer care au
vorbit despre metode inovatoare de
recrutare și de training, despre cum
influențează industria IT domeniul
customer service și despre importanța
loializării angajaților pentru că ei sunt
cei care pot oferi experiențe unice clienților.
Emilia Pecheanu, decanul Facultății
de Automatică, Calculatoare, Inginerie

6
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Electrică și Electronică a atras atenția
asupra faptului că, în facultățile de
profil real din România, disciplinelor
comunicare și limbi străine li se acordă
un procent scăzut de acoperire (7%). Și
practica de specialitate are un spațiu
mic în programa școlară: 6,5%, față de
30% în străinătate.
Soluțiile discutate de experți la Customer Care HUB Conference Galați pentru armonizarea celor două medii sunt:
implicarea companiilor în procesul de
instruire, la nivel aplicativ; proiecte ve-

nite de la companii pentru studențţi.
Împărtășirea provocărilor între mediul
business și cel academic a arătat că, pe
termen lung, o strânsă colaborare aduce
plus valoare ambelor părți implicate. În
concluzie, conferința de la Galați reprezintă un eveniment necesar care a adus
valoare comunității locale prin schimbul de idei între specialiștii din marile
companii și cadrele universitare.
Următoarele ediții Customer Care HUB
Conference vor avea loc în: Craiova,
Timișoara, Brașov, Cluj și Iași.
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Oameni
pentru
oameni - povestea extinderii Teleperformance România
de Daniela Zărnescu

Zilele însorite de primăvară se trăiesc altfel la etajul al treilea al unei clădiri de
sticlă, cu vedere spre Palatul Parlamentului. Lumina cade liniștitor în sala de întâlniri, mobilierul te îmbie să-ți deschizi
sufletul, imaginația se joacă cu plăcile
tip Lego de pe pereți.
Suntem în cel mai recent sediu al companiei Teleperformance, deschis în 2016,
într-un efort rupt din basmele românești,
cu oameni care muncesc cât o armată,
care simt și știu că schimbarea stă doar
în puterea lor și care împărtășesc aceleași valori.
Edmona Popescu, CEO-ul Teleperfomance, își reamintește parcursul evenimentelor cu emoția artistului căruia opera de
artă i se dezvăluie pe măsură ce privește
pânza goală sau bucata de material care
așteaptă să fie transformată. Vizionarea
spațiului a adus cu ea și confirmarea deciziei de achiziție, clădirea Green Gate
din București oferind toate condițiile pe
care compania și le dorea pentru aceas-

tă extindere. Aflăm că implicarea a fost
unanimă, că investiția emoțională o depășește pe cea financiară, cu precădere
în cazul Edmonei.
Ea întruchipează modelul autentic de
evoluție profesională, parcursul în interiorul Teleperformance întinzându-se pe
13 ani. S-a angajat ca agent, a devenit
rapid supervizer și de acolo limitele s-au
diluat. Își cunoaște colegii pe nume, iese
cu ei în pauze, le cunoaște poveștile și îi
sprijină în fiecare demers. Interacțiunea
umană nemijlocită și sinceră este credo-ul care a adus-o în acest moment în
vârful companiei, de unde transmite aceleași valori angajaților noi și cu vechime.
S-a dedicat complet transformării spațiului de birouri achiziționat anul trecut,
lucrând planurile de împărțire ale acestuia, alegând culorile și grafica materialelor de personalizare. Dincolo de respectat proceduri și implementat procese,
de coordonat echipa care funcționa încă
în sediul vechi, a supravegheat întreg

Info despre companie
Teleperformance, liderul mondial pe piața serviciilor externalizate de management al experienței cu clienții, dezvoltă în parteneriat cu companii importante din diverse industrii,
strategii referitoare la relația cu clienții acestora, folosind multiple canale de comunicare.
Compania furnizează rezultate superioare prin operațiunile de suport clienți, achiziții, suport tehnic, colectare creanțe, s.a. În 2016, aceasta a raportat venituri consolidate de 3.6
miliarde €.
Grupul operează 178.000 de stații de lucru, cu aproape 217.000 de angajați în 340 centre de contact, în 74 de țări și deservind mai mult de 160 de piețe. Acesta gestionează
programe în 265 de limbi și dialecte, în numele marilor companii internaționale dintr-o
mare varietate de industrii.
Misiune: La Teleperformance oferim o experiență remarcabilă a gestionării relației cu clienții, cu fiecare ocazie, ca urmare a pasiunii, angajamentului și a dedicației pentru excelență.
În acest sens, noi creăm oportunități și valoare atât pentru angajați cât și pentru clienți,
comunități și acționari.
Valori: integritate, respect, profesionalism, inovație, dedicare.

procesul de amenajare. A ținut cont că
accesibilitatea este un atribut esențial la
locul de muncă și că ea trebuia raportată
cu precădere la agenți, nu la management. A ales mobilierul, electrocasnicele
și a contribuit la pregătirea sălilor de lucru, astfel încât rolurile în echipe să fie
distincte, dar complementare și să asigure buna desfășurare a proiectului. Punctul culminant a fost atins de mutarea în
noul sediu a echipei care lucrează pentru
proiectul plasat în clădirea ultramodernă, cu certificat “verde”. În decursul a
6 ore, pe timpul nopții, toată aparatura
necesară desfășurării proiectului a fost
mutată din vechiul sediu și instalată
pentru funcționare. Nu a lipsit planul de
rezervă, însă reușita a fost de partea lor.
Au urmat tururile ghidate în noul sediu,
“on boardingul” cum l-au numit intern,
acomodarea cu spațiile de lucru și cele
comune, familiarizarea cu vecinii din
clădire, furnizorii de mâncare din zonă
și trucuri pentru prinderea unui loc de
parcare în zonă.
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Astăzi, la aproape un an, sălile de lucru sunt pline, oamenii concentrați dar
zâmbitori, comunicarea decurge natural și clienții interesați de extinderea
proiectelor.
“Panorama a fost senzațională în iarna
densă pe care am traversat-o”, își amintește Edmona. “Totul în jur era alb,
emana liniște și îți crea senzația unei libertăți, pe care zonele de business ultra
aglomerate din capitală au pierdut-o.
Deja suntem în al patrulea anotimp petrecut în acest spațiu, și mă bucur să
văd cât de bine s-au adaptat cu toții.
Pentru că echipa de pe proiectul găzduit de acest sediu este multiculturală,
observ cu câtă ușurință preferințele fiecăruia se manifestă în deplină armonie
cu atmosfera generală.
Colegii din țările nordice se orientează
după soare, cei obișnuiți cu temperaturi scăzute își setează aerul condiționat în conformitate cu temperatura țării
lor, dar toate acestea raportate la întregul grup.” Confortul angajaților este un
indicator de care compania ține cont,
chestionarul cu peste 100 de întrebări
care se completează anual (Employee
Satisfaction Survey - Esat) fiindu-le de
ajutor pentru a afla exact părerea lor
despre spațiul de lucru.
Echipele rămase la sediul inițial și-

8
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au ajutat colegii care s-au mutat și au
primit vestea extinderii cu bucurie. Își
consideră sediul “acasă” și chiar dacă
vin în vizită în clădirea nouă duc dorul
spațiului aflat la doar 20 de minute de
mers pe jos. De acel spațiu se simt legați inexplicabil și este cel care le aduce satisfacții profesionale și personale.
A trecut, la rândul lui, prin numeroase
metamorfoze și include spații de relaxare (un teren de sport adaptabil la
numeroase activități), o parcare care
devine loc de inițieri în mersul pe bicicletă sau role pentru copii și o grădină
cu magnolii la care nu poți renunța fără
nostalgie.
Edmona crede cu tărie că “omul sfințește locul”, că angajații sunt cartea de
vizită a companiei și este teribil de satisfăcător să vezi cum se leagă prietenii
între categorii extreme de vârstă. Cei
sub 20 de ani, care colaborează pentru
proiectul din clădirea nouă sunt exponenți tipici ai generației “millennials”,
sunt extrem de relaxați, nerăbdători
și dornici să exploreze, să acumuleze
experiențe. Cei trecuți de 50 ani vin
cu răbdare și înțelegere dar nu se lasă
mai prejos în a-și arăta competențele
tehnice care îi fac invidioși chiar și pe
cei foarte tineri. Proba de foc pentru
toți este timpul de așteptare a liftului.

În România, Teleperformance și-a început activitatea în 2004 devenind în
scurt timp lider pe piața locală. În prezent are peste 800 de angajați care vorbesc fluent italiana, franceza, spaniola,
engleza, germana, rusa, maghiara, poloneza, bulgara și ucraineana.
Chiar dacă în clădire sunt disponibile 6
lifturi, timpul de așteptare care trece de
30 de secunde nu este pe placul celor
sub 20 de ani. De aceea “slow down”
devine mantra zilnică.
Caracteristicile clădirii țin totodată
cont de o bună fluidizare a traficului și
imprimă o stare de armonie. Apa din
holul de la recepția clădirii care crează senzația de relaxare, plantele care
împrospătează aerul, precipitațiile recoltate care le alimentează natural pe
acestea sunt câteva dintre detaliile pe
care le observi de la prima vizită în
clădire. Au făcut obiectul de studiu al
echipei Teleperformance și s-au bucurat că ele sunt în directă legătură cu acțiunile CSR ale companiei. Sunt cu toți
“citizens of the planet” (cetățeni ai planetei) și organizează frecvent acțiuni
de protejare a mediului înconjurător.
Angajații participă la strângerea deșeurilor din diverse zone ale țării și fac
acest demers cu entuziasm.

ACTUALITATE

Energia pozitivă am resimțit-o inclusiv
la intrarea în sala de apelare. Sute de
oameni cu atenție sporită la interacțiunea cu clienții, care cu siguranță simt
că operatorii zâmbesc în timpul convorbirii, că le înțeleg perfect neliniștile și
solicitările și că vor face tot ce le stă în
putință pentru găsirea soluției dorite.
Văzându-i la lucru, îi simți încrezători,
susținuți, bucuroși că sunt cu toți acolo,
dincolo de competențele pentru care au
fost selectați, de performanța pe care
trebuie să o livreze zilnic.
Îi vezi zâmbind în pozele înrămate din
holul de la intrarea în birouri, surprinse
la aniversări, lansări de proiecte, acțiuni umanitare sau team-bildinguri.
Cei care au văzut prezentările Edmonei
Popescu la diverse conferințe dedicate
domeniului customer care își amintesc emoția și căldura cu care vorbește
despre oamenii din echipele pe care le
coordonează, cât de bucuroasă este să
împărtășească cu ceilalți această stare.
Însă, dincolo de modele și rețete de succes, pe care nimeni nu le deține dar toți
și le doresc, stilul de management al
Edmonei este autentic, este irepetabil și
realizat cu sufletul deschis, cu bucuria
timpului petrecut împreună cu oameni,
nu învățat și însușit din cărți.
“Industria nu funcționează doar cu reguli, procese, program fix. Este evident
că ne-am robotizat, că uităm să comunicăm, că în goana după KPI financiare
punem în umbră componenta umană.
Nu pot să funcționez așa, sunt mereu
disponibilă pentru discuțiile cu colegii din operațiuni, vreau să știu cum
se simț, dacă ei sunt bine, dacă sunt
mulțumiți. Am crescut împreună cu ei,
este o relație pe care nu o pot surprinde
dacă ar trebui să o pun pe hârtie.” Ascultând-o și văzând-o împreună cu angajații am înțeles că în Teleperformance
relaționarea nu este mijlocită de ierarhizare, este directă, spontană și sinceră.
Bilateral.
Ca să faci parte din echipa companiei

trebuie să știi că ai la dispoziție varianta social media, unde pe pagina de
Facebook a Teleperformance România
ai posibilitatea să aplici la job pe chat.
Acolo poți urmări acțiunile companiei și să te familiarizezi cu stilul lor
deschis și flexibil. Bineînțeles, îți poți
trimite CV-ul și pe adresa de e-mail recrutare@teleperformance.ro. Ține cont
de faptul că poți realiza acest lucru în
orice perioadă a anului, aplicațiile fiind arhivate și activate la momentul la
care se extind proiectele existente sau
apar unele noi.
Puneți în evidență personalitatea, demonstrează-ți competențele, listează
performanțele care te evidențiază și
ești cu un pas mai aproape de construirea carierei pe care o meriți. Teleperformance România este aici să te
susțină!
Distincții în cadrul Romanian Contact Center Awards:
2011 - Best Large Call Center of the Year
2012 - Best Large Call Center of the Year & Best Call Center Manager of the Year
2013 - Best Large Call center of the Year & Best Call Center Manager of the Year
2014 - Best Large Call Center of the Year
2015 - Best Large Call Center of the Year
2016 - Best Large Call Center of the Year
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Tips&Tricks în Managementul Performanței
pentru First Line Managerii din Contact Center

de Oana Bălteanu, Managing Partner@Customer Service Expert
Odată cu evoluția din ultimii ani a contact centerelor către servicii integrate omni-channel și pentru că dorința companiilor
de a le transforma în centre de profit este din ce în ce mai evidentă, rolul first line managerilor de a gestiona inteligent
implicarea agenților în îndeplinirea obiectivelor este critic.

sine și cresc motivația pentru perfecționare și învățare continuă.
3. Creează ocazia pentru exprimarea
îngrijorărilor și a nemulțumirilor.
Una din cele mai bune și mai rapide
metode prin care poți înțelege ce ar putea să afecteze performanța este aceea
de a crea oportunitatea și cadrul pentru
ca agenții să își exprime părerea în timp
real.

