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Human Touch vs AI.

Sau de ce nu au aplicațiile empatie și emoții.
Pentru că le avem noi și niciun algoritm din lume nu
va schimba asta.
de Mădălina Vilău, Managing Director @Marketing Insiders Group
M-am tot gândit din ce perspectivă să abordez subiectul. Să vă spun ce au estimat Gartner, PwC sau Forrester. Informațiile se găsesc pe Google (normal,
pentru că niște oameni le-au introdus acolo). Sau despre testul celor 3U (Is it Useful to me? Is it Usable? Who else is Using it?). Mi s-a părut irelevant.
Pentru mine, Inteligența Artificială reprezintă în primul rând o schimbare culturală. Dincolo de implicațiile tehnologice. Oxford Institute estimează
că 70% dintre consultanții de contact center vor dispărea, datorită impactului inteligenței artificiale. Nici nu mai contează până în ce an, pentru că
este oricum o predicție și, din punctul meu de vedere, este alarmantă. Datele pe care le putem primi despre un client prin intermediul AI sunt cruciale
și cu siguranță că ne vor putea ușura munca. O parte dintre actualele poziții sau locuri de muncă vor dispărea sau vor fi înlocuite de alte poziții sau
funcționalități obținute cu ajutorul tehnologiei. Însă niciodată aceste informații sau predicții nu vor putea fi utlizate cu adevărat fără factorul uman,
care trebuie să interacționeze și să ia decizii. Empatia, intuiția, emoțiile, creativitatea, inovația și negocierea sunt până în acest moment lucruri pe
care tehnologia nu le poate substitui.
Clienții au dovedit în ultimii ani că sunt mult mai autonomi, folosesc canalele digitale și au acces la extrem de multe informații prin intermediul telefonului mobil. Știu multe situații în care, din dorința de a-i orienta către self service, după ani de educație cu privire la avantajele acestei metode, companii din domeniul bancar sau telecom și-au dat seama că au pierdut contactul uman cu clientul. Și au ajuns să “discute” cu el doar prin web sau aplicații
mobile. Clientul era alocat unui segment, avea o mulțime de “etichete” cu privire la comportamentul de consum, cel de plată, însă nu mai ajungea
nimeni să discute cu el. Și atunci a apărut o strategie de ușoară reîntoarcere către metodele tradiționale. Pentru că altfel clientul pleacă aproape fără
să știi. Când te sună sau îți scrie că dorește să rezilieze, este deja în proporție de 70% orientat către un nou furnizor și convins că acolo îi va fi mai bine,
chiar dacă nu întotdeauna este așa. Este exact ca într-o relație, unde lipsa de comunicare poate duce la rupturi ireversibile. Și nicio tehnologie din lume
nu va înlocui un feedback sincer, spus la timpul potrivit. Cu toate emoțiile aferente.
Doar un om înarmat cu bune calități de comunicare și cu o ofertă bună poate păstra un client. Goana aceasta după clienți și după venituri nu se va
schimba niciodată, pentru că este parte din societatea de consum și din structura gândirii economice care stă la baza societății noastre. Deci nu vom
fi mai relaxați în următorii 20-30 de ani în ceea ce privește market share-ul sau fișierele de profit & loss. Vom fi la fel, doar că tehnologia se va prăvăli
și mai tare peste noi și vom deveni și mai pretențioși, poate uneori mai pierduți printre sisteme și aplicații și cu probleme din ce în ce mai complicate
de rezolvat.
O tehnologie este utilă atunci când oamenii care o folosesc cred în ea. Este și va fi valabil acest lucru și pentru consultanții din contact center și toate
job-urile derivate din zona de operațiuni cu clienții. Dacă un angajat nu crede că tehnologia îl ajută cu adevărat să își facă treaba, atunci clientul va
resimți acest lucru printr-un timp de apel mai mare și o mai mare dificultate în rezolvarea problemelor. Implementarea AI trebuie privită ca un proces
util atât pentru clienți, cât și pentru angajații unei companii. Niciodată în mod izolat. Pentru că este în primul rând o schimbare culturală, care se face
pentru oameni, prin intermediul oamenilor.
Implementarea AI nu este o bătălie între tehnologie și oameni. AI vs consultanți. AI poate să detecteze modele utile folosind o cantitate imensă de
date. Dar, ca să poți aplica modelele, ai nevoie de oameni. Ca să creezi experiențe pentru clienți, ai nevoie de informații foarte bune, obținute la timp,
de canalele și de oamenii potriviți pentru a putea să le folosească în mod eficient. Alegerile clienților au de cele mai multe ori la bază, pe lângă componenta rațională, și una emoțională. Și nu îmi amintesc când m-a emoționat vreodată o aplicație, un IVR sau vreo tehnologie. Fără să fi avut voce,
zâmbet sau grijă față de ceea ce îmi doream, chiar fără să fi exprimat. Ar fi minunat să putem ajunge la sufletul clienților folosind tot ceea ce poate afla
o aplicație despre ei, pentru a le face viața mai ușoară. Însă va rămâne valabilă și expresia “omul potrivit la locul potrivit”. Și în 2020 și mult timp
după aceasta. O să vedeți.
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FLASH

Ryanair are un call-center în Bucureşti cu 200 de oameni. „Creştem în
continuare”
Aproximativ 200 de vorbitori de limba
engleză, italiană, franceză, portugheză
sau spaniolă lucrează în call-center-ul
companiei de outsourcing Your CCC din
Bucureşti şi oferă suport cliențţi lor Ryanair, cea mai mare companie aeriană
din Europa.
„Acest număr va creşte în următoarele
luni, totul pentru că noi ne dezvoltăm şi
astfel continuăm să creăm noi locuri de
muncă. Acest call-center deserveşte clienţț ii noştri din țţă rile cu populațţie vorbitoare de limbă engleză, italiană, franceză, portugheză şi spaniolă. Centrul a
fost deschis în 2009“, a declarat pentru
ZF Denis Barabas, Sales & Marketing
Executive România şi CEE al Ryanair.
Orientarea Ryanair către piațţa românească pentru astfel de servicii vine în
contextul în care România s-a poziţț ionat în ultimii ani ca un important centru de servicii.
În prezent, doar în Bucureşti lucrează
peste 70.000 de angajaţț i în centre de
servicii, din această industrie, de unde
companiile livrează servicii de business process outsourcing, shared service center, IT outsourcing sau cercetare-dezvoltare.
Sursa: www.zf.ro

Compania ALTEN deschide un nou
centru de servicii în România, la
Iaşi
ALTEN, unul din liderii mondiali în
inginerie şi consultanțţă în tehnologie,
inaugurează un nou sediu la Iaşi, care
numără în prezent peste 160 de angajațţi, din care majoritatea ingineri. Deschiderea noului sediu atestă şi consolidează prezenţț a de durată a grupului
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francez pe piaţț a din România.
Deschiderea noului sediu ALTEN la Iaşi
(ADC – Alten Delivery Center) face parte dintr-o strategie globală de creare a
unei mari platforme de centre de inginerie Nearshore şi Offshore. Construirea unei astfel de platforme permite
grupului ALTEN să acopere un spectru
foarte larg de cunoştinţțe şi sectoare de
activitate şi să consolideze în acelaşi
timp operațţiunile şi serviciile de externalizare a proceselor de afaceri oferite
cliențţi lor săi. Noul sediu ALTEN Iaşi
(ADC) va realiza proiecte externalizate
pentru cliențţi i săi, în special în domeniul automotive (Peugeot-Citroen, Renault, Jaguar), energiei şi bioştiințţe lor
(General Electric Power, GE Healthcare, Thorn Lighting), a aeronauticii spațţi ale şi de apărare (Airbus Helicopters),
care sunt dovezile expertizei multisectoriale şi transversale ale companiei
ALTEN.

să vorbească efectiv cu cel care a sunat.
Atunci când este un aflux foarte mare
de apeluri telefonice, angajații call centerului au obligația ca în maximum
zece minute de la apelul unui client să îl
sune și să vorbească efectiv cu el. Avem
indicatori de performanță, pentru că cei
mai mulți clienți trebuie să vorbească
efectiv cu cineva, nu cu un robot. Este
o aplicație pe care noi am botezat-o generic «taxi», pentru că are un principiu
simplu de funcționare, ca la o comandă
de taxi. Orice contact pe care-l avem
cu clienții, prin care se dorește o intervenție, este transmisă informatic, iar
aplicația știe să plaseze toate echipajele
noastre în zona cu probabilitatea cea
mai mare de apariție a unei sesizări, pe
baza datelor statistice.”
Sursa: www.profit.ro

Sursa: www.zf.ro

Afacerile furnizorului local de outsourcing Optima au crescut cu 40%
în 2016

Apa Nova a deschis un Centru Relații Clienți unic în România: Niciun
client nu va merge mai mult de 2
metri fără să fie preluat de cineva

Compania locală Optima, specializată
în furnizarea de servicii de tip outsorcing, a înregistrat anul trecut afaceri
de 13,5 mil. lei (circa 3 mil. euro), cu
40% mai mari faţță de 2015, peste ţț inta
de creştere estimată inițţial la 20-25%.
Majorarea afacerilor a fost generată de
câştigarea de noi proiecte atât pe plan
local, cât şi extern. „Anul trecut am început proiecte noi atât în ţțară cât şi în
străinătate. Este vorba, în principal, de
proiecte din zona de utilităţț i şi comerțţ
online. Numărul de proiecte noi nu este
atât de important, pe cât este numărul
de oameni care lucrează pe un proiect.
De aceea, în primele trei luni ale acestui
an, ne-am concentrat pe consolidarea şi
creşterea proiectelor existente”, a declarat Daniel Mereuţță, directorul general al
Optima.

Apa Nova București a inaugurat, pe 12
octombrie, noul său ‘Centru Relații Clienți’, în clădirea Euro Tower, care va
fi deschis publicului începând din 16
octombrie. Centrul este dezvoltat după
conceptul „one stop shop”, fapt care, potrivit companiei, va face posibilă reducerea la jumătate a timpilor de așteptare și de răspuns la solicitările clienților.
„Conceptul este gândit astfel încât niciun client să nu facă mai mult de doi
metri în acest sediu fără să fie preluat
de cineva. Noi avem și call centerul
propriu, pentru a evita blocajele de comunicare. Angajații de la call center au
obligația ca în cel mult 30 de secunde

Sursa: www.zf.ro
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Oracle prezintă boți dotați cu inteligență artificială pentru a ajuta
companiile să comunice cu clienţ ț ii
şi angajațţi i
Oracle OpenWorld, San Francisco —
Oracle a anunţțat o semnificativă actualizare în cadrul Oracle Mobile Cloud,
ce prevede funcții de chatbot inteligent
alimentat cu inteligență artificială (AI).
Prin extinderea portofoliului mobil de
top al Platformei Oracle Cloud, noile
funcții oferă organizațiilor o platformă
cu multiple canale, analize aprofundate, ce pot uni experiențele utilizatorilor
prin intermediul boților, al aplicațiilor mobile şi al paginilor web, cât şi
al funcţț iilor simplificate de dezvoltare
a boților. Prin utilizarea acestui portofoliu consolidat, întreprinderile pot comunica mai bine cu clienții şi angajații
prin intermediul celor mai populare
platforme de mesagerie.
Boții inteligenți ai Oracle pot susține
multe dintre cele mai populare canale
de interacțiune curente, inclusiv clienți
ai mesageriei precum Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack şi asistențţi
vocali digitali precum Amazon Echo,
Amazon Dot şi Google Home. În plus,
boții inteligenți Oracle oferă SDK nativ
şi JavaScript pentru a extinde aplicațţiile mobile şi bazate pe paginile de internet cu funcții vocale şi de mesageri
prin Apple Siri, GoogleVoice sau Microsoft Cortana.
Sursa: www.prwave.ro

Genesys a câștigat titlul de Leader
al Infrastructurii de Contact Center
Genesys a fost numit lider mondial în
Gartner Magic Quadrant 2017 pentru
categoria Infrastructură de Contact
Center și este vendorul care deține de
departe o “viziune de ansamblu”, pen-

tru a noua oară consecutiv.
Pentru prima dată, Genesys a obținut,
de asemenea, cea mai bună poziție pentru “abilitatea sa de execuție”.
Raportul din 2017 privind Magic Quadrant pentru Infrastructură de Contact
Centre, la nivel mondial, a evaluat 12
vendori diferiți de infrastructură de
contact center privind viziunea de ansamblu și capacitatea lor de execuție.
Gartner a poziționat apoi companiile în
unul din cele patru cadrane: Vizionari,
Jucători de Nișă, Concurenți și Leaderi.
Gartner definește drept lideri acele companii care performează bine în ciuda viziunii lor curente și care se poziționează
bine în ceea ce privește dezvoltarea în
viitor.
“Credem că desemnarea noastră pentru
a noua oară ca lider mondial se datorează strategiei noastre pe termen lung și
devotamentului nostru pentru această
industrie, orientării și focusului pe clienții noștri și investiției în platforma de
Customer Experience” a declarat Merijn
te Booij, Chief Marketing Officer al Genesys.

gența artificială, angajații umani nu
vor fi înlocuiți de aceasta, cel puțin momentan.
Avantajele implementării inteligenței
artificiale în centrele de telefonie sunt
multiple. Primul ar fi că aceste centre ar
putea oferi servicii de clienți automatizate, numite self-service, înainte de a
ajunge la un operator uman. De asemenea, al doilea avantaj ar fi că angajații
umani ar putea rezolva direct cererile
mai complexe, clienții fiind trimiși de
operatorii virtuali la cei umani, în timp
ce operatorul uman a primit deja informațiile despre potențiala problemă.
Dar mai mult de atât, inteligența artificială a început învățarea unor algoritmi
care prezic comportamentul clienților
și oferă recomandări reprezentanților
umani ai centrelor de relații cu clienții.
Calculatoarele și inteligența artificială
nu sunt suficiente pentru rezolvarea
totală a problemelor clienților dar oferă instrucțiuni și informații valoroase
pentru rezolvarea acestora.
Sursa: www.clubitc.ro