Orice metode și strategii ai aplica, ține
cont de aceste idei care te vor ajuta
să te menții pe calea stabilită pentru
îndeplinirea obiectivelor:
1. Asigură-te că știi adevăratul motiv.
Pentru a te asigura că agenții sunt implicați, ai nevoie în primul rând, să înțelegi
motivul neimplicării. Nu presupune că
știi motivele.
2. Găsește cât mai des și cât mai
multe motive de laudă.
Laudele sunt fundamentul stimei de
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4. Fii întotdeauna deschis și onest
pentru a evita să ai în echipă
persoane dezamăgite.
Dezamăgirea creează o stare de nihilism, o stare de confuzie și dezorientare, un sentiment adânc de trădare și
neapreciere a efortului nostru.
5. Împărtășește feedback-ul pozitiv în
echipă.
Regula de aur este: laudă în public,
critică în particular.
6. Ascultați apelurile împreună și
evaluați separat, dar în același timp
Procedând astfel, vei gestiona mult mai
ușor percepția agentului față de așteptările lui.

7. Permite angajaților să participe
activ în procesul de creare a
strategiei.
Implicând agenții în crearea strategiei,
în îmbunătățirea proceselor și selectarea
indicatorilor de performanță, le confirmi faptul că sunt importanți pentru
organizație, că joacă un rol important în
derularea planului și te asiguri că sunt
determinați să acționeze pentru îndeplinirea obiectivelor.
8. Definește clar rolul și
responsabilitățile fiecărui membru al
echipei.
Performanța poate fi susținută sau
îmbunătățită doar prin definirea clară a
rolului și a responsabilităților fiecăruia în
cadrul echipei și al organizației. Sarcinile
fiecăruia derivă din responsabilități și
sunt un mecanism viu ce poate fi schimbat în scopul îndeplinirii obiectivelor.
9. Managementul performanței
este un proces continuu, nu este un
eveniment singular, sau un ritual
anual.
10. Sprijină și dezvoltă agenții prin
coaching și mentoring.

FOCUS

În managementul performanței, este
important să existe activități fără o miză
finală, fără o notă sau calificativ. Pentru
a-și atinge potențialul maxim, oamenii
au nevoie să fie implicați în activități
prin care să învețe fără să fie expuși
unei mize sau fără să fie expuși unei
reacții din partea clientului.
11. Monitorizează în timp real
interacțiunile agenților cu clienții
pentru a îmbunătăți calitatea în
general.
Monitorizarea zilnică și în timp real
a interacțiunilor te ajută să corectezi
imediat comportamente nedorite, fără
ca acestea să devină o obișnuință. Activitatea în sine, desfășurată consecvent
și transparent, responsabilizează agenții
pe termen lung și influențează pozitiv
calitatea interacțiunilor.
12. Asumă-ți rolul de a obține
întotdeauna cele mai bune rezultate.
Un manager căruia îi pasă de angajați
va obține întotdeauna cele mai bune
rezultate de la echipa sa, indiferent de
structura de managementul performanței din organizație.
13. Aplică uneltele și activitățile
de management al performanței
potrivite fiecărei persoane.
De multe ori, stabilim un obiectiv și
presupunem că cea mai bună cale către
atingerea acestuia este aceeași pentru toată lumea. Folosește uneltele și
activitățile potrivite fiecărei persoane și
îndeplinirea obiectivelor va fi mult mai
rapidă.

15. Păstrează focusul în primul rând
pe oameni și apoi pe KPI.
Atunci când te concentrezi prioritar pe
managementul oamenilor, aceștia sunt
multumiți, iar obiectivele sunt atinse
mult mai ușor.
16. Ședintele de coaching ajută la
fidelizarea angajaților pe termen
lung.
Un agent nemulțumit și dezinteresat
nu trebuie lăsat să plece pur și simplu.
Întâlnirile de coaching ajută mult! De
asemenea, variind și suplimentând lista
sarcinilor zilnice, ajută agentul să-și
recâștige interesul. De multe ori, aceștia
au sentimentul că pot face mult mai
multe decât se presupune.
17. Cunoaște-ți angajații și află ce îi
motivează.
Vorbește cu oamenii din echipă și
despre alte subiecte în afara locului
de muncă pentru a afla lucrurile care
îi motivează. De asemenea, îi ajută pe
angajați să te perceapă și să te înțeleagă pe tine ca individ, nu doar ca pe un
simplu manager.
18. Comunică în permanență
agenților feedback-ul clienților.
Arată agenților formularele de evaluare, strategia și planurile companiei și
permite-le să-și asculte și să-și evalue-

ze propriile apeluri.
Mai mult, transmite-le mereu feedback-ul primit de la client.
19. Susține sesiuni de brainstorming
cu toți angajații.
Organizează sesiuni de brainstorming
cu toți membrii echipei, incluzând
agenții, specialiștii de calitate, team
managerii și trainerii.
În felul acesta sunt împărtășite idei și
bune practici în toată organizația.
20. Gradul de monitorizare
variază în funcție de nivelul de
performanță.
Frecvența monitorizării agenților variază în funcție de nivelul de performanță
al fiecăruia. Regula, însă, rămâne aceea
că toți agenții, inclusiv cei mai performanți, beneficiază de feedback pe baza
rezultatelor monitorizării.
21. Încurajează angajații săși îmbunătățească permanent
performanțele și comportamentul.
Dezvoltă și susține o cultură organizațională în care fiecare angajat își dorește
să-și îmbunătățească rezultatele. Astfel,
lucrurile nu sunt lăsate în controlul
total al managementului de prima linie,
ci rezultatele organizației și al brandului vor “aparține” tuturor.

14. Introdu standarde de
recompensare a performanței de
excepție.
Această măsură este strâns legată de
atingerea obiectivelor de business.
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Workforce Management,

aplicația care pune în valoare resursele umane
și îți optimizează business-ul
de Xenia Mitran
După-amiază plăcută de primăvară.
Stăm de vorbă cu domnul Dan Mazilu,
care ne vorbește despre trendurile tehnologice, despre aplicația viitorului în
materie de HR și ne spune cine poate
schimba mentalitățile în România.
Care sunt trendurile tehnologice în
domeniul contact center pe piața
internațională? Se aplică ele și în
România?

Dan Mazilu, Owner @Mediatel Data,
despre Workforce Management, aplicația
care monitorizează, măsoară și planifică
activitatea forței de muncă.
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În ultime vreme, s-a constatat o creștere
a serviciilor automatizate, robotizate.
Mai nou, s-a introdus și inteligența artificială în această automatizare, în sensul că se urmărește tiparul clienților sau
al celor care interacționează cu un contact center, cu un call center și în funcție
de acest tipar, se adaptează serviciile
oferite, începând de la IVR, de la sesiunile de chat, la formele propuse spre
interacționare cu clienții. Și noi, Mediatel, lucrăm la astfel de servicii pentru
domeniul bancar, pentru industria telecom; în general firmele multinaționale
doresc astfel de servicii pentru a crește
rentabilitatea unui centru de contact.
La firmele mici, înseși fluxurile opraționale sunt mai puțin definite, este și
un număr mic de agenți, de utilizatori.
Firmele mici sunt mai flexibile: oferă și
servicii din afara flowchart-ului inițial.
Ca de obicei, România nu este prima
sau cea mai inovatoare piață, din contră: întâi se testează în Occident și apoi
se aplică și în România. Cu pași timizi,
dar se aplică.

Există o diferență între nevoile
clienților români versus clienții
internaționali?
Nu este o diferență de nevoi, doar că în
România sunt mai greu de identificat
aceste nevoi din cauza mentalității. În
România nici nu se pune problema unei
schimbări de paradigmă așa cum este în
străinătate, în sensul că se externalizează nu numai serviciile, dar și procesele
către firme externe. La noi încă se mai
lucrează cu pixul și cu foaia de hârtie,
cu angajați interni și care au diverse
specializări, mai puțin cele digitale și
din acest punct de vedere este mai greu,
dar nevoile clienților sunt aceleași. Aș
spune că sunt mai degrabă diferențe în
ceea ce privește mentalitatea și nu nevoile. Ce am constat în ultimul timp este
egalizarea acestor nevoi datorită generației tinere. În orice punct al globului
s-ar afla, generația tânără are aceleași
nevoi, așteptări, dorințe, ceea ce egalizează mentalitățile. Doar generația tânără poate schimba mentalitățile.
Cum au evoluat clienții
dumneavoastră existenți?
Pentru că orice business crește datorită clienților, ne place să ținem cont de
feedback-ul clienților noștri și astfel îi
păstrăm aproape, cu unii am dezvoltat
frumoase relații de prietenie. Astfel, facem upgrade de versiuni, de funcționalități, cu training-ul aferent, cu asistența de specialitate, nu ne lăsăm clienții
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să ‘’doarmă’’ și le furnizăm cele mai
recente tehnologii. Noi nu avem responsabili de produs: funcționalitățile
nu sunt gândite în laborator, desprinse de realitate sau fără o aplicabilitate
imediată.
La Mediatel, toate ideile și caracteristicile produsului s-au dezvoltat și s-au
implementat ca urmare a cerințelor clienților existenți. Le dezvoltăm gratuit,
repede și le formalizăm, astfel încât ele
să poată fi accesate de toți clienții, nu
doar de cei care au solicitat respectivele specificații.
Serviciile pe care le instalăm în afara
granițelor sunt aceleași ca și în România.
Soluțiilor de call center și contact center le adăugăm în permanență noi upgrade-uri.
Al cui feedback vă ajută cel mai mult
atunci când implementați o nouă
tehnologie/un nou proiect?
Pe de o parte ne uităm la concurență,
pe de cealaltă parte, ne uităm la clienții existenți care doresc mereu upgrade-uri. Și facem asta în permanență.
Un exemplu grăitor: un client din America ne-a sugerat o idee de funcționalitate, pe care am dezvoltat-o și am aplicat-o. Pentru că a fost un succes, l-am
recompensat financiar. În concluzie,
feedback-ul clienților este acela care
ne ajută cel mai mult.
Ce platforme și tehnologii ați
implementat în piața din România?
Am început cu un prim IVR, acum 21
de ani, în apartamentul meu. Ofeream,
la telefon, servicii gratuite de consultare a programului cinematografelor
de pe Magheru. De exemplu, apăsai
1 pentru Scala, 2 pentru Patria și primeai programul. Primul client cu bani
a fost Automobile Bavaria BMW, pen-

tru care un creat un automated attendant în voice mail, pe care l-am dezvoltat pentru română, engleză și germană.
Am introdus pe piața din România serviciul de voice mail cu doi ani înainte
de a-l introduce cei mai mari provideri
de telecom. La acea vreme, acest serviciu a fost inovator. În concluzie, am
început cu un IVR în apartament și cu
voice-mail pentru primul client.
Cum s-a născut ideea aplicației de
Workforce Management? Ce rol are,
ce aduce nou?
Prin modulul de Workforce Management se monitorizează, se măsoară și
se planifică activitatea forței umane
dintr-un call center. Tocmai pentru a
oferi un service level cât mai ridicat
și cu resurse umane puține, pentru a
oferi flexibilitate agenților dintr-un call
center de a-și alege shift-urile în care
lucrează, pentru ca supervizorii că
vadă în timp real activitatea și mersul
call center-ului, din punct de vedere
uman, nu al interacțiunilor cu clienții,
am dezvoltat acest modul, care poate fi
folosit și pentru inbound și pentru outbound, asigurând planificarea activității agenților pe cele două căi. Sistemul,
pe baza datelor istorice pe care le are
privind activitatea call center-ului, pe
baza datelor de intrare care sunt furnizate de către supervizori, face mai
multe scenarii de funcționare, fiecare
cu o rată de profit, de servicii oferite
clienților. Vă dau un exemplu: luni dimineață, în orice call center medical
este peak time, atunci se sună foarte
mult, vinerea după-masă, mai puțin.
Și atunci trebuie planificate foarte bine
chiar și pauzele de toaletă ale agenților
pentru a răspunde cât mai bine interacțiunilor cu clienții.
Aplicația, nu numai că face un forecasting al activității din call center și
programează shit-urile, dar are și un
model de ‘’bursă’’ a agenților în care ei

pot face schimb de ture cu alți colegi:
dacă lucrezi sâmbătă, îți fac două zile
de marți dimineață etc. Toate astea cu
supervizare, astfel încât să ofere flexibilitate angajaților, dar și să păstreze
rigurozitatea și performanța sistemului.
Ideea s-a născut tot datorită nevoilor clienților noștri, care aveau mulți
agenți și care își organizau activitatea
în Excel. Modulul face programări și
în afara activității de call center. Este,
de fapt, un sistem cu date de intrare
și date de ieșire. Datele de intrare pot
fi luate și din alte platforme, aplicația
fiind multi site: ia date din mai multe orașe și le distribuie astfel încât să
optimizeze fluxurile operaționale în fiecare oraș.
Care este rolul unui provider de
tehnologie?
Mie îmi place să fac puzzle și mi s-a
întâmplat de multe ori să fac un puzzle până la capăt și să-mi lipsească
o piesă sau chiar două și este extrem
de frustrant, te simți neputincios, simți
că munca ta a fost în zadar. Noi vrem
să fim acei furnizori ai pieselor lipsă,
să furnizăm clienților ‘’piesa’’ care le
lipsește din realizarea proiectului. Cred
că acesta este rolul unui provider de
tehnologie, să ofere piesele lipsă, astfel
încât clientul să poată realiza un proiect frumos.
Ce lecții ați învățat ca provider de
tehnologie?
Am învățat, și asta acum mult timp, că
trebuie să ne ascultăm clienții. Și când
zic de bine și când zic de rău, mai ales
când zic de rău pentru că satisfăcându-i poți să reziști în fața oricărei crize,
poți să te diferențiezi în fața altor provideri de tehnologie și, nu în ultimul
rând, să câștigi clienții pe viață.
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Oana Radu, Chief Happiness Officer, despre

HAPPY MANAGEMENT
în parteneriat cu Customer Service Expert
- ”Dar Adrian, ce este fericirea?”
- ”Tu privește frunza... apoi sună-mă și
continuăm discuția!”