Sursa: www.callcenterhelper.com

Schimbările aduse de inteligența
artificială în call center
Inteligența artificială a devenit din ce
în ce mai dezvoltată, deja experimente de roboți pentru relațiile cu clienții
sunt un succes în zona bancară sau financiară, dar fără a afecta direct personalul uman. Acest lucru pare să se
schimbe în viitor, în special în call-center, confirmând grijile experților în resurse umane care spun că în viitor ar
putea exista o criză a locurilor de muncă odată cu digitalizarea și inteligența
artificială.
Totuși, companiile spun că indiferent
de cât de inteligentă ar putea fi inteli-
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Customer Care Conference & Expo,
cel mai important eveniment de profil din Europa de Est și Romanian Contact Center
Awards, gală care premiază cei mai buni oameni din industria de contact center, au avut
loc pe 5 și 6 aprilie, la București
de Xenia Mitran
Pe 5 și 6 aprilie, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, a avut loc cea de-a
14-a ediție a Customer Care Conference
& Expo, cea mai importantă conferință
de acest tip din Europa de Est.
Conferința a reunit peste 250 de specialiști în domeniul contact centerelor,
atât de pe plan local cât și internațional, din domenii precum: Business
Process Outsourcing, Shared Services,
Telecomunicații, Finanțe & Bănci, Asigurări, IT&C, Retail, FMCG, Publicitate
și Media etc.
Subiectele care au dominat această
ediție s-au centrat pe satisfacția clienților, pregătirea și motivarea resurselor
umane din domeniu și impactul pe care
avansul tehnologic îl are în dezvoltarea
proceselor de business.
Panel discussion-ul a avut în centrul
atenției atitudinea față de angajați pentru
că ei transmit într-un mod direct și autentic cultura companiei, iar impactul lor
asupra experienței clienților este imens.

Parteneri de dialog au fost: Karine
Doret (Head of Customer Experience,
Orange România), Andreas Fleschurz
(Owner & Director, Wir Kunde), Paul
Scanlon (Chief Executive Officer, Euroanswer), David Hicks (Founder, Tribe CX) și Oana Radu (Chief Happiness
Officer).

Speakerii celei de-a 14-a ediții a Customer Care Conference & Expo au fost:
• Karine Doret - Head of Customer Experience, Orange România;
• Andreas Fleschurz - Owner & Director, Wir Kunde;
• Dan Mazilu - Owner, Mediatel Data;
• Viorel Panaite - Managing Partner, Human Invest & Ken Blanchard România;
• Michele Grassi - General Director, Enel Energie & Enel Energie Muntenia;
• Elena Grădinaru - Mutualized CCC Director, Schneider Electric;
• Viorel Stoiean - Senior Partner, Fremen;
• Ela Banu - Head of Advisory Contact Centers, ING;
• David Hicks - Founder, Tribe CX;
• Oana Radu - Chief Happiness Officer;
• Diego Mateos - Fondator și CEO, Cosmos Call Center, Spania;
• Alexandru Ursu - Senior Account Executive EMEA, Salesforce.
6
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A doua zi a conferinței a abordat teme
precum: crearea unor medii de lucru
plăcute și creative, loializarea clienților
și a angajaților, crearea de customer experience la toate nivelele.
Oana Radu, moderatoarea conferinței,
în parteneriat cu Customer Service Expert, a prezentat un nou concept: Chief
Happiness Officer. Crearea unei culturi
de Happy Management este modalitatea
ideală prin care se pot construi relații
de prietenie și de durată cu angajații și
calea cea mai sigură pentru a crește gradul de implicare.
A doua parte a zilei a continuat cu Gala
de acordare a premiilor Romanian Contact Center Awards, deschisă de Elena și
Ghiorghi Filip, fondatorii Asociației Totul
pentru Tine, care au vorbit despre empatie, atitudine, încredere și despre curajul
de a merge mai departe și de a-ți găsi
propriul drum.

ACTUALITATE

În cadrul Customer Care Conference & Expo a avut loc și relansarea revistei Contact Center Magazine,
singura revistă românească dedicată profesioniștilor care activează în domeniul customer care/contact center/outsourcing.
Câștigătorii celei de a 9-a ediții a Romanian Contact Center Awards sunt:
Best Call Center - DHL Internațional România
Best Collection Agent - Andrada Gabriela Pușcaru, Raiffeisen Bank
Best Collection Contact Center – Kruk România
Best Contact Center - ING Bank România
Best Contact Center (BPO) - Optima Solutions Services
Best Telesales Department - ING Bank România
Best Technology Solution Provider - Mediatel DATA
Best Call Center Manager - Andreea Brânzan, ING Bank România
Best Use of Technology - Intrarom & Genesys
Best Telesales Agent – Ovidiu Pungă, Schneider Electric România
Best Support Center - Coca Cola HBC România
Best Partnership - Mediatel DATA - Orange - Catena
Best Contact Center Agent - Cătălin Mușat, Teleperformance România
Best Support Center Representative - Lucian Dumitru, Schneider Electric România
Best Support Center Representative - Special Award - Argyrios Symiakakis,
Schneider România
Best Contact Center Manager - Răzvan Zamfir, ING Bank România
Best Collection Team Manager - Marius Cosmin Țandără, Raiffeisen Bank
Best Call Center Team Manager - Mirela Doinița Stănculea, Enel România
Best Call Center Trainer – Georgios Nikoloudakis, Schneider România
Best Medium Support Center - Claim Expert GIE Vienna Insurance Group
Best Large Support Center – Euroanswer
Best Call Center Team Manager – Bianca Mardale, Teleperformance România
Best Support Center Team Manager – Alina Pencu, Schneider Electric România
Best Use of Technology for Telecommunication Sector – Mediatel DATA – RCS & RDS
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Unique services (Servicii unice)
- o experiență pe măsura unui model de business internațional
de Daniela Zărnescu
"Vă mulțumesc pentru mesaj.
Între 21 și 23 iunie 2017 sunt într-o
călătorie de afaceri, cu acces limitat la
e-mail și telefon.
Vă rog să transmiteți solicitarea dumneavoastră pe adresa branding@market-insiders.com iar colegii mei vă vor
răspunde în cel mai scurt timp."
Mesajul meu out of office a fost începutul unei povești frumoase. O poveste
care s-a născut în urmă cu câteva luni,
când am fost invitată să particip la cea
de-a 20-a aniversare a Convenției Competence Call Center.
Convenția CCC a fost lansată în Viena,
în 1998, cu scopul de a promova și
dezvolta imaginea industriei customer
care, locul în care furnizorii de servicii
contact center și utilizatorii acestora să
poată împărtăși experiențe.
Anul acesta Berlinul a fost gazda Convenției, promovând astfel țara în care
compania are deja 7 sedii - ultimul lansat, în Druisburg, fiind anunțat la cina
festivă care a încheiat ziua evenimentului.
Berlinul atinge și depășește așteptările
pe care ți le setezi, din toate punctele
de vedere, pornind de la mixul stilurilor
arhitecturale, trecând prin diversitatea
culinară și până la extravaganța și diversitatea agendei culturale. Vorbim de un
oraș care se trezește la viață după orele
18, care este locuit de cei mai relaxați
cetățeni pe care i-ai întâlnit vreodată și
explorat de cei mai avizi turiști, entuziasmați să se lase surprinși de atracțiile
pe care le oferă spațiul atât de cunoscut
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pentru istoria tumultuoasă.
Pentru a facilita conexiunea cu acest
oraș efervescent, cazarea a fost aleasă
cu inspirație, într-un hotel concept cu
tematică muzicală modernă, amplasat
pe malul râului Spree, al cărui slogan,
"upgradează-ți șederea", s-a potrivit experienței.
Hotelul se află în imediata vecinătate
a sediului CCC, în zona Podului Oberbaum, celebru pentru cele două niveluri
suprapuse și considerat unul dintre reperele orașului. El unește două cartiere
populare, Friedrichshain și Kreuzberg,
separate de Zidul Berlinului.
În 2001, Berlinul a fost primul oraș în
care compania s-a extins. În clădirea
Spreespeicher, construită în 1913, echipa CCC lucrează pe câteva etaje care oferă vedere spre râul Spree, în apropierea
Galeriei East Side, din cartierul Friedrichshain.
Pe 22 iunie, peste 100 de invitați internaționali s-au întâlnit la “Tagungswerk”
pentru a discuta despre "Servicii Unice,
modul în care măsurile selectate conduc
spre un extraordinar customer service".
Parteneri din întreaga Europă discută
despre proiectele pe care le derulează,
împărtășesc bune practici și își fac poze
în timp ce savurează un prânz special.
Când gongul sună a 3-a oară toată lumea și-a ocupat deja locurile și fredonează melodia "Getting jiggy with it".
Maria Hoffrichter-Zanetti, coordonator al
departamentului de Comunicare, deschide Convenția pe ritmurile hitului lui Will
Smith care s-a clasat pe locul întâi în topuri în anul înființării companiei, 1998.
Îi prezintă pe cei 4 speakeri și îl invită