- ”Te rog să privești o frunză preț de câteva minute! Atât!”
Eram nefericită, în Italia, într-un moment de depresie cumplită. Era primăvara lui 2012. Îmi era foarte dor de
țară, de familie, de prietenii mei și de
stilul de viață din România.
Lucram într-o bancă la Milano, la Global. Pentru oricine altcineva părea că
l-am prins pe Dumnezeu de picior! Mie
însă mi se părea că acolo sunt ”no face,
no name, no number”. Ritmul de muncă era foarte lejer, nu ca în România.
Eram ca într-o continuă vacanță. Acel
”dolce far niente” al italienilor mă făcea
nefericită pentru că mi se părea că trece
timpul pe lângă mine. Îmi lipsea adrenalina ritmului de muncă din România.
Cum adică? Viața asta este și despre altceva decât muncă?...Mie îmi spuseseră
altceva părinții mei!

Fericirea este supraevaluată!
Nu mă înțelegeți greșit, „...căutarea fericirii...” este un obiectiv în sine pentru omenire. La fel era și pentru mine!
S-au scris nenumărate cărți și s-au făcut filme despre acest subiect – ”Pursuit
of happiness” cu Will Smith este chiar
unul dintre filmele preferate.
Cu toate acestea, este dificil de ignorat
faptul că fericirea este legată la condițiile externe, având în vedere că poate
fi definită ca fiind un viitor ce promite
perspective mai bune decât în prezent.
Pe baza acestei definiții, se pare că fericirea are o variabilitate ridicată și volatilitate bazată pe o grămadă de factori
externi, subiectivi. Este ca și cum fericirea noastră ar fi alimentată prin câte
un furtun de: partenerul nostru, jobul
pe care îl avem, mașina, contul bancar
etc. Astfel privită fericirea, este evident
că generează teamă! Pentru ca oricând
putem fi deconectați de la oricare din
aceste furtunuri!
- ”Adriaaaaan, privind frunza aceea preț
de câteva minute mi-am dat seama că
fericirea vine din momentul prezent și
este în fiecare dintre noi!!!! Îți mulțumesc!”
Acela a fost un moment de fericire supremă! Atât de simplu este!
Fericirea este așadar o sumă de momente, nu o constantă! Fericirea este o
alegere și depinde de fiecare dintre noi!
Chiar nu este un clișeu, deși poate să

sune astfel!
Cel puțin asta cred eu din acel moment!
De atunci am ales conștient să fiu fericită! Mi-am spus: ”I want the rest of my
life to be the best of my life!”
Sunt fericită când privesc un apus de
soare, când mănânc o prăjitură care îmi
place, când stau de vorbă cu oameni
dragi mie, când pot ajuta pe cineva,
când explorez un oraș nou. Sunt fericită
când privesc o frunză!
Un alt subiect controversat...știți și
voi...este: ”suntem noi cei din viața personală una și aceeași persoană cu cea
de la birou?”
Vorba lui Creangă, nu știu alții cum
sunt, dar eu una sunt aceeași atât în
viața personală cât și la birou.
Eu intru în birou în fiecare dimineață
zâmbind. Salut pe toată lumea de la recepție până ajung la biroul meu. Starea
mea interioară de fericire îmi dă o energie molipsitoare. Oamenii caută să fie în
preajma mea.
Raluca, Ema, Ionuț și Simona se prezintă: ”Sunt ... și sunt în echipa Oanei
Radu!”
Într-o zi am ieșit cu ei la o cafenea să
facem ședință de echipă în prima parte
a zilei și să ne dăm feedback unii altora
în a doua parte a zilei.
Nu voi uita niciodată acele momente!
Mi-au spus că sunt fericiți că fac parte
din echipa mea!
I-am întrebat de ce și mi-au spus că simt
asta pentru că eu reușesc să le transmit starea mea de fericire, râdem mult
în echipă iar energia mea le creează o
stare pozitivă!
Mi-au mai spus că apreciază foarte mult
că eu sunt un manager caruia îi pasă.
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Pentru ei este foarte important că avem
mereu conversații față-în-față în care nu
discutăm doar despre proiecte și rezultate ci și despre ei și viața lor în afara
biroului.
Ei știu că sunt „de partea lor”, că le știu
punctele forte, punctele slabe, speranțele și visele lor.
Sunt fericiți pentru că am înțeles modul
în care funcționează cel mai bine fiecare
și care sunt „butoanele fierbinți”.
Sunt fericiți pentru că eu îi ascult, țin
cont de părerile lor, le dau libertate și îi
expun mult.
Cercetările arată că pozitivitatea poate
face o diferență reală pentru succesul
oamenilor și bunăstarea lor.
Într-un studiu, cercetătorii au descoperit că persoanele fericite au succes în
multe domenii ale vieții lor, în special
în cariera lor, în comparție cu persoanele care se luptă cu fericirea și gândirea
pozitivă.
Alte studii arată că pozitivitatea are
impact foarte mare asupra abilității oamenilor de a gândi creativ, asupra progresului în carierele lor, asupra modului
în care reușesc să facă față provocărilor
și să lucreze cu alte persoane. Pozitivitatea este un ingredient esențial pentru
succes!
Pozitivitatea de asemenea, aduce beneficii pe termen lung. Barbara Fredrickson, profesor și psiholog social, a creat
”Broaden and Build Theory” pentru a
explica modul în care emoțiile pozitive pot extinde comportamentele noastre în timp. Potrivit lui Fredrickson, cu
cât experimentăm mai multe emoții
cu atât este mai plauzibil să expunem
comportamente pozitive, cum ar fi: curiozitatea, conștientizarea, curajul și creativitatea - toate informațiile esențiale
pentru succes.
Pe scurt, cu cât suntem mai fericiți cu
atât suntem mai creativi! Iar acest lucru
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este valabil atât pentru persoane fizice
cât și pentru echipe.
Echipele devin adesea mai pozitive
când au un lider pozitiv. Acesta este
motivul pentru care concentrându-te pe
propria fericire, bunăstare și inteligența
emoțională reprezintă primul pas în crearea unei echipe de succes!
Martin Seligman, un psiholog care studiază ”happy management”, a dezvoltat modelul PERMA pentru a evidenția
cele cinci elemente esențiale de care
avem nevoie pentru a fi fericiți. PERMA
este un acronim care vine de la:
1.
2.
3.
4.
5.

Positive emotion
Engagement
Positive Relationships
Meaning
Accomplishment/achievement

Noi toți vrem să fim fericiți. Când suntem fericiți, suntem productivi, suntem
buni la construirea unor relații semnificative cu cei din jurul nostru, și ... ne
simțim minunat!
Cum spuneam, fericirea este o alegere a
fiecăruia dintre noi și ține de momentul
prezent.
Modelul PERMA ne ajută să ne gândim
la ceea ce trebuie să facem pentru a ”înflori” și a fi cu adevărat fericiți! Astfel
vom conduce echipe fericite și performante!
1. Positive emotion (P)
Pentru ca noi să experimentăm bunăstarea, avem nevoie de emoții pozitive
în viața noastră. Orice emoții pozitive
cum ar fi pace, recunoștință, satisfacție,
plăcere, inspirație, speranță, curiozitate
sau dragoste se încadrează în această
categorie - și mesajul este că este foarte important să te bucuri de tine aici și

acum!
Deși nu putem fi fericiți tot timpul, trebuie să ne asigurăm că obținem adesea
emoții pozitive, cum ar fi de plăcere,
fericire, mulțumire, pace, bucurie și inspirație.
În cazul în care simțiți că nu vă confruntați suficient cu emoții pozitive în viața
voastră, opriți-vă și gândiți-vă de ce!
Vă puteți uita mai întâi la cariera voastră! Vă folosiți punctele forte în rolul
curent?
De asemenea, luați-vă un moment pentru a identifica oameni, evenimente sau
lucruri care vă oferă plăcere. De exemplu, imaginați-vă că vă place să fiți în
aer liber, înconjurați de natură, dar lucrați într-un birou; înseamnă că rareori
ajungeți să experimentați această sursă
de fericire. De ce să nu aduceți plante la
birou? Zic și eu!
Scopul este de a găsi modalități prin
care să simțiți emoții pozitive și plăcere
în rutina de zi cu zi.
2. Engagement (E)
Când ne-am implicat cu adevărat într-o
situație, un task sau un proiect, experimentăm o stare de ”flow”: timpul pare
să se oprească și ne concentrăm intens
pe momentul prezent.
Vă simțiți motivați în cariera voastră?
Sau mai degrabă căutați să va ocupați
de hobby-uri sau orice altă activitate
care vă face să simțiți starea de ”flow”
de care vorbeam mai sus?
Motivația este strâns legată de actul
de creație, dar puteți experimenta, de
asemenea, o motivație profundă atunci
când participați la sport, petrecerea timpului cu prietenii, sau lucrați la proiecte
de care sunteți fascinați.
Uitați-vă apoi la interesele voastre. Vă
faceți suficient timp pentru interese per-
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sonale, cum ar fi un hobby preferat sau
activitate fizică? Ideal este să dedicați
suficient timp pentru activități care vă
fac să vă simțiți fericiți și motivați.

sentimentul nostru de sens în viață. În
cazul în care simțiți că propria viață
este lipsită de sens, faceți oricare din
aceste lucruri - le veți găsi extrem de
satisfăcătoare.

3. Positive Relationships (R)
5. Accomplishment/achievement (A)
Ca oameni, suntem „ființe sociale” și relațiile bune sunt de bază pentru bunăstarea noastră. Din nou, vedem că oamenii care au relații semnificative, pozitive
cu ceilalți sunt mai fericiți decât cei care
nu o fac.
Aveți relații pozitive în viața voastră?
Acestea pot fi cu oricine: familie, prieteni, vecini; probabil vă petreceți majoritatea timpului la locul de muncă, deci
este important să vă creați relații bune
și cu colegii.

Mulți dintre noi ne străduim să fim mai
buni, într-un fel, indiferent dacă vrem
să stăpânim o îndemânare, să atingem
un obiectiv important sau să câștigăm

o competiție. Ca atare, împlinirea personală este un alt lucru important care
contribuie la capacitatea noastră de a
”înflori”.
De aceea, mai întâi este important să
descoperiți ce vă doriți cu adevărat în
viață. Care este visul vostru?
Știu că poate fi dificil să găsiți răspunsul
la aceste întrebări... Eu le-am găsit abia
acum, la aproape 40 de ani....
Și totuși... ”Te rog să privești o frunză
preț de câteva minute! Atât!”