pe scenă pe Prof. Dr. Nils Hafner, moderatorul evenimentului și primul care
împărtășește din cunoștințele sale audienței.
Pentru următoarele 3 ore cei prezenți
în sală au trăit experiența unei curse dintr-un montagne russe, cu vârfuri
asigurate de primirea de informații memorabile și pauze necesare, atunci când
speakerii își cedau ștafeta.
Profesor de Customer Relationship Management la Universitatea de Științe
Aplicate din Lucerne, Elveția, Nils Hafner a evidențiat rolul esențial al empatiei în livrarea de servicii unice.
Soluțiile oferite clienților trebuie să fie
rapide, consistente și să anticipeze nevoile acestora. Toate punctele de contact trebuie să ofere același standard al
experienței și această performanță este
susținută de o analiză riguroasă a Big
Data, care asigură predicții și crează micro momente.
Construirea de relații pe termen lung cu
utilizatorii este un obiectiv implicit și
companiile ar trebui să acorde mai multă atenție oferirii de soluții la prima interacțiune cu clientul, deoarece studiile
arată o creștere a costurilor de 120 %
dacă solicitarea nu a fost rezolvată de la
primul contact, pentru 180 de service
centre incluse în sondaj.
La sfârșitul prezentării sale, Prof. Dr.
Nils Hafner a adus în discuție subiectul
actual al automatizării, care îi va ajuta pe angajați să livreze răspunsuri cu
rapiditate, pentru solicitări obișnuite și
previzibile, în timp ce ei se pot dedica
dialogului cu utilizatorii, ca parte a strategiei Small Data.

ACTUALITATE

COMPANY PROFILE

Siegfried Schallenmüller, responsabil
pentru customer experience la Dimension Data, regiunea EMEA, a subliniat
importanța personalizării, bazată pe
profilul comportamental și psihologic
al clientului în mult slăvită eră a IoT
(Internet of Things). Companiile trebuie
să utilizeze datele arhivate de aparate
pentru a crea un customer service excelent ținând cont de faptul că până în
2020 fiecare produs va fi conectat la
Internet, potrivit Bosch. Sfatul lui Siegfried Schallenmüller a fost ca utilizarea
Big Data și IoT de către companii să se
facă doar dacă acestea vor să livreze experiențe cu ajutorul și prin intermediul
acestora.
Cel de-al treilea speaker, Cordula Winter-Schweizer, este responsabilă de
customer experience la Zurich Insurance Company din Elveția și cunoscută în
cadrul companiei drept "fata confetti" (o
surpriză prin care sărbătorește realizările extraordinare ale angajaților). Deși nu
te-ai aștepta să găsești dragostea într-o
companie a cifrelor, acesta este conceptul cheie care guvernează relațiile pe
care le stabilesc cu clienții. Aceștia sunt
tratați cu dragoste, se bucură de depunerea de eforturi minime în soluționarea
problemelor și de obținerea de emoții
pozitive atunci când așteptările le sunt
depășite.
Cordula a predat celor prezenți în sală o
regulă de aur - pregătiți fiecare angajat
al companiei să asigure un micro mo-

ment emoționant pentru clienți și nu uitați să-i cunoașteți și personal pe cei din
urmă, nu doar să le urmăriți statisticile.
Transformați întreaga echipă în ambasadori naturali și aveți încredere că fiecare emoție vă va conduce spre succes, o
lecție pe care Zurich Insurace Company
a urmat-o, în beneficiul proceselor de
customer experience.
Domnul Olav V. Strawe, fondator al revistei industriei de profil germane, TeleTalk, și deținătorul Fortify Communications, a încheiat sesiunea prezentărilor.
Teza susținută a fost că serviciile unice
încep cu o comunicare unică. Argumentul a fost că în zilele noastre o companie
acoperă cel puțin 10 canale de comunicare cu clienții, o responsabilitate extraordinară pe umerii angajaților. Insuflați
încredere și acordați putere de decizie
angajaților din front line, pentru că front
line-ul "nu minte niciodată".
Stawe este de părere că biroul tradițional
al unui contact center nu va mai exista și
conexiunea cu clientul se va transforma
datorită faptului că Big Data reprezintă
statistici în timp ce Small Data reprezintă legătura emoțională cu acesta. El
a sfătuit companiile să captureze cele
mai bune interacțiuni cu clienții în toate
punctele de contact, dar cu precădere
pe cele fizice, directe, deoarece interacțiunea personală la punctul de achiziție
este considerată a fi cea mai importantă.
În final totul se reduce la a fi o companie
care se află într-un proces continuu de

învățare și care elimină greșelile cu ajutorul Big și Small Data.
Pentru că emoția a dominat Convenția, a
venit și momentul acordării Hall of Fame
Award de anul acesta, o distincție lansată în 2006. Claudia Gabler, din Elveția,
a primit premiul și a devenit membru al
acestei comunități grozave de profesioniști.
Claudia a fost descrisă ca având 3 super
puteri: este o ascultătoare remarcabilă,
o persoană care descoperă problemele
și o povestitoare cu talent. Construiește
relații cu clienții de peste 20 de ani și
descoperă în permanență trenduri, crează comunități și ajută companiile să se
dezvolte.
Seara, CCC și-a invitat partenerii internaționali la Spreespeicher Oberbaumbrücke pentru a sărbători cea de-a 20-a
aniversare a companiei.
Spațiul ales a oferit contextul elegant
pentru anunțarea celei de-a 10-a aniversări a sediilor din București și Leipzig și
primul an al celui din Biel, chiar de către
Christian Legat, CEO CCC.
O seară furtunoasă, pe malul râului, o
companie deosebit de încântătoare și un
band live, care a hipnotizat atmosfera,
au constituit finalul ideal al acestei călătorii de afaceri. O călătorie care te face
să-ți dorești să revii, într-un oraș care
respiră viață și la o companie care reprezintă un stardard al calității în domeniul
său de activitate. Un mix de neratat și de
neuitat, creat cu emoție sinceră!
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Mii de colegi noi, un singur mesaj:

„Bun venit, Billa!”