Dacă nu, atunci este important să vă
luați timp pentru a înțelege de ce. Vă
dedicați suficient timp pentru consolidarea acestor relații?
4. Meaning (M)
Este vorba despre o cauza care deservește ceva mai mare decât noi înșine.
Fie că aceasta este de natură religioasă
sau o cauză care ajută omenirea într-un
fel, toți avem nevoie de sens în viața
noastră pentru a avea un sentiment de
bine.
Așadar simțiți că aveți un scop atât în
viața personală cât și în cea profesională?
Poate că este mai ușor să găsim unul
în mediul profesional dar este la fel de
important să cautăm un sens și în viața
personală - anumite activități, cum ar
fi petrecerea timpului cu familia noastră, voluntariat sau efectuarea unor acte
de bunătate pot îmbunătăți într-adevăr
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De vorbă cu Elena Grădinaru,

Mutualized Customer Care Center Director @ Schneider Electric
de Daniela Zărnescu

Piața serviciilor de outsourcing a evoluat într-un ritm foarte accelerat în Europa, cifrele dezvăluind o rapidă depășire
a statutului său în curs de dezvoltare în
regiune. Potrivit Colliers International,
primele 100 de companii de outsourcing la nivel mondial sunt deja în regiune de 2 ani.
Europa Centrală și de Est reprezintă o
destinație viabilă pentru externalizare,
o provocare pentru poziția Europei de
Vest la nivel mondial. Europa Centrală
este adesea aleasă ca destinație off-shore din cauza industriei sale mature și
forței de muncă cu înaltă calificare. Bulgaria, Polonia și România sunt preferatele marilor jucători.
Regiunea balcanică oferă, de asemenea,
posibilitatea externalizării în mai mul-

te orașe din aceeași țară, fiecare dintre
ele oferind personal talentat și competent. Mai mult decât atât, orașe care
se situează imediat după coordonatele
capitalei sunt din ce în ce mai competitive, oferind costuri mai bune, forță de
muncă calificată și un mediu de afaceri
solid și stabil.
Elena Grădinaru, în prezent Mutualised Customer Care Center Director în
cadrul Schneider Electric, vorbește
despre dezvoltarea pieței locale în context european și modul în care echipele
multiculturale se adaptează trendurilor
domeniului.
Caracteristicile locului de muncă sunt
criterii esențiale pentru performanță,
obținută prin dedicare și lucru în echipă. Viziunea viitorului este deja un mod
de lucru pentru Elena, care își exercită
competențele de management, planificare și setarea proceselor și a strategiilor, implementând abordări inovatoare
de-a lungul întregii cariere, întotdeauna
în industria de customer care. Aceștia
sunt pilonii succesului atins în companii
precum DHL, EFG Retail Services (Banc
Post), Oracle, Royal Bank of Scotland și
Unicredit.
Elena coordonează la acest moment
departamentul de Customer Care din
București, care numără 120 de angajați
vorbitori a 17 limbi străine. Aceștia asigură suport la cel mai înalt nivel pentru
25 de țări. Diversitatea este un atribut
apreciat într-o astfel de echipă, iar Elena încurajează deschiderea, exprimarea
liberă și creativitatea. Crede în echipa
ei și consideră că scopul ei este acela
de a-i ajuta să-și dezvolte pasiunile și
calitățile.

Armonia acestor valori și competențele
sunt trăsăturile care o definesc și care
o ajută să păstreze echilibrul între rolul
de mamă super erou a gemenilor și manager de succes la scară globală.
Care sunt beneficiile industriei de
shared services la nivel internațţional?
Cum sunt ele influențţate de
evenimentele socio-politice?
Eficiența de care dă dovadă industria
de shared services se datorează în primul rând oamenilor extraordinari care
activează în aceasta, întrucât discutăm
în primul rând de o relaționare la nivel
internațional în cadrul unei organizații
unde comunicarea reprezintă elementul
decisiv. România și-a făcut deja un renume prin faptul că o parte semnificativă a
forței de muncă are competențe lingvistice deosebite, vorbind fluent cel puțin
două limbi străine. Acest lucru reprezintă una dintre cerințele majore pentru a fi
recrutat într-un astfel de centru.
Pe lângă calitățile lingvistice deosebite, românii dau dovadă și de un interes
deosebit în ceea ce privește echilibrul
dintre soft skills și abilități tehnice. Tinerii preferă de cele mai multe ori să
se angajeze încă de pe băncile facultăților, învățând astfel foarte repede.
Aceștia demonstrează totodată că se
pot integra și adapta cu mare ușurință
la cultura organizațională, participând
activ cu idei inovatoare pentru business.
Din perspectivă economică, industria
de shared services aduce companiilor,
la nivel internațional, beneficii eviden-
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te legate de reducerea costurilor și utilizarea mai eficientă a resurselor umane
și materiale din interiorul organizației.
Colaborarea de succes în cadrul industriei se reflectă direct în relația cu clienții și partenerii de business.
Pentru a exemplifica, acest concept a
fost implementat în cadrul Schneider
Electric pentru a standardiza tranzacţțiile la nivel internațţ i onal şi pentru
a promova cele mai bune practici de
business, un mediu proactiv în rândul
angajațţilor, asigurându-ne astfel că
oferim același serviciu de calitate clienților noștri. Ne putem mândri cu faptul că am reușit să transformăm hub-ul
din București totodată și într-un centru important de training, concentrându-ne așadar pe dezvoltarea continuă
a angajaților noști. Diversitatea multiculturală prezentă în centru și programele de training uniformizate ne oferă
posibilitatea de a livra clienților noștri
aceeași calitate, personalizată însă din
punct de vedere cultural-politic.
Dintr-o perspectivă strict axată pe business, în interiorul grupului Schneider
Electric, componenta de shared services contribuie la o centralizare a tuturor subsidiarelor din cele peste 190 de
ţțări în care operăm, o interconectare
a departamentelor, dar şi o mai bună
cunoaştere a angajațţi lor şi a culturilor
din care provin. Toate acestea ne permit să avem o perspectivă de ansamblu asupra acţțiunilor pe care trebuie
să le luăm la nivelul companiei pentru
a ne îmbunătățţi serviciile din front,
middle şi back-offices şi a ne adapta
strategia la nivel global, în funcțţ i e de
nevoile angajaţților.
Evenimentele socio-politice pot influența, desigur, deciziile multinaționalelor de a-și deschide centre de shared
services într-o țară sau alta, într-o regiune sau alta. Cât de sigură este o țară
pentru investiții, previzibilitatea oferită de legislație, caracteristicile și evo-
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luția forței de muncă, toți aceștia sunt
factori foarte importanți care contribuie la dezvoltarea industriilor de shared
services.
În același timp, față de alte țări care au
costuri cel puțin la fel de reduse cu forța de muncă, avantajul României este
un context geopolitic ce oferă o stabilitate favorabilă investițiilor, întărită
de faptul că suntem membri ai Uniunii
Europene.
Care este factorul sau care sunt
factorii care au transformat
România într-o destinaţ ț ie preferată
pentru companiile de shared
services?
După cum am menționat și mai devreme, România dă dovadă constant de
oameni talentați, cu aptitudini multiple și cu o deschidere fascinantă către
învățat. Calitățile lingvistice care demonstrează că România este destinația
perfectă pentru companiile de shared
service nu se datorează numai multitudinii și varietății de limbi cunoscute,
ceea ce reprezintă și realitatea actuală,
cât mai ales nivelului avansat al stăpânirii acestora.
Pe lângă aptitudinile extraordinare de
comunicare, este de subliniat faptul
că tinerii sunt dispuși să își lărgească
orizontul constant printr-o deosebită
sete de cunoaștere. Astfel, absolvenți
ai profilelor umaniste dobândesc capacități și cunoștințe tehnice într-un timp
foarte scurt, devenind astfel angajații
mult căutați de organizațiile care implementează conceptul de shared services.
În ultimii doi ani, România a devenit
una dintre destinaţ ț iile preferate ale
companiilor de shared services, și datorită costurilor competitive asociate
forţ ț ei de muncă. Bineînțţ e les, un alt
factor pe care îl putem lua în consi-

derare este internetul de mare viteză,
care oferă beneficii majore companiilor, mai ales celor care operează în industriile Hi-Tech.
Cum aţ i convinge un potenţ ț ial
partener să deschidă o sucursală în
România? Care sunt argumentele pe
care i le putețţ i enumera?
Este mai mult decât evident că România
se remarcă în primul rând prin oamenii
profesioniști, implicați, deschiși și bine
pregătiți. Acestea sunt calități dorite și
vânate de orice angajator, iar deschiderea unei sucursale în România reprezintă astfel o oportunitate de dezvoltare
la nivel organizațional și internațional
foarte profitabilă, atât din punct de vedere al talentelor, cât și al costurilor.
Diversitatea culturală față de care românii sunt deschiși reprezintă un plus
la nivel comunicațional în companii,
punând bazele unor valori organizaționale precum deschidere, creativitate,
inovație și implicare activă. Diversitatea culturală este un bun de care ne
bucuram în Schneider Electric în primul
rând din perspectiva învățării, întrucât
schimbul de experiență se dovedește a
fi foarte aparte, de la angajat la angajat,
generând astfel cunoștințe pe care nu le
poate acoperi un training direct.
Pe lângă valorile pe care le poate consolida diversitatea organizațională și
culturală, putem spune că aceasta facilitează și managementul schimbării,
oamenii fiind mult mai deschiși la nou,
la necunoscut, la inovație.
Interesul pentru job-uri în industria
shared services nu este restrâns însă
numai în cadrul românilor, întrucât noi
ne bucurăm deja de un număr semnificativ de străini care au ales Schneider
Electric România ca angajator și dezvoltator pe plan profesional, făcând astfel
România și mai competitivă pe piață.
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Dintre aceste argumente, care
considerațţi că este principalul
diferențţiator al ţțării noastre?
Dintre toate argumentele prezentate anterior, consider că principalul avantaj competitiv al țării noastre îl constituie oamenii. Companiile care intenționează să-și
deschidă un centru de shared services
în România vor găsi aici tineri bine pregătiți și talentați, care vorbesc fluent sau
pot învăța foarte ușor să vorbească fluent
mai multe limbi străine, care au o apetență către tehnologie și către inovație.
Totodată, varietatea lingvistică este și ea
remarcabilă, întrucât tinerii acoperă nu
numai limbi foarte uzuale, ci și limbi mai
exotice. Cunoașterea mai multor limbi
străine nu dezvoltă numai abilități comunicaționale foarte bune, dar și capacități
deosebite de multitasking și, bineînțeles,
deschidere către diversitate.
Există o diferenţțiere între clienţții şi
investitorii care se orientează către
România comparativ cu restul ţțărilor
din Balcani şi SE Europei?
Cred că investitorii și clienții care se orientează către România, comparativ cu alte
țări din zona Balcanilor sau din Europa de
Sud-Est, sunt mai preocupați de stabilitatea business-ului lor și de predictibilitatea
mediului în care vor investi decât de avantaje competitive de moment legate de costuri reduse sau de expansiunea în regiune.
Totodată, România și-a făcut un renume
în ceea ce presupune interesul tinerilor
față de diversitatea lingvistică pusă la dispoziția lor din ce în ce mai activ de universitățile românești. Acestea sprijină și
dezvoltă interesul acestora despre mediul
internațional prin programe de schimb de
experiență și numeroase parteneriate cu
universități din străinătate, motivând tinerii să-și aprofundeze, să-și consolideze și
să-și dezvolte aptitudinile lingvistice.
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Statul vine în sprijinul acestor
investitori?
România devine o țară din ce în ce mai
atrăgătoare pentru investitorii străini, iar
acest lucru se datorează și legislației locale, care prevede ajutoare de stat și alte
stimulente, în funcție de industria vizată
și de amploarea investițiilor. Spre exemplu, în 2014, 50 de milioane de euro au
fost oferiţți de stat, iar în 2015 ajutorul
din partea statului a fost de peste 35 de
milioane de euro. Anul acesta, Ministerul
Finanțţelor Publice a propus mărirea plafonului la ajutorul de stat pentru investiţțiile
cu impact major în economie cu 45 de milioane de euro.
Desigur că o politică mai coerentă de sprijin și o legislație stabilă, care să acorde o
mai mare predictibilitate, ar stimula și mai
mult investițiile.
Influențţează parteneriatele
diplomatice evoluțţia acestei pieţțe?
Sau relațţiile cad exclusiv în sarcina
companiilor interesate de dezvoltarea
acestei piețţe? Există un program de
întâlniri, medieri, un share experience
point?
Există o serie de evenimente care aduc faţță în fațţă manageri renumițţi din multinaţționale, oameni de afaceri, antreprenori,
dar şi responsabili cu relațţiile internaţționale din diferite organizațţii naţționale şi
internaţționale, pentru a discuta şi dezvolta
noi parteneriate, astfel încât să maximizeze investițţiile şi să se asigure că rezultatele
vor fi pe termen lung, nu doar pentru companii, ci şi pentru economia României.
Reprezintă forţța de muncă şi profilul
acesteia mina de aur în această
industrie? În acest sens, care este
strategia propusă de compania pe care
o reprezentațţi?