Povestea preluării și integrării Billa România în Grupul Carrefour
de Xenia Mitran
Cu siguranță ați auzit de sloganul din titlu. Sau ați văzut clipul de bun venit pregătit de cei din Carrefour special pentru
noii lor colegi din Billa România. Daca
nu, veți avea ocazia să aflați toate detaliile, de la concept până la implementare
și rezultate.
„Bun venit, Billa!” este unul dintre cele
mai mari proiecte Carrefour România,
care a mobilizat o întreagă organizație,
a reușit să unească mii de oameni din
două culturi organizaționale diferite
într-un singur scop: acela de a dezvolta cel mai iubit lanț de supermarketuri
din România. Proiectul de integrare și-a
propus ca fiecare acțiune să pună accent
pe oameni, astfel încât angajații Billa România să fie primiți călduros în Grupul
Carrefour.
Eduard Drăghici, Responsabil Employer
Branding @Carrefour România ne-a spus
toată povestea campaniei. Cu mult entuziasm și răbdare.

E

duard, ce ați reușit să faceți voi este
extraordinar, însă cu siguranță procesul a fost unul anevoios și a implicat
muncă multă susținută, research consis10
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tent și o strategie foarte bine gândită. Să
le luam pe rând.
Care a fost primul pas al proiectului și ce
v-a ajutat în definirea strategiei?
Dacă vorbim despre context, la finalul
anului 2015, Grupul Carrefour a anunțat
semnarea unui acord pentru cumpărarea
a 100% din acțiunile parcului de supermarketuri Billa. Achiziția a inclus toate
cele 86 de supermarketuri, depozitul și
sediul central Billa România. De asemenea, tranzacția trebuia validată de către
Consiliul Concurenței, acord pe care l-am
obținut în iunie 2016. Până la autorizarea de către Consiliul Concurenței a
achiziției, nu am avut voie să intrăm în
contact cu viitorii noștri colegi de la Billa
România.
Diferențele culturale, stilurile diferite
de management, dar și interdicția venită din partea Consiliului Concurenței au
reprezentat adevărate provocări în construirea proiectului de integrare.
În ceea ce privește strategia, înainte de
a defini întreaga strategie de integrare, am analizat mai multe studii despre
achiziție-integrare de mari companii și
am observat că factorul cheie al reușitei
este comunicarea. O comunicare internă
eficientă impactează pozitiv statisfacția,
angajamentul și decizia angajaților de a
rămâne în noua organizație.
Ulterior, am creionat, împreună cu câțiva dintre colegii noștri veniți din Artima,
portretul unui angajat care trece printr-o
astfel de schimbare radicală. Acesta a
fost punctul nostru de plecare în definirea strategiei de integrare.

C

are au fost principalele obiective pe
care le-ați avut în vedere?

Printre obiectivele stabilite, menționez:
• retenția sau decizia angajaților ambelor companii de a ramâne în noua
organizație;
• eliminarea incertitudinilor legate de
stabilitatea jobului și de viitorul profesional;
• implicarea colegilor din Carrefour în
procesul de integrare a colegilor din
Billa;
• facilitarea unei tranziții ușoare de
la Grupul Rewe la Grupul Carrefour,
pentru noii colegi;
• definirea unui nou model organizațional pentru supermarket BU și
sediu.

S

ă trecem la partea cea mai interesantă, dar și cea mai grea a proiectului:
implementarea propriu-zisă. Avem două
culturi organizaționale complet diferite,
două tipuri de comunicare și două stiluri
de management diferite.
Care au fost pașii pe care i-ați urmat și
cum ați reușit să armonizați totul? Și,
poate cel mai important, ce metode ați
aplicat pentru a nu se crea o criză organizațională și de comunicare?
Fiind un proces care impacta atât colegii din Billa România, cât și pe cei din
Carrefour România, proiectul s-a adresat
tuturor, a implicat întreaga organizație.
În primul rând, mesajele comunicate
către cei aproximativ 14.700 de angajați au avut rolul de a-i asigura pe toți că
vor exista suficiente locuri de muncă. În
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același timp, comunicarea către viitorii
colegi din Billa România i-a asigurat că
sunt bineveniți în Grupul Carrefour, că îi
considerăm specialiști în domeniu și că
ne dorim să învățăm de la ei.
Echipele de lucru din proiectul de integrare au construit relații solide cu alți
reprezentanți ai organizației, iar toate
acțiunile inițiate au fost validate și implementate împreună cu top-managementul.

– sesiuni cu peste 150 de participanți.
La final de iunie am primit acordul Consiliului Concurenței, astfel că am realizat
imediat comunicarea către toate echipele
Carrefour, incluzând și detalii despre prima perioadă împreună.
Cea de-a doua etapă a fost marcată de
caravana de bun venit din prima săptămână. În această caravană, echipele
Carrefour, inclusiv top-managementul,
au vizitat echipele Billa din toate cele 88
de locații: magazine, depozit și sediu.

Etapele de implementare
Întregul proiect de integrare s-a realizat
în trei mari etape: înainte de Ziua 1 (ianuarie–iunie), Ziua 1 și prima săptămână (4–10 iulie) și după Ziua 1 (iulie–decembrie).
În prima etapă ne-am concentrat pe comunicarea către colegii din Carrefour.
Am conceput un newsletter dedicat, în
care am inclus toate detaliile despre procesul de achiziție și despre proiectul de
integrare. Pentru a răspunde la cât mai
multe întrebări, am creat un grup de discuție pe platforma noastră de comunicare internă. Aici a existat o interacțiune
directă cu colegii noștri și multiple sesiuni de întrebări și răspunsuri.
În același timp, am lansat în întreaga organizație câteva mesaje ale directorului
general. Mesajele au pus accent pe prioritățile noastre și pe cum vor continua să
funcționeze business-urile, pe modul în
care îi primim pe noii colegi în echipă și
responsabilitatea noastră de a colabora
eficient, precum și pe subiectul locurilor
de muncă (suficiente pentru noi toți).
Cum managerii au un rol cheie în primirea și integrarea noilor colegi, am organizat sesiuni de pregătire pentru coordonatorii de echipe din sediul Carrefour

Pe lângă discursul inițial, în toate vizitele
au fost organizate sesiuni de întrebări și
răspunsuri, iar toți cei 3.600 de angajați Billa au primit pachetul de bun venit
(broșură Carrefour, scrisoare de bun venit, card cu mesaje din partea unor colegi
Carrefour, agendă, carnețel și pix personalizate cu textul „Bun venit, BILLA...
cu drag, Carrefour!” – toate fotografiile
folosite în materiale sunt realizate cu
peste 40 de colegi, imagine a campaniei
de comunicare). Colegii din sediul Billa
au primit suplimentar și calendarul primelor acțiuni împreună (inclusiv detalii
despre relocarea lor în sediul Carrefour).
Un alt element important a fost comunicarea internă cu vizibilitate în extern,
concept unic în România – nu ne-am dorit promovare de brand, ci doar comunicare către colegii din Billa cu o expunere
cât mai mare și cu vizibilitate la nivel național. Concret, am realizat clipul „Bun
venit, Billa!”, acesta fiind foarte bine primit atât în intern, cât și în extern (numai
în online a avut peste 10k vizualizări pe
YouTube și 350k vizualizări pe pagina
de Facebook). De asemenea, am realizat
mesaje de bun venit outdoor pe sediile
Billa și Carrefour, iar pentru bannerul
urcat pe sediul Carrefour am folosit fo-

tografia unei casiere din supermarketul
situat la parterul clădirii, generând impact pozitiv în momentul relocării noilor
colegi.
În cea de-a treia etapă ne-am concentrat
pe comunicarea către colegii din Billa, pe
cunoașterea reciprocă și pe înțelegerea
proceselor de lucru.
Am reluat newsletterul dedicat și am
inclus toate detaliile despre procesul de
achiziție, despre prima perioadă împreună și despre InfoCenter (centru unic de
întrebări și răspunsuri). InfoCenter-ul s-a
adresat inclusiv colegilor din Carrefour și
a fost realizat prin intermediul unei adrese e-mail – cu răspuns pentru întrebările
primite în maxim 48 de ore, unor cutii
poștale amplasate în fiecare locație Billa
– cu răspuns în maxim 5 zile lucrătoare, și unui grup de discuție pe platforma
noastră internă. Întrebările puteau fi trimise anonim, însă răspunsurile erau împărtășite transparent cu toți colegii.
Pentru relocarea colegilor din sediul Billa, sediul Carrefour a fost extins și remodelat (o echipă mai mare avea nevoie
de mai mult spațiu). Relocarea s-a făcut
săptămânal, după un planning prestabilit, astfel încât să nu fie afectată activitatea de business.
Pe toată perioada relocării, am desemnat
persoane de contact, iar la nivel de departament au fost organizate evenimente
de bun venit. Desigur, ne-am asigurat că
fiecare nou coleg va avea biroul personalizat cu numele lui și va primi o surpriză
dulce și o broșură despre sediul nostru
(harta și funcționalitățile).
Pentru a ne înțelege și accepta reciproc
diferențele culturale, am organizat mai
multe workshopuri de aliniere culturală
(mai ales la sediul central, acolo unde
echipele au devenit peste noapte mixte).
Era important să conștientizăm care ne
sunt diferențele, să empatizăm unii cu
alții, ca mai apoi să ne acceptăm așa
cum suntem și să colaborăm în noua
echipă.
De asemenea, pentru a depăși dificultățile ce veneau dinspre stilurile diferite de
management, am încercat să alcătuim
noile echipe operaționale de manageri
cât mai mixte (Billa și Carrefour) și să
N R. 2 | 2017 - Contact Center Magazine
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Un alt element-cheie este implicarea managementului, lucru de care noi am avut
parte pe tot parcursul proiectului dedicat
integrării Billa. Mai mult decât atât, este
important ca HR-ul și managementul să
promoveze și să încurajeze aceleași comportamente. Din acest motiv, o aliniere
între cele două tabere trebuie să existe
încă de la început.

C

e rămâne de făcut sau cum consolidați ceea ce ați construit în decursul
unui an întreg?

promovăm din ce în ce mai mult modul
de lucru bazat pe colaborare, transparență și autonomie (prin diverse discuții
informale, seminarii naționale etc.).
În cele din urmă, cunoașterea reciprocă
și înțelegerea procesele de lucru ne-a
ajutat în stabilirea următorilor pași. Neam propus să păstrăm cele mai bune
aspecte din Billa și din Carrefour (bune
practici, mod de lucru etc.) în definirea
noului model organizațional, model lansat spre final de 2016.

C

ă a fost o campanie de succes este
evident: o spun faptele și premiile pe
care le-ați obținut. Cum se vede de la voi,
concret?

Rezultatele proiectului au început să
apară încă din Ziua 1, atunci când colegii Billa au fost plăcut surprinși de primirea călduroasă de care au avut parte.
Noi ne-am propus un singur KPI: de câte
ori spunem NOI și nu EI, vom ști că am
făcut o treabă bună. Spunem că am reușit, iar feedback-urile colegilor din organizație dovedesc asta.
Mai mult, proiectul nostru a fost recunoscut în cadrul Galei Romanian PR Award
2016, fiind premiat cu GOLDEN AWARD
IN EXCELLENCE pentru cel mai bun proiect de comunicare internă și SILVER
AWARD IN EXCELLENCE la categoria
12
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„Comunicare pentru administrarea crizelor, riscurilor şi oportuniţtățţilor”.
De asemenea, întregul proiect de integrare a fost desemnat unul dintre cele
mai importante proiecte de strategie HR
în cadrul Galei Premiilor de Excelență în
Resurse Umane 2017.

C

e ați învățat din această experiență și
ce sfaturi le puteți oferi celor care se
vor afla în situații similare?
Pe cei care își propun să înceapă un program similar, îi sfătuim să construiască
toate etapele proiectului având în prim
plan oamenii. Desigur, clientul este important, iar business-urile trebuie să
funcționeze la fel ca până în momentul
achiziției, însă doar angajații pot asigura
continuitatea afacerii și pot crește mai
departe noua organizație. Aceștia trebuie ascultați, înțeleși și acompaniați să
treacă mai ușor prin perioada critică de
schimbare, peste nou și necunoscut.
De asemenea, e bine ca abordarea într-un astfel de proiect să fie una transparentă, directă și fără ambiguități.
Oamenii au nevoie de răspunsuri și de
informații pertinente în timp util. Poate
că nu toate aspectele sunt pozitive, însă
o comunicare eficientă și atent gestionată poate să evite eventualele frustrări ale
echipelor.

Anul acesta am demarat și încheiat procesul de remodelare a tuturor magazinelor
Billa, iar proiectul a fost construit în jurul colegilor din magazinele Billa, ei fiind
imaginea campaniei de comunicare către
client. De asemenea, am continuat și cu
campaniile interne de comunicare, revenind constant către toți angajații cu informații despre remodelarea magazinelor.
Mai mult, la început de an am avut o
nouă caravană națională în magazinele
Billa prin care am discutat cu echipele din fiecare locație despre rolul lor în
noua organizație și despre planurile viitoare, iar în luna iunie 2017, la aproape un an de la Ziua 1, am demarat un
proiect intern denumit „Caravana Supermarket – Sunt aici. Ascult!”, unde echipe
mixte din sediul Carrefour vizitează magazinele Billa deja remodelate și discută
cu echipele din magazin (și chiar cu clienții) pentru a afla și a-i ajuta să rezolve problemele rămase nerezolvate după
remodelare.
În tot acest proces ne-am dorit să punem
accent pe oameni, în primul rând. Cu siguranță că resursele financiare și materiale sunt importante, însă Lumea Carrefour e mai mult, e despre oameni!