Este esențial să conștientizăm faptul că
România deține real o mină de aur în
ceea ce privește tinerii. Capacitățile lor
profesionale, potențialul de care dau
dovadă, talentul, pasiunea și viziunea
proaspătă, alături de setea lor de cunoaștere, fac din aceste generații viitorul industriei de shared services din
România.
Vorbim în acest sens despre oameni
pregătiți să investească în dezvoltarea
lor, dispuși să depună constant efort în
plus pentru a fi siguri ca își finalizează
responsabilitățile la cel mai înalt nivel,
tineri care înțeleg că învățarea în sine
este un proces care nu se termină niciodată și care doresc să dea un sens
pozitiv eforturilor pe care le fac. Aceștia
sunt oameni deschiși, care nu se sperie
de schimbare, de inovație, au curajul să
își exprime ideile și să încerce constant
să aducă un aport pozitiv la un nivel cât
mai mare pentru business.
Noi ca angajatori trebuie să conștientizăm că ne bucurăm de o diversitate
deosebită în cadrul posibililor angajați
și că trebuie să investim în dezvoltarea,
susținerea și încurajarea acestor talente.
Această viziune este reflectată în strategia de HR a Schneider Electric, care
promovează o cultură a performanței,
vizând, în același timp, toate condițiile
necesare dezvoltării personale și profesionale a angajaților – beneficii extrasalariale, acces la traning-uri, sprijinirea
angajaților în menținerea unui echilibru
între viața profesională și cea personală etc. În plus față de ceea ce le oferim
angajaților noștri, ne implicăm și în
dezvoltarea tinerilor studenți sau absolvenți, prin intermediul unor parteneriate cu mediul academic, prin programe
de internship și prin oportunități de
construire a unei cariere în cadrul organizației noastre.
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Rolul
unui

TRAINING

TEAM LEADER

din contact center în managementul performanței
de Oana Bălteanu, Managing Partner@Customer Service Expert

Managementul performanței în contact center
Customer Experience este un concept teoretizat din marketing cu influență semnificativă în business-ul zilelor noastre.
Este singurul mod în care poți construi
și susține în piață un avantaj durabil și
competitiv. O știm cu toții, chiar și competiția.
Un alt aspect asupra căruia toți suntem de
acord este influența majoră pe care o are
un Contact Center în impactul cumulativ
al tuturor interacțiunilor între companie și
client, adică asupra Customer Experience.
În ziua de astăzi leaderii sunt influențați
de dinamica și complexitatea activității în acest domeniu petrecând mai mult
timp în zona operațională, trasând sarcini punctuale subordonaților, rezolvând
probleme punctuale și executând ei înșiși
task-uri care țin mai mult sau mai puțin
de responsabilitățile unui manager. Prin
urmare, deși la nivel declarativ toți ne
lăudăm cu existența unui proces de management al performanței, în realitate
foarte puțin aplicăm principiile esențiale
ale unui astfel de proces.
De cele mai multe ori, când diagnosticăm
un rezultat slab ce ține de Customer Experience, invariabil logica analizei ne duce
către nerespectarea standardelor de către
agenți și apoi către cel care ar fi trebuit să
asigure calitatea transmiterii informației
către clienți.
Deci da, team leaderii ar putea să facă
mai mult și mai bine. Management aș
zice. Al performanței.
Dacă ar fi să întrebați un agent în ce măsură team leaderul lui l-a ajutat în a-și
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stabili un obiectiv pentru a fi proactiv,
ce credeți că ar răspunde? Sau dacă l-ați
ruga să dea exemplu de situații în care ar
putea să demonstreze proactivitatea.
Vă propun să ne reamintim bazele teoretice ale rolului pe care team leaderul îl
are în managamentul performanței.






Managementul performanței în Contact
Center este procesul prin care leaderii se
asigură că cei pe care îi coordonează au
o înțelegere comună asupra obiectivelor,
responsabilităților și rezultatelor așteptate, împărtașesc feedback în privința performanței, identifică oportunități de dezvoltare și evaluează consecvent și corect
rezultatele performanței.
Acest proces sistematic și continuu ce are
ca scop îmbunătățirea performanței și
susține îndeplinirea obiectivelor, crează
un mediu de lucru care:







Prețuiește îmbunătățirea continuă.
Se adaptează bine la schimbare.
Se depun eforturi pentru a atinge
obiective ambițioase.
Încurajează creativitatea.
Promovează învățarea și dezvoltarea
profesională.
Motivant și plin de satisfacții pentru
angajați.

Motivația angajaților de a fi loiali și a se
implica în atingerea obiectivelor depinde
în cea mai mare masură de consecvența și
corectitudinea procesului prin care:




Îmbunătățirea performanței și dezvoltarea personală este planificată
și organizată proactiv.
Obiectivele sunt definite și exprimate specific și realist.
Performanța este analizată, evaluată, recompensată și corectată.
Progresul este măsurat prin monitorizarea performanței.
Rezultatele performanței sunt comunicate cu o frecvență ce stimulează progresul.
Stimularea performanței se face cel
puțin prin feedback și coaching.
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ȚINE CONT!













Managementul performanței este
un proces strategic, în sensul că
asigură alinierea obiectivelor individuale și de echipă la obiectivele
strategice ale organizației.
Este un proces continuu, nu un ritual anual.
Păstrați-l simplu! Sistemul de management al performanței nu trebuie să fie supra elaborat sau birocratic.
Trebuie să fie coordonat de către
managementul de linie, de către
superiorul direct al fiecărui angajat. Nu este proprietatea departamentului de resurse umane.
Managementul performanței va
funcționa corespunzător numai cu
sprijin total din partea conducerii
superioare a companiei.
Pentru a funcționa are de asemenea
nevoie de contribuția și implicarea eficientă a managerilor de linie.
Acest lucru nu va fi posibil în cazul
în care procedurile sunt prea complicate sau în cazul în care, odată cu
introducerea procesului de management al performanței, implicarea și
consultarea, comunicarea și instruirea oamenilor nu a avut loc.
Managementul performanței are ca
scop dezvoltarea oamenilor, îmbunătățirea performanței acestora. Nu
este vorba doar despre acordarea de
note și calificative pentru susținerea
deciziilor de recompensare financiară a angajaților și nu este cu siguranță un instrument de a “scăpa” de
persoanele nedorite.
 Managementul performanței implică
un dialog continuu între manageri
și oamenii din subordine. Dialogul
se bazează pe îndeplinirea obiectivelor, pe analiza performanței și
pe feedback-ul constructiv. Conduce
la îmbunătățirea performanței și la
construirea planurilor de dezvoltare

personală. Nu este un mecanism de
constrângere sau de control.




Rolul unui team leader din
contact center în managementul
performanței
În general, rolul unui team leader din
Customer Care este acela de a asigura îndeplinirea obiectivelor echipei pe care o
coordonează prin:











Direcționarea și propagarea strategiei organizației la nivel de individ:
înțelegerea, transpunerea strategiei
în obiective, comunicarea și suportul oferit echipei în atingerea acestora;
Motivarea și dezvoltarea membrilor
echipei;
Asigurarea resurselor necesare activității echipei.
Responsabilitățile acestuia sunt împărțite în trei categorii: cele legate de
business, de oameni și procese.

În ceea ce privește managementul performanței, responsabilități esențiale ale
team leader-ului sunt:








Stabilirea standardelor de performanță.
Comunicarea obiectivelor și standardelor cu scopul de a fi înțelese și
atinse de fiecare membru al echipei.
Comunicarea consecințelor performanței.
Monitorizarea performanței zilnice,
lunare, trimestriale, anuale a echipei.
Ajustarea performanței individuale
și de echipa prin folosirea adaptată
a instrumentelor de dezvoltare.
Repartizarea, alocarea și evaluarea
activităților.
Evaluarea performanței.
Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor ca urmare
a nivelului atins în performanța individuală și la nivel de echipă.
Recompensarea performanței.

Transpune aceste responsabilități în planuri de echipă și individuale de îndeplinire a obiectivelor, cu obiective SMART,
acțiuni specifice și adaptate modului de
integrare al agenților pe care îi coordonezi.

Stabilirea obiectivelor de lucru la nivel de echipă și individual aliniate
cu strategia organizației.
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Millennials, angajații care știu și vor

de la tine de 10 ori mai mult decât în prezentare
de Mădălina Vilău, Managing Director @Marketing Insiders Group
Cum să ne adaptăm la noile generații și
cum să reușim să obținem împreună cu
ei rezultate excepționale în business-urile
din care facem parte? O temă despre care
nu credeam să ajung să discut, pentru
că nu mi-am dat seama când am devenit
“altă generație”. Însă mă bucur pentru
că am avut și am în continuare ocazia să
lucrez cu oameni foarte tineri, care m-au
ținut “conectată” și mereu atentă, atât la
modul lor de gândire, cât și la modul meu
de gândire raportat la ei și la tot ce se întâmplă nou în lume. Și chiar dacă nu am
mai avut ocazia să trec prin procese de recrutare de volum (mă gândesc la sute de
oameni în interval de câteva luni), ultimii
ani au reprezentat pentru mine lecții importante de viață, culminând cu momente în care am crezut, pentru scurt timp, că
este posibil chiar să îmi fi pierdut tehnica
și simțul ascuțit în ceea ce privește evaluarea potențialului unui om cu care miaș dori să lucrez. Pe scurt, după o probă
scrisă de specialitate, două interviuri și 2
zile de acomodare (plătită, nicidecum benevolă) în cadrul companiei, unul dintre
cei aleși nu s-a prezentat în prima zi de
lucru, însă mi-a trimis un email prin care
îmi explica de ce, email pe care l-am recitit de mai multe ori și pe care am crezut
că nu îl ințeleg, până când mi-am dat seama că jucăm după alte reguli și după alte
așteptări. Chiar dacă îmi închipuiam că le
știu și că le-am văzut pe toate, iată că nu.
E momentul să mai învăț.
Dacă este să discutăm despre zona de
contact center, recrutarea este pricipalul
motor care nu se oprește niciodată și care,
vrând-nevrând, este prima interfață cu
generațiile tinere, pe care le caută cu prioritate și pentru care trebuie să își adapteze
continuu toate instrumentele de lucru, de

la modul și mediile în care promovează
pozițiile disponibile, modul în care le prezintă, până la teste, tehnica de interviu și
speech-ul pe care trebuie să îl aibă în fața
unui candidat. Este o industrie de oameni
care deservesc oameni. Adaptabilitatea la
schimbare este în ADN-ul acestui domeniu, fie că vorbim despre angajați, fie că
vorbim despre clienți. Dacă despre clienți
aflăm mai multe după ce îi segmentăm și
încercăm să extragem profile eligibile din
toate datele pe care le avem în aplicații,
despre oamenii cu care vrem să lucrăm
de unde aflăm lucruri? Le acordăm aceeași atenție? Suntem gata să adaptăm
procesele interne de recrutare și de management și la ei? Tind să cred că suntem
încă la început de drum în zona aceasta
și că avem multe de învățat, inclusiv de
la ei, cu privire la viteza de adaptare și la
deschiderea către lucruri noi.
De ce este această generație atât de importantă pentru domeniul contact centerelor?
1. Pentru că aproximativ 85% din totalul angajaților din contact centere fac
parte din această generație, spre deosebire de un procent de 25% în restul
domeniilor economice, contact centerele fiind în continuare un domeniu
de interes pentru acest segment.
2. Majoritatea celor care lucrează în
contact centere au încă vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, deci putem
ajunge la o profilare și mai specifică
a acestei generații.
3. Ușurința cu care au învățat și deja
vorbesc mai multe limbi străine și
deschiderea lor către învățare și domenii noi oferă oportunități pentru

identificarea și creșterea unor viitori
specialiști în diverse specializări (de
la social media la suport IT, loializare
și retenție, procese de collection sau
de risk management, sales, HR, project management).
Cum aplică generația Millennials la pozițiile deschise în contact centere? O statistică aplicată industriei de contact center
din UK în 2016, ne furnizează următoarele concluzii, care tind să cred că nu sunt
foarte departe de situația existentă în România:
1. 100% folosesc platformele online de
job-uri
2. 94% trec în cadrul acestui proces
prin agenții de recrutare
3. 71% primesc o recomandare de job
de la un coleg sau prieten (fie că este
un Ad de Facebook sau un anunț online pe care îl primește de la un alt
prieten care a văzut poziția respectivă)
4. 67% aplică direct de pe un device
mobil
5. Cca. 40% dintre candidați aplică
dacă reclama respectivă are și un
scurt video (ei sunt generația “YouTube”, preferă să vadă decât să citească).
Cu siguranță că pentru România procentele pot suferi modificări, însă tendințele
sunt de luat în seamă, iar modul de gândire nu este cu mult diferit.
Cum îi putem înțelege mai bine? Înțelegând care sunt caracteristicile acestei
generații și care sunt lucrurile care îi motivează pe ei. O să fim uimiți, îi motivea-

2017 | N R. 1 - Contact Center Magazine

27

ARGUMENT

ză lucruri total diferite față de ceea ce ne
închipuim noi (când spun noi, mă refer la
Generația X, și deja am impresia că suntem într-un episod din Star Wars cu atâția
X, Y și Z).
Pentru mine, această generație are o viteză fantastică de gândire, structurată în
mare parte pe mediul, jocurile și educația
la care a avut acces în copilărie. Au un
alt mod de construcție a lucrurilor, un alt
mod de a primi feedback și un cu totul
alt mod de reacție la informație. O vreme
i-am bănuit de superficialitate. Greșit. Nu
citesc la fel de mult cât am citit noi, însă
ne vor explica imediat cu ce au înlocuit
treaba asta și ce au preluat din tehnologia
cu care se trezesc și cu care adorm de la
vârste foarte foarte mici. Sunt obișnuiți să
“ardă” niște etape care nouă încă ne iau
foarte mult timp, și să treacă direct la fapte. Nu petrec zile întregi cu research prin
biblioteci, rezolvă totul cu cateva search-uri și se așteaptă să primească răspunsuri rapide, fie că e vorba de un like, fie că
e vorba de ceva argumentat rapid, simplu
și clar în scris. Au nevoie de o imagine
clară aspra lucrurilor în care vor intra și
nu se mulțumesc cu jumătăți de adevăr
sau cu lucruri “cosmetizate” la HR. Dacă
ceva nu merge conform celor așteptate
de ei, renunță. Rapid. Pentru ei, concepte ca 24/7 și multichannel sunt parte din
modul de viață. Țin la libertatea lor de
alegere și de mișcare și nu îi motivează
în principal salariul, ci timpul care le rămâne liber în afara job-ului și rapiditatea
cu care pot progresa într-un domeniu.
Gândesc și în funcție de jocurile copilăriei, care au fost cu totul altele față de ale
noastre, au nevoie de instrucțiuni clare
pentru a trece de la un nivel la altul, de
tutoriale ușor accesibile, de recunoaștere
imediată (când trec de la un nivel la altul),
de feedback rapid (nu le putem spune la
Level 4 ce au făcut bine sau mai puțin
bine la Level 2, pentru că este deja târziu
și nu îi mai interesează).
1. Pentru ei, comunicarea este instantanee (scrisă și, mai ales, vizuală).
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2. Sunt în continuă mișcare și evoluție.
Social Media este parte din viața lor,
au și asteaptă conectivitate 24/7, pe
orice canal.
3. Dacă este posibil, preferă să opereze
și să comunice online.
4. Cred în brand-urile implicate social
și care aduc schimbări în societatea
din care fac parte. Preferă să lucreze
pentru astfel de brand-uri.
5. Așteaptă ca business-ul în care vor
lucra să se concentreze 100% pe oameni. Deci și pe ei.
Ce îi motivează atunci când se gândesc la
un job într-un contact center:
1. Oportunitățile de evoluție și de învățare rapidă.
2. Ușurința cu care ajung la locul de
muncă.
3. Programul de lucru și flexibilitatea cu
care acesta se poate schimba în funcție de nevoile lor.
4. Salariul.
Cum ar trebui să reacționeze contact centerele la aceste caracterisitici și nevoi?
Care sunt lecțiile pe care trebuie să le învețe de la această generație Millenials:
1. Sunt atrași de business-urile dinamice, care dovedesc că investesc în
oameni și în comunitățile din care fac
parte.
2. Doresc să aplice pentru un job 24/7,
online și să primească foarte rapid
un prim răspuns.
3. Își construiesc propria părere despre locul unde aplică doar din surse
on-line sau recomandări acolo unde
este posibil și pot decide extrem de
rapid dacă este un brand pentru care
ar dori sau nu să lucreze.
4. Se așteaptă să existați în Social Media. Punct.
5. Se așteaptă să vorbiți pe limba lor
și vor să înțeleagă repsonsabilitățile
viitorului loc de muncă în limbajul
lor (știu că e grea decizia unei co-

municări în acest limbaj, însă va da
rezultate).
6. Își vor dori să lucreze pentru organizația voastră dacă le oferiți flexibilitatea de care au nevoie și doriți să
investiți în ei. Altfel, vor găsi rapid pe
altcineva care să le aprecieze calitățile și să o facă.
7. Echipa de management este foarte
importantă pentru ei și nu așteaptă
să le povestiți voi despre aceasta, ci
vor folosi Google pentru a afla mai
multe despre oamenii care îi vor coordona.
Am trecut deci într-o eră în care comunicarea, rapiditatea și imaginea pe care o
reflectăm prin intermediul tuturor canalelor de comunicare existente contează
foarte mult. Nu este suficent să gândim
bine și să avem rezultate excepționale,
fără ca acest lucru să se vadă suficient
de bine în exterior. Am reușit să creștem
ca industrie, însă cea mai mare bătălie
pe care o ducem în ultimii ani este cea
pe resursele umane. Pe oamenii cu care
trebuie și vrem să deservim clienții din
propriile portofolii de business. Fără oamenii potriviți, toate procesele noastre
interne bine puse la punct și toată tehnologia în care am investit din greu, sunt
egale cu zero.
Așa cum noi, ca angajatori, tragem o
concluzie vizitând paginile lor de Facebook, așa procedează și ei. Pentru
ei, existăm și ne exprimăm prin ceea
ce există în mediul online sau prin recomandările primite de la prietenii lor.
Cred că avem în continuare multe de învățat de la această generație și singura
noastră șansă este viteza de adaptare,
schimbare și cooptarea lor în design-ul
proceselor de HR. Pentru că lecțiile pe
care le putem primi de la ei nu le-am
primit de la nicio școală absolvită până
acum.
Despre cum ar trebui să ne adaptăm modul de management în momentul în care
îi avem în echipa noastră, vom discuta
într-un articol viitor.
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Cross-media queuing
Tehnologie care permite tuturor solicitărilor
de intrare să fie primite în același mod,
chiar dacă cererea vine sub forma unui apel,
e-mail, mesaj, IVR.

ETICHETA

Virtual agent
Un program chatterbot care se ocupă de customer service din mediul online. Chatterbot
este un program care simulează convorbirea
umană folosind un algoritm care generează
diferite răspunsuri automate.

o condiție a excelenței în
Contact Center

Screen pop
O opțiune a unui CTI (Computer Telephony
Integration) care afișează toate informațiile
relevante pentru client pe ecranul agentului.
Incremental value analysis
Proces prin care se calculează performanța
unui agent. Performanța acestuia este exprimată prin analiza mediei dintre costuri și
benefici . După ce a fost calculată valoarea,
se poate stabili impactul organizațional prin
creșterea sau scăderea numărului de agenți.
Web self-service
Un canal prin intermediul căruia clienții
pot accesa informații pe internet fără să interacționeze cu un agent; avantajul acestuia
este disponibilitatea de 24 de ore din 24 și
faptul că oferă acces instant la informații.
De asemenea, costul pentru implementarea
acestui canal este mai mic comparativ cu cel
al serviciilor livrate prin telefon sau e-mail.
Blended agent
Agent care se ocupă de apelurile inbound
dar și de cele outbound. Nevoia este dată de
nivelul trafi ului de apeluri. Acești agenți
sunt foarte utili în diverse centre de contact, mai ales în cele mici. Astfel, un grup de
agenți se pot ocupa de apelurile outbound
atunci când apelurile inbound sunt puține
iar mai târziu, aceștia pot fi mutați către
apelurile inbound atunci când acestea sunt
în creștere.
Automatic callback
Sistem care îi permite clientului care a apelat
să fie contactat înapoi atunci când linia la
care a sunat este ocupată.
Predictive dialer
Sistem care sună automat o listă de numere
de telefon și afișează contactele care nu
răspund pentru a afla momentul în care un
client este disponibil să fie pelat.
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Empatia,

de Oana Bălteanu, Managing Partner@Customer Service Expert

Potrivit unui studiu Forrester, 75% dintre clienți au continuat să cumpere de la o
companie datorită experienței pozitive în customer service și 52% sunt dispuși
să cheltuie mai mulți bani cu acele companii care oferă un customer service excelent.
Mai mult, clienții doresc să simtă că părerea lor contează și că angajații cu care
interacționează îi prețuiesc/le dau importanță, astfel:
- 92% vor să fie tratați cu demnitate;
- 76% vor o asigurare că problemele nu se vor repeta;
- 74% doresc o explicație;
- 72% doresc un “mulțumesc”;
- 63% doresc să aibă posibilitatea să își “spună of-ul”;
- 62% doresc să primească scuze.
Cu alte cuvinte, atunci când un client interacționează cu un reprezentant al companiei, își dorește să simtă că persoana de la celălalt capăt al firului înțelege nu
doar problema, ci și felul în care aceasta îl afectează la nivel personal – așadar
întreaga experiență prin care trece.
Reprezentantul din contact center nu îi poate oferi întotdeauna clientului o soluție
care să îl mulțumească, însă îi poate oferi de fiecare dată nivelul de empatie de
care acesta are nevoie.
Uneori, tot ce trebuie să faci pentru a întâmpina nevoile și dorințele interlocutorului este să îl asculți, să îl înțelegi și să îi dovedești acest lucru.
Ascultarea este un element crucial pentru a realiza o conexiune la nivel empatic și
pentru a identifica și a înțelege sensuri, sentimente, comportamente.
Adesea, clienții apelează la un reprezentant al companiei ca la o ultimă speranță
de a rezolva o anumită situație, după multe încercări, înainte de a renunța complet la organizație. Ultimul lucru pe care și-l doresc este o atitudine distantă, un
ton indiferent și o ignorare completă a sentimentelor.
Înainte de a ne repezi să rezolvăm problema și să adresăm clientului un calup de
întrebări, este recomandat să ne alocăm câteva momente în care să exprimăm în
mod sincer înțelegere, să îi recunoaștem interlocutorului îngrijorarea, prin intermediul empatiei. Pe parcursul rezolvării cererii clientului, putem presăra remarci
care adresează nevoile sale emoționale. Practic, pe parcursul interacțiunii, este
indicat să balansăm în permanență între nivelul business și nivelul uman.
Finalul interacțiunii este guvernat, la fel ca și începutul, de adresarea nivelului
empatic/ uman.
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Făcând acest lucru, vom liniști clientul, vom stabili o adevărată relație cu
acesta și îi vom oferi o reală experiență
pozitivă.
Indiferent de tipul personalității clientului, relaționarea prin empatie face diferența dintre un serviciu satisfăcător și unul
excelent.
Empatia este o abilitate care se poate deprinde, învăța.
Unii dintre noi suntem empatici în mod
natural, alții mai puțin și trebuie să depunem eforturi considerabile pentru a asculta cu atenție, a „decodifica” sentimentele
din spatele variațiilor de ton ale interlocutorilor noștri și de a înțelege starea de
spirit a acestora.
Empatia înseamnă, în esență, a fi capabil să “schimbi locul cu ceilalți, din punct
de vedere emoțional”, “să adopți punctul
lor de vedere”, “să-ți pese de ei” și “să-i
consideri cel puțin egali cu tine și uneori
chiar mai importanți decât tine”.

Exprimarea empatiei va avea succes numai atunci când este făcută pe tonul potrivit, când este transmisă atât prin limbajul
verbal cât și prin cel non verbal (tonalitate, inflexiuni ale vocii, ritmul vorbirii,
claritate, etc). Tonul este cel care „face
muzica” și care îi dovedește clientului cât
de mult îți pasă și cât de bine înțelegi starea lui.
Primul pas în relaționarea la nivel empatic este dorința de a face acest lucru;
dorința sinceră de a asculta, de a înțelege
punctul de vedere și reacțiile emoționale
ale interlocutorului.
Al doilea element crucial în a realiza o conexiune la nivel empatic este ascultarea.
A asculta la nivel empatic implică mult
mai mult decât a înregistra, a reflecta sau
chiar a înțelege cuvintele care sunt rostite. Înseamnă să asculți cu urechile dar, în
același timp, și cu ochii și cu inima. Asculți pentru a identifica și a înțelege sensuri, sentimente, comportamente.

Empatia față de client transformă „Aveți
dreptate, este inacceptabil că s-a întâmplat așa ceva!” în „ Îmi pare rău că sunteți supărat din aceasă cauză, înțeleg că
vă nemulțumește acest lucru și vă respect
punctul de vedere! Haideți să vedem cum
putem rezolva”.
“Structura limbajului nostru reliefează
modul în care ne construim realitatea înconjurătoare”.
Putem extinde această afirmație și spune
că “Următorul cuvânt pe care îl vei spune
îți poate schimba relația cu clienții și implicit business-ul”.
În concluzie, o condiție mandatorie pentru un serviciu excelent este sa începem
și să încheiem fiecare interacțiune la nivelul uman, emoțional. Procedând astfel,
depășim așteptările clienților, oferindu-le
de fiecare dată o experiență pozitivă și
invitându-i astfel să ne rămână alături și
în viitor.
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Blue Point

ADRESA:
Splaiul Unirii, Nr. 313, București,
sector 3
TEL
+40 21 529 15 00
FAX
+40 21 529 15 95
E-MAIL
office@blue-point.ro
WEB
www.blue-point.ro
CONTACT:
Violeta Roșu
Managing Partner
E-MAIL
violeta.rosu@blue-point.ro
TEL
+ 40 720 44 18 13

Blue Point este o companie de servicii complete de call center. De 9 ani oferim soluții
profesioniste și personalizate de outbound
(telesales, telemarketing, sondaje de opinie
etc.) și inbound (suport clienți, infoline și
helpdesk, suport tehnic, programe de loializare etc.). Printre clienții aflați în portofoliul
Blue Point se numără Heineken, Hochland,
Pepsi, Reader’s Digest, Țiriac Auto, Vodafone Romania, Xerox, ș.a. Suntem o echipă de
profesioniști pregătiți să vă fie alături 24 de
ore din 24, 7 zile din 7. Avem grijă ca de
fiecare dată să oferim cele mai inovatoare soluții și cel mai performant suport. Pentru noi,
activitatea pe care o facem înseamnă calitate,
pasiune, implicare și rezultate.