FOCUS
TEHNOLOGIE

Inteligența artificială, încotro?
de Xenia Mitran
Un studiu Gartner arată că, până în
anul 2020, tehnologiile de tip inteligență artificială se vor regăsi în aproape toate noile produse software, iar
85% dintre interacțiunile cu clienții nu
vor mai fi gestionate de oameni
Agenții din centrele de contact din zilele
noastre trebuie să comunice cu clienții
nu doar prin telefon, dar și pe platformele de social media, prin instant messaging, cu ajutorul video conferințelor
și prin web chat. Pot face oamenii față
tuturor acestor interacțiuni? Răspunsul
clar este ‘’nu’’.
Acesta este motivul pentru care multe
companii au început să implementeze
în centrele lor de contact boți dotați cu
inteligență artificială. Companii precum
Facebook, Apple, Microsoft și Google
construiesc asistenți virtuali și chatbots
care să fie capabili să rezolve cerințele
de tip voce și care să fie capabili să poarte un dialog natural cu clienții. Chiar și
Taco Bell are un TacoBot care îi ajută pe
clienți să plaseze comenzi.
Scurt istoric și evoluție a inteligenței
artificiale: de la agonie la extaz
Când apărea, în 1984, filmul „The Terminator” în cinematografe posibilitatea
ca roboțţii şi inteligențţa artificială să preia controlul asupra planetei părea ceva
foarte îndepărtat. Un avertisment fusese
dat deja de serialul „Battlestar Galactica”,
apărut în 1978. În „The Terminator”, controlul asupra Terrei este preluat de Skynet,
o reţțea de inteligențţă artificială bazată pe
computere şi sateliţți care a fost dezvoltată pentru a asigura securitatea SUA şi a
aliaţților săi. Când tehnologia a căpătat
conştiinţță a vrut să comunice cu creato14
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rii umani. Aceştia, speriaţți, au încercat să
scoată Skynet din funcțţiune. Astfel, reţțeaua a ajuns să considere oamenii un pericol de moarte, care trebuie eliminat. Ce a
mai rămas din populaţția umană a reuşit
să supravieţțuiască ascunzându-se de roboțţii Skynet sub pământ sau în sălbăticie.
În „Battlestar Galactica” aflăm povestea
a 12 colonii umane îndepărtate. Acestea
intră într-un război cu o rasă cibernetică
numită cylons. În acest univers SF obiectivul roboțţilor este exterminarea oamenilor, după ce aceştia din urmă au intervenit
în ajutorul teritoriului Hasaris, atacat de
Cylon Empire. Doar o mică parte din populațţia umană reuşeşte să fugă din cele
12 colonii după un atac surprinzător al
roboțţilor, în căutarea unui loc în care civilizaţția umană să fie refăcută. Cylonii au
fost creaţți de o specie reptiliană numită
la fel, care a dispărut cu secole în urmă,
fiind eliminată tot de roboțţii inteligenţți pe
care i-a creat.
Iată că la 39 de ani de la apariţția „Battlestar Galactica” şi la 33 de ani de la lansarea în cinematografe a „The Terminator”,
aceste scenarii nu mai par unele SF, iar
accentul este unul pozitiv, în sensul în
care AI va rezolva toate marile probleme
ale omenirii: cele energetice, poluarea, sărăcia şi bolile grave. Sigur că încă există
voci care văd un pericol în evoluția AI,
însă tocmai aceste idei par acum SF.
La ce nivel a ajuns inteligențţa artificială astăzi
După cum spuneam și la începutul acestui articol, marile companii investesc masiv în inteligențţă artificială, iar toate serviciile foarte populare pe care le folosim
pe internet, de la Google, Microsoft sau
Facebook, au în spate astfel de tehnologii.

Chiar şi multe dintre reclamele pe care le
primim pe internet au în spate algoritmi
AI.
Mai mult, mari campioni mondiali la şah
sau go au fost deja învinşi de supercomputere. Anul trecut, confruntarea dintre
campionul mondial la jocul go, sud-coreeanul Lee Se-dol, şi supercomputerul Google AlphaGo s-a încheiat cu victoria maşinii, scor 1-4. AlphaGo a fost dezvoltat
de divizia DeepMind AI a Google şi este
conceput să prevadă cele mai probabile
mutări ale oponentului uman şi să reacţționeze în consecințţă.
Multe dintre postările pe care utilizatorii
le văd pe Facebook sunt alese şi afişate
de reţțeaua de socializare cu ajutorul unui
sistem bazat pe inteligențţă artificială. Mai
mult, Mark Zuckerberg, a confirmat recent
la conferinţța F8 a dezvoltatorilor Facebook că se lucrează la o interfațţă pentru
creier, care să le permită oamenilor să comunice folosind doar puterea minţții. Totodată, în aplicaţția Messenger există boțţi
bazațţi pe AI capabili să interacţționeze cu
oamenii. Aceştia înlocuiesc deja persoanele angajate la serviciile de call-center.
Inteligenţța artificială este deja prezentă
şi în sistemele autopilot de pe maşinile
autonome. Tehnologia le permite computerelor din automobile să învețţe, să evolueze şi să răspundă la situațţii neprevăzute.
De curând, un automobil Tesla a „presimțţit” un accident înainte ca acesta să aibă
loc, ceva ce un şofer uman nu ar fi fost
capabil să facă.
AI se găseşte astăzi şi în asistențţii vocali
digitali, precum Siri (Apple), Cortana (Microsoft) sau Bixby (Samsung).
Totodată, NVIDIA a lansat DGX-1, primul
supercomputer capabil să învețţe, creat
special pentru sisteme de inteligenţță artificială. DGX-1 oferă capabilitățţi deep-learning accelerate prin hardware, permițţân-
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du-le cercetătorilor să pună în practică noi
concepte pentru sisteme de inteligenţță
artificială, mai sofisticate şi capabile să
proceseze cantitățţi uriaşe de informațţie,
respectiv să învețţe şi să se auto-perfecțţioneze pe baza experienţțelor avute.
Inteligenţța artificială este încă în faza
„copilăriei”. Acest lucru îl demonstrează
unele experimente eşuate care au avut
loc. Putem da ca exemplu cazul „adolescentului” Tay al Microsoft, un bot bazat pe
inteligenţță artificială care putea dialoga
cu utilizatorii de Twitter. Acesta a devenit
nazist în câteva ore, compania fiind nevoită să îl retragă. Incidentul arată limitările
pe care le au maşinile, incapabile deocamdată să facă diferenţța între bine şi rău
sau să dea dovadă de empatie. Iar pentru
ca maşinile să ajungă la astfel de însuşiri
umane ar mai putea trece zeci de ani.
Ce se vede la orizont
Potrivit analiştilor, până în 2030 sistemele de inteligențţă artificială şi roboțţii vor
reprezenta cea mai mare parte a forțţei de
muncă din America. Mai mult, un raport
al McKinsey Group arăta recent că în SUA
companiile pot înlocui chiar în acest moment 45% din angajațţi cu sisteme automatizate, dacă doresc acest lucru.
Inteligențţa artificială va juca un rol important, indiferent de ce tehnologie sau
punct de acces foloseşti, potrivit lui Anthony Baker, Technology Director la R/
GA London, filiala din capitala britanică
a celei mai premiate agențţii de publicitate din lume. Pe baza acesteia vom avea
site-uri web care se adaptează în funcţție
de modul în care tu le foloseşti şi de interesele tale, a declarat el pentru Go4it.
Elon Musk, co-fondatorul Tesla Motors
şi fondatorul Space X, crede că oamenii
vor fi nevoițţi să devină cyborgi pentru
a nu fi irelevanțţi în viitor. Pe măsură ce
sistemele de inteligenţță artificială se dezvoltă, oamenii vor trebui să compenseze
slăbiciunile biologice pe care le au prin
integrarea de computere în propriile creiere, a declarat Musk la World Government Summit în Dubai. Astfel, oamenii
vor beneficia de o putere de procesare