Blue Point is a Romanian full service call center company. For more than 9 years, we offer
professional and personalized solutions of
outbound (telesales, telemarketing, opinion
surveys etc.) and inbound services (customer support, infoline & helpdesk, technical
support, loyalty programs, etc.). We are lucky to work with some amazing clients, such
as: Heineken, Hochland, Pepsi, Reader’s Digest, Țiriac Auto, Vodafone Romania, Xerox
and so on.We are a professional team, ready
and prepared to be at your service 24 hours
a day, 7 days a week. We take care to offer
every time innovative solutions and performant support. For us, all we do comes to quality, passion, involvement and results.

Este destul de dificil a îmbunătăți și a menține
servicii complexe adresate clientului dumneavoastră. Este chiar mai greu, să se externalizeze
acest lucru altor companii, motiv pentru care
v-ați dori pe cineva pasionat, profesional și cu
experiență. Noi ne numărăm printre companiile
de outsourcing ce pot avea soluția pentru asta:
ne aducem expertiza noastră și abilitățile de
lucru în afacerea dumneavoastră. Acesta este
motivul pentru care suntem lider în piața BPO.
Suntem Comdata Group, un partener global
pentru toate nevoile dvs. de management externalizat al clienților.
Lider mondial în servicii de outsourcing HelpDesk, Back Office, Document Management și
Contact Center, Grupul Comdata propune un
serviciu inovator, prin integrarea serviciilor de
consultanță, tehnologii avansate și structuri de
operare, propunând modele de re-inginerie a
proceselor, care conduc la transformarea și îmbunătățirea afacerii.
În centrele din întreaga lume Grupul Comdata
numără 36.000 oameni, care operează în 9
limbi diferite, printre ele: engleză, spaniolă, italiană, germană, română, cehă, turcă, cu 60 de
locații de livrare, în 14 țări. În Europa: Italia 15
site-uri, România 6 site-uri, Republica Cehă 5
site-uri, Spania 6 site-uri. În America de Nord:
Statele Unite ale Americii 1 site-ul, Mexic, 2 site-uri, ELS: 1 site-ul, Guatemala 1 site. În America de Sud: Columbia 12 site-uri, Peru 3 site-uri,
Brazilia 1 site-ul, Chile 1 site, Argentina 1 site.

It is hard to improve and maintain complex
customer facing services. It is even harder to
outsource this to others, which is why you would want someone else passionate, professional and experienced. This is where we stand
out: we bring our expertise and working skills
in your business. That is why we are leader in
BPO market.
We are Comdata Group, a global partner for
all your Outsourced Customer Management
needs.
World leader in outsourcing service Help
Desk, Back Office, Document Management
and Contact Center, Comdata Group achieves
an innovative service through the integration
of consultancy services, advanced technologies and operating structures and propose
models for re-engineering processes, which
lead to business transformation and business
improvement.
Today we are 36.000 people operating in 9
different languages among them: English,
Spanish, Italian, German, Romanian, Czech,
Turkish, with 60 delivery locations, in 14
countries. In Europe: Italy 15 sites, Romania
6 sites, Czech Republic 5 sites, Spain 6 sites.
In North America: USA 1 site, Mexico, 2 sites,
ELS: 1 site, Guatemala 1 site. In South America: Columbia 12 sites, Peru 3 sites, Brazil 1
site, Chile 1 site, Argentina 1 site.

Comdata
ADRESA:
Bd. Iuliu Maniu, 7, corp T, etaj 2, birouri
A6-A10, Sector 6, 061072, București
TEL
+40 21 316 05 24
FAX
+40 21 316 05 23
E-MAIL
sales@comdata.it
WEB
www.comdata.it
CONTACT:
Nicoleta Ghiriș
Sales Manager
E-MAIL
n.ghiris@comdata.it
TEL
+40 737 73 59 47
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Customer Service Expert

ADRESA:
Str. Popa Savu, nr. 77, Sector 1, Bucuresti
E-MAIL
contact@cs-expert.ro
WEB
www.market-insiders.com
CONTACT:
Oana Balteanu
Managing Partner
E-MAIL
oana.balteanu@cs-expert.ro
TEL
+40 730 55 91 51

Reinventează drumul catre succes

Reinvent your route

Accesul către informațiile și uneltele potrivite
sunt tot ceea ce aveți nevoie pentru a excela.
Investiți în capacitatea pe care o aveți deja, cunoașterea.
Descoperiți în Customer Service Expert un partener dedicat și energic. Experții noștri își concentrează resursele și eforturile în identificarea
și conceperea de soluții practice pentru afacerea dumneavoastră. Programele personalizate
de training și consultanță CSE sunt atent customizate, în funcție de specificitățile industriei și
particularitățile nevoilor de dezvoltare. Fiecare
proiect reprezintă pentru noi o oportunitate de
a participa activ la evoluția strategiei de business a partenerilor.
“Învață cu noi. Caștigă singur.”

Access to the right information and tools gives
you all you need to get to the top. Invest in the
best asset you have, knowledge.
Find out that Customer Service Expert is a
dedicated and dynamic partner. Our experts
focus all their resources and efforts on identifying and creating pragmatic and applied
solutions for your business. The CSE customized training and consultancy programs are
carefully selected, according to the industry
specifics and development needs. Each project
represents to us an opportunity for the client’s
business strategy evolution.
“Learn together. Win alone”.

DHL Express are o experiență de peste 25
de ani pe piața din România, 450
de angajați, operează cu 3 aeronave, deține
o flotă de peste 200 de mașini și oferă o
acoperire de 100% la nivel național, prin cele
42 de locații aflate în cele mai importante
orașe de pe întreg teritoriul țării.
Call Center-ul DHL Express este unul de
Inbound, in house, cu 21 de angajați, sprijiniți
de încă 18 de specialiști back office. Procesăm
peste 1500 de apeluri pe zi, asigurând un
răspuns în 10 secunde la mai mult de 90%
din acestea.

DHL Express has over 25 years’ experience on
the local express courier market in Romania,
having 450 employees, operating 3 cargo aircrafts, 200 vehicles and being present in 42
locations situated in the most important cities
all over the country, that ensures 100% national coverage.
DHL Express Call Center is an Inbound type, in
house, with 21 employees, assisted by other
18 back office specialists. DHL’s Call Center is
processing over 1500 calls per day and ensures response in 10 seconds to over 90% of the
total calls.

Acreditări și premii Call Center:

Accreditations and awards Call Center:

• Silver Stevie Award for Customer Service Department of the Year – 2017 Stevie Awards for
Sales & Customer Service United States
• Best Small Call Center – 2015 Contact Center
Awards Romania
• Centre of Excellence (COE) – 2015 DPDHL
• Best Small Call Center – 2014 Contact Center
Awards Romania
• Best Training Program CS CIS Award 2013 Contact Center Awards Romania
• Best Small Call Center Award – 2012 Contact
Center Awards Romania
• Customer Service Excellence Award –
2011 wave 2 Global Customer Service Awards
• Centre of Excellence (COE) – 2011 DPDHL

• Silver Stevie Award for Customer Service Department of the Year – 2017 Stevie Awards for
Sales & Customer Service United States
• Best Small Call Center – 2015 Contact Center
Awards Romania
• Centre of Excellence (COE) – 2015 DPDHL
• Best Small Call Center – 2014 Contact Center
Awards Romania
• Best Training Program CS CIS Award – 2013
Contact Center Awards Romania
• Best Small Call Center Award – 2012 Contact
Center Awards Romania
• Customer Service Excellence Award – 2011
wave 2 Global Customer Service Awards
• Centre of Excellence (COE) – 2011 DPDHL

DHL
ADRESA:
Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A,
etaj 8, sector 1, Bucuresti
TEL
+40 21 222 17 77
*DHL (*345)
WEB
www.dhl.ro
CONTACT:
Oana Mandicescu
Customer Service Director
E-MAIL
oana.mandicescu@dhl.com
TEL
+40 21 222 17 77
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Euroanswer

ADRESA:
Bvd.Iuliu Maniu nr. 7-11
Sector 6, București
TEL
+40 021 308 20 06
FAX
+40 21 308 20 88
WEB
www.euroanswer.ro
CONTACT:
Lucian Neagoe
Sales and Marketing Director
E-MAIL
lucian.neagoe@euroanswer.co.uk

În cifre, Euroanswer înseamnă: singurul call
center din România cu 13 ani experiență în
zona Balcanilor, Europa, SUA, Canada, 300
de specialiști în 4 locații: Skopje – Macedonia,
București, Galați – România, Sibiu – România,
servicii de call center în 28 limbi străine, printre care limbile scandinave, macedoneană,
turcă, croată, sârbă, albaneză, cehă, bosniacă, bulgară, slovenă, poloneză, slovacă, rusă,
franceză, italiană, portugheză, maghiară, engleză, spaniolă, în 40 de țări.
Dar, în spatele cifrelor reci stă determinarea
echipei de a-și începe fiecare zi cu misiunea
de a oferi o experiență memorabilă clienților,
asigurând astfel, avantajul competitiv al partenerilor noștri.
De aceea, au ales să îi reprezentăm în fața clienților lor, companii de top precum: HP, Bitdefender, Snapfish, HBO, ING, Intesa Sanpaolo
Bank.

Considering just facts and figures, Euroanswer
means: the only call center in Romania with
13 years of experience in the Balkans, Europe, USA, Canada; 300 specialists in 4 delivery
centers: Skopje – Macedonia, Bucharest – Romania, Galati – Romania, Sibiu – Romania; call
center services in 28 foreign languages, among
others the Scandinavian languages, Macedonian, Turkish, Croatian, Serbian, Albanian,
Czech, Bosnian, Bulgarian, Slovenian, Polish,
Slovak, Russian, French, Italian, Portuguese,
Hungarian, English, Spanish, in 40 countries.
But, besides cold numbers there is a strong
team determination to start every day activity
with the mission of offering memorable experiences to the clients, assuring the competitive
advantage to our partners.
This is the reason they choose Euroanswer to
represent them to their clients, top companies
such as: HP, Bitdefender, Snapfish, HBO, ING,
Intesa Sanpaolo Bank.

Genesys coordonează, în fiecare an, la nivel
global, peste 25 de miliarde din cele mai bune
experiențe ale clienților.
Plasăm clientul în centrul tuturor acțiunilor
noastre și credem cu pasiune că implicarea clienților și consolidarea relației cu aceștia aduce
beneficii majore companiei. Peste 10000 de
companii din peste 100 de țări cred în performanța platformei de customer experience a
liderului industriei de a orchestra cu ușurință
customer journeys unificate pe toate canalele
și de a construi relații durabile. Cu o istorie
puternică în domeniul inovației și o dorință
extraordinară de a se afla mereu pe primul
loc, Genesys este singura companie recunoscută de analiști de top ai industriei drept lider
în soluții de customer engagement tip cloud și
localizate la sediul clienților.
Intrarom deține standardele de expertiză și
certificare a tehnologiilor Genesys pentru Contact Centere pe piața din România.

Genesys® powers more than 25 billion of
the world’s best customer experiences each
year. We put the customer at the center of
everything we do and passionately believe that great customer engagement drives
great business outcomes. More than 10,000
companies in over 100 countries trust the
industry’s #1 customer experience platform
to orchestrate seamless omnichannel customer journeys and build lasting relationships.
With a strong track record of innovation and
a never-ending desire to be first, Genesys is
the only company recognized by top industry
analysts as a leader in both cloud and on-premise customer engagement solutions.
Visit www.genesys.com.
Intrarom has the highest level of expertise
and certification in the Genesys Contact Center technologies on the Romanian market.

Genesys
Intrarom
ADRESA:
Stepanska 49, Prague 1, 110 00,
Czech Republic
TEL
+420 602 282 002
WEB
www.genesys.com
www.intrarom.ro
CONTACT:
Marie Udal
Marketing Manager
E-MAIL
marie.udal@genesys.com
CONTACT INTRAROM:
E-MAIL
sales@intrarom.ro
TEL
+4021 204 09 06
WEB
www.intrarom.ro
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Marketing Insiders
Group
ADRESA
Popa Savu, nr. 77, Sector 1, Bucuresti
TEL
+40 21 411 44 20
EMAIL
office@market-insiders.com
WEB
www.market-insiders.com
CONTACT
Madalina Vilau
Managing Director
E-MAIL
madalina.vilau@market-insiders.com
TEL
+40 21 411 44 20

Cu peste 40 de branduri în portofoliu, M.I.G.
și-a demonstrat expertiza încă din 2004 în
domeniile Marketing și Customer Care. Fie că
este vorba de arii de comunicare, competențe organizatorice sau aspecte de nișă, echipa
M.I.G. operează pentru clienții săi cu toate
instrumentele de marketing și Customer Care.

With over 40 international brands in portfolio,
M.I.G. has proved its expertise since 2004 in
all marketing and Customer Care territories.
Whether large surfaces of communication,
spheres of organizational competence or niche
points of interest, M.I.G. team provides all marketing and Customer Care tools for its clients.

• Echipă de specialiști din multiple arii de expertiză
• Peste 100 de conferințe organizate în domenii de interes actuale
• Fondatori ai seriei de conferințe “European
BPO Forum” în Viena
• Fondatori ai Enlightening Leadership School
• Fondatori ai Asociației Române a Contact
Centerelor
• Fondatori ai Romanian Contact Center Awards
• Membri ai juriului Stevie Award Jury, pe parcursul mai multor ediții

• Valuable specialist team from multiple areas
of expertise
• More than 100 conferences organized in key
spheres
• Founders of European BPO Forum Series in
Vienna
• Founders of Enlightening Leadership School
• Founders of Romanian Contact Center Association
• Founders of Romanian Contact Center Awards
• Part of Stevie Award Jury for several years
http://market-insiders.com/

http://market-insiders.com/

Mediatel
ADRESA:
Str Turda, nr. 94, Sector 1, București
TEL
+40 21 233 45 33
FAX
+40 21 233 46 33
E-MAIL
info@dialogic.ro
WEB
www.dialogic.ro
CONTACT
Dan Mazilu
General Manager
E-MAIL
dan.mazilu@dialogic.ro
TEL
+40 722 74 44 17
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MEDIATEL DATA, dezvoltă servicii telefonice
specializate, îmbunătățind și diversificând
serviciile de telecomunicații, prin procesarea
datelor pe calculator.
Sistemele Call și Contact Center dezvoltate de
către specialiștii MEDIATEL folosesc ultimele
descoperiri tehnologice și operaționale, preluând automat apelurile telefonice (Inbound
ACD), apelând inteligent numere de telefon
(Outbound Predictive Dialing) sau simultan
(Call Blending). Operatorii specializați dispun
de calculatoare cu informații despre apelurile
telefonice, rapoarte și statistici și pot comunica
pe diverse canale: fax, SMS, e-mail, chat, Social Media, Web collaboration sau mobile apps.
Serviciile IVR (Interactive Voice Response)
dezvoltate de MEDIATEL permit o interacțiune flexibilă cu apelantul telefonic cu ajutorul
tastelor telefonice sau folosind tehnologii Text
To Speech și Voice Recognition chiar și pentru
limba română.

With more than sixteen years of expertise in
the Contact and Call Center field, Mediatel Data
company has demonstrated a commitment to
developing powerful solutions across a variety
of business environments, always looking for
a successful long term business-to-business relationship.
Our modular, component-building applications, represents a significant advancement in
contact center services. IP enabled platform
allows call center agents located anywhere,
to interact with voice or internet callers, using
voice, fax, SMS, email, chat, Social Media,
Web collaboration or mobile apps.

Mystery Shopping
Agency
ADRESA:
Popa Savu, nr. 77, Sector 1, București
TEL
+40 21 411 44 20
EMAIL
office@mysteryshoppingagency.ro
WEB
www.mysteryshoppingagency.ro
CONTACT
Cristina Cojocaru
Marketing & Operation Manager
E-MAIL
cristina.cojocaru@
mysteryshoppingagency.ro
TEL
+40 21 411 44 20

Mystery Shopping Agency este o agenție de marketing research cu focus pe mystery shopping.
Compania activează pe piața din România încă
din 2008 și se află într-o continuă dezvoltare
datorită dedicării membrilor echipei.
Alături de Conference Arena, Expo Media și Customer Service Expert, Mystery Shopping Agency
face parte din cele 4 arii de business unificate
sub brandul “Marketing Insiders Group”.

We are a marketing research company with a
strong focus on mystery shopping. Our company has been in business since 2008 and it
is growing every year due to the efforts of a
highly skilled and dedicated team.
Alongside with Conference Arena, Expo Media
and Customer Service Expert, Mystery Shopping Agency is one of the 4 business areas unified under “Marketing Insiders Group” brand.

Arii de expertiză:
 Mystery Shopping (vizite, online, email)
 Mystery Calling
 Satisfaction Surveys
 Audit de brand 360°
 Merchandising
 Mystery Shopping & Consultanță
 Market research
 Benchmarking

Expertise:
 Mystery Shopping (visits, online, email)
 Mystery Calling
 Satisfaction Surveys
 360° Brand Audit
 Merchandising
Mystery Shopping & Consultancy
 Market research
 Benchmarking

Fondată în 2010 de către profesioniști în
industrie, Optima este un furnizor de talie medie de servicii de contact center externalizate,
ce a reușit în scurt timp să-și dezvolte un portofoliu solid de clienți din diverse domenii de
activitate, dar mai ales o reputație solidă de
partener de încredere concentrat pe calitate.
“Ne sprijinim partenerii în vederea eficientizării și dezvoltării afacerilor printr-o abordare
ce vizează excelența în vânzări și în suportul
acordat.
Obținerea premiului “Best Medium Contact
Center (outsourced) în 2013, 2015 și 2016”
confirmă angajamentul nostru către calitate,
dezvoltarea rapidă, precum și orientarea către
parteneriate de lunga durată.”

Established in 2010 by experienced industry professionals, Optima is a medium-sized
provider of contact center services with focus on quality of the projects, clients and
people.
“We support our clients in growing their
business and increasing customer satisfaction, through best in class approach, for both
support services and sales. The “Best Medium Contact Center (outsourced) in 2013,
2015 and 2016” award confirmed our commitment to quality, fast development and
strong market reputation. Our philosophy is
to build long term partnerships for sizeable
and high quality projects.”

Optima
ADRESA
Bld. Dimitrie Pompeiu, nr. 10A, Conect
Business Park, clădirea C1, et. 3, sector 2,
București
TEL
+40 21 300 19 45
FAX
+40 21 300 30 25
CONTACT:
Daniel Mereuță
Managing Director
E-MAIL
daniel.mereuta@optimacall.ro
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Teleperformance
ADRESA
Strada Mihail Sebastian, nr. 72,
București
TEL
+40 21 401 08 00
FAX
+40 21 410 10 67
EMAIL
info@teleperformance.ro
WEB
www.teleperformance.com
CONTACT
Edmona Popescu
CEO
E-MAIL
edmona.popescu@teleperformance.com
TEL
+40 21 401 08 00

Teleperformance, liderul mondial pe piața serviciilor externalizate de management al experienței cu clienții, dezvoltă în parteneriat cu companii importante din diverse industrii, strategii
referitoare la relația cu clienții acestora, folosind
multiple canale de comunicare. Compania furnizează rezultate superioare prin operațiunile
de suport clienți, achiziții, suport tehnic, colectare creanțe, ș.a. În 2016, aceasta a raportat
venituri consolidate de 3.6 miliarde €.
Grupul operează 178.000 de stații de lucru,
cu aproape 217.000 de angajați în 340 centre
de contact, în 74 de țări și deservind mai mult
de 160 de piețe. Acesta gestionează programe
în 265 de limbi și dialecte, în numele marilor
companii internaționale dintr-o mare varietate
de industrii.
În România, și-a început activitatea în 2004
devenind în scurt timp lider pe piața locală. În
prezent are peste 800 de angajați care vorbesc
fluent italiana, franceza, spaniola, engleza,
germana, rusa, maghiara, poloneza, bulgara
și ucraineana.

Teleperformance, the worldwide leader in
outsourced multichannel customer experience
management, serves companies around the
world with customer care, technical support,
customer acquisition and debt collection programs. In 2016, it reported consolidated revenue of €3.6 billion.
The Group operates 178,000 computerized
workstations, with close to 217,000 employees across 340 contact centers in 74
countries and serving more than 160 markets.
It manages programs in 265 different languages and dialects on behalf of major international companies operating in a wide variety of
industries.

Urgent Cargus este una dintre cele mai mari companii
de pe piața de curierat intern din România. Este convingerea noastră că o companie de curierat trebuie
să ofere soluții complete și inteligente de logistică, cu
soluții IT personalizate și experiențe unice cu interacțiune ale clienților cu compania. Livrarea unei expedieri în 24 ore sau chiar mai puțin nu mai reprezintă un
element de diferențiere, acest serviciu fiind oferit de
toate companiile mari și devenind un standard minim
al industriei de curierat. Urgent Cargus se diferențiază
prin oferirea celei mai bune experiențe clienților, iar
acest lucru înseamnă mult mai mult decât o simplă
livrare. În urmă cu trei ani pentru Urgent Cargus a
început un nou capitol, în momentul Cargus și Urgent
curier, doi dintre competitorii cei mai mari din curierat, și-au unit forțele. Cele două companii au adus
peste 25 ani de experiență în piață, strategii de business valoroase, dar și o experiență profesională a
două echipe puternice.
Desfașurându-și activitatea într-o piață ce a cunoscut
o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Urgent Cargus
este dedicată valorilor companiei și unei misiuni ce îi
caracterizează activitatea: “Urgent Cargus ține România conectată de 25 ani!”
Urgent Cargus deține și utilizează o rețea națională
de 74 depozite, 65 centre de expedieri Urgent Cargus
Ship & Go și o flotă de peste 2.600 de vehicule de
curierat. Urgent Cargus are peste 2.900 de angajați si
colaboratori și a avut vânzări cumulate de peste 76,8
milioane de euro în 2015. Departamentul Customer
Service Urgent Cargus beneficiază de o expertiză de
peste 20 ani și are un efectiv de peste 300 angajați
Customer Service. Mai multe informații despre serviciile Urgent Cargus, sunt disponibile pe site-ul oficial
www.urgentcargus.ro.

Urgent Cargus is one of the largest companies on
the Romanian courier market. It is our strong belief that a courier company must deliver a complete smart logistics solution, with customized IT
solutions and customer care services. Having a
package delivered in 24 hours or less is no longer
a differentiator, all the big companies do it and it
has become a minimum industry standard. Urgent
Cargus looks to differentiate by providing the best
customer experience on the market and it takes
much more than a simple delivery to do that. For
Urgent Cargus a new chapter started three years
ago, the moment when Cargus and Urgent Courier, two of the most competitive players on the
market, joined forces. The two companies brought
together more than 25 years of experience on the
market, valuable business visions and a strong
human touch.
Acting on a market with a spectacular development in the past years, Urgent Cargus believes in
a strong commitment to the business value and to
a mission that defines its activity “Urgent Cargus
keeps Romania connected for 25 years!”
Urgent Cargus owns and uses a national network
of 74 depots, 65 Urgent Cargus Ship & Go offices
and a fleet of more than 2600 vehicles. Urgent
Cargus has more than 2900 employees and partners and had a turnover of over 76,8 million EUR
in 2015. The Customer Service Department of Urgent Cargus benefits from more than 20 years of
experience and has over 300 Customer Services
experts. More information is available on the official website www.urgentcargus.ro.

In Romania, Teleperformance established its
operations in 2004 and has grown to become
the leader in the local market.
Currently it employs more than 800 people
who fluently speak Italian, French, Spanish,
English, German, Russian, Hungarian, Polish
and Ukrainian.

Urgent Cargus
ADRESA HQ:
Ștrada Atomiștilor nr. 99-115, 077125,
Măgurele, Ilfov
ADRESA CUSTOMER SERVICE
Strada 11 iunie nr.14, București, Sector 4,
040172
TELEFON
București: 021 9330
Provincie: 021 9282
E-MAIL
contact@urgentcargus.ro
WEB
www.urgentcargus.ro
CONTACT :
Anda Bucșan
Customer Service Director
E-MAIL
anda.bucsan@urgentcargus.ro
TEL
021 9330
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2017 Business agenda
CUSTOMER EXPERIENCE FORUM
February

20th, Bucharest

CUSTOMER CARE CONFERENCE & EXPO
April

5th & 6th Bucharest

ROMANIAN CONTACT CENTER AWARDS
April

6th, Bucharest

MOBILE ADVERTISING CONGRESS
June

7th, Bucharest

ENLIGHTENING BUSINESS YOGA
October

8th, Bucharest

EUROPEAN BPO FORUM
October

17th, Vienna

CUSTOMER CARE HUB
Sessions

February

15th

27th
th
May 11
April

GALATI
CRAIOVA
TIMISOARA

CLUJ NAPOCA
26th
th
November 9
BRASOV
th
November 16
IASI
October
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www.market-insiders.com | www.conference-arena.com | www.europeanbpoforum.com | www.enlightening.ro

Calendarul conferințelor
internaționale 2017


Stratégie Clients
18-20 Aprilie, Paris, Franța



Customer Strategy & Planning
24-25 Aprilie, Harrogate, UK



Gartner Customer Experience & Technologies Summit
10-11 Mai, Londra, UK



Contact Center Expo and Conference
22-25 Mai, Orlando Florida, Walt Disney Resort



Customer Experience World
23-24 Mai, Londra, UK



Global e.commerce summit
12-14 Iunie, Barcelona, Spania



„Unique Services“: The CCC Convention’s Anniversary Edition
22 Iunie, Berlin



Call Center Week Conference and Expo
26-30 Iunie, The Mirage, Las Vegas



Customer Experience Exchange Retail
4-5 Iulie, Londra, UK



Customer Experience Summit
4-5 Iulie, Londra, UK



Baltic Ports Conference
7-8 Septembrie, Suedia



Europe’s Customer Festival
Septembrie, Londra, UK



Customer Engagement Summit
13 Noiembrie, Londra, UK



9th Nordic Shared Services, BPO & GBS Summit
20-22 Noiembrie, Stockholm
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