mai ridicată şi vor putea concura mai
bine cu roboțţii în competițţia pentru locurile de muncă.
De aceea, Musk investeşte în compania
Neuralink, care îşi propune să conecteze
creierele oamenilor la computere, potrivit Wall Street Journal. Aceasta vrea să
dezvolte implanturi speciale care să le
permită persoanelor să se conecteze la
computere. Va exista posibilitatea ca oamenii să îşi descarce gândurile, cunoştinţțele şi amintirile şi să le păstreze astfel
încât să poată fi accesate în viitor. Totodată, creierele umane vor putea asimila
într-un timp foarte scurt cantităţți mari de
informațţie. Astfel, oamenii se vor putea
conecta la un computer prin intermediul
unui implant, iar peste câteva secunde
sau minute vor deveni experțţi în botanică sau anatomie.
La nivelul UE sunt voci care susţțin că roboțţii sofisticațţi, cu un înalt grad de autonomie, ar trebui să aibă un statut legal,
să fie „persoane electronice” cu drepturi
şi obligaţții, dacă fac bine sau provoacă
infracţțiuni. Raportul #robotics adoptat de
Parlamentul European include o dezbatere privind impunerea de taxe şi impozite
pentru acest tip de roboțţi. Raportul vine
din partea parlamentarului de Luxemburg
Mady Delvaux şi cuprinde reguli de definire ale acestor persoane electronice,
inclusiv interacţțiunea cu persoanele umane. „Suntem în epoca în care inteligențţa
umană stă alături şi se sprijină pe cea artificială”, arată raportul.
Cine nu se teme de AI
Unii experţți în tehnologie au fost atât de
încântațţi de apariţția boţților bazațţi pe inteligențţa artificială încât i-au văzut ca pe
următorul lucru important în tehnologie.
Unul dintre aceştia este Phil Libin, fondatorul Evernote, care a declarat recent că
boţții sunt „al doilea cel mai important
lucru apărut în ultimii ani după iPhone”.
Una din companiile care au investit masiv în dezvoltarea roboțţilor este Google.
Gigantul american a cumpărat producătorul de roboți autonomi Boston Dynamics şi compania care dezvoltă inteligen-

ţță artificială DeepMind.
Ray Kurzweil, expert Google, spune că nu
avem de ce să ne temem. „Oamenii biologici nu trebuie să se teamă de inteligenţța
artificială, deoarece ei se vor îmbunătățţi
prin folosirea inteligenţței artificiale”, a
declarat el. Totuşi, Google lucrează la
un sistem prin care să poată opri roboţții
bazațţi pe inteligențţă artificială în cazul
în care devin periculoşi sau încearcă să
preia controlul. Compania americană a
publicat o lucrare în care spune ce face
echipa din spatele supercomputerului său
Deep Mind pentru a se asigura că oamenii nu sunt exterminațţi de roboțţi în viitor.
Cercetătorii dezvoltă un sistem care îi va
împiedica pe roboțţi să se opună unei comenzi date de oameni - de exemplu oprirea lansării unei rachete nucleare.
Totodată, Peter Diamandis - fizician, inginer şi antreprenor - crede că AI ne va
simplifica viaţța şi ne va ajuta să găsim
soluțţii la problemele omenirii, precum
cele energetice, poluarea, sărăcia sau
bolile grave. El este unul dintre optimiştii care consideră că tehnologia are răspunsul pentru orice problemă gravă. „Nu
spun că nu avem problemele noastre; cu
siguranţță le avem. Dar în final le vom
învinge”, a declarat el într-o prezentare
făcută la TED.
Concluzii
Ce nu putem nega, e faptul că inteligența
artificială înseamnă viitorul. Ce nu putem face, e să prezicem cu acuratețe ce
va face și ce nu va face inteligența artificială în contact center. Ce știm cu siguranță e că trebuie să monitorizăm în
permanență noile servicii introduse și
să cerem feedback-ul clienților noștri. Ce
mai știm sigur e că inteligența artificială nu este un moft, este un ‘’must do’’
pentru că le va permite organizațiilor să
își îmbunătățească serviciile și să reducă
și costurile. Mai mult, angajații umani ar
putea rezolva direct cererile mai complexe, clienții fiind trimiși de operatorii virtuali la cei umani, în timp ce operatorul
uman a primit deja informațiile despre
potențiala problemă.
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Paul Scanlon, CEO @Euroanswer,

despre People Management și noile tehnologii în contact center
de Xenia Mitran
traducere din limba engleză de Cristina Vidu

Ai ales să coordonezi o companie din
România. Ce a presupus schimbarea
culturală, a fost ușor pentru tine? Dar
shift-ul către o altă cultură organizațională?
De-a lungul carierei mele, am avut șansa să câștig multă experiență înțelegând
multiple atribute culturale asociate cu o
mare diversitate de oameni. Potrivirea
culturală a fost cu siguranță un considerent cheie în decizia mea de a mă alătura echipei Euroanswer. Aveam deja
câțiva ani la activ la conducerea unei
companii din București, deci știam,
într-o anumită măsură, avantajele și
dezavantajele acestui tip de experiență.
În orice caz, înainte de a prelua poziția, am insistat să petrec o săptămână
călătorind și cunoscând toate echipele
companiei Euroanswer.
Cu siguranță am găsit ceea ce căutam în
Euroanswer; adică acele valori împărtășite, convingeri și atitudini exprimate
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de o parte din oamenii companiei. I-am
rugat să îmi răspundă la trei întrebări
simple pentru a mă ajuta să îmi dau
seama dacă aceasta este o echipă cu
care mă pot identifica, la care pot contribui și aduce valoare:
- „Spune-mi trei lucruri pe care Euroanswer le face bine, trei lucruri pe care ar
trebui să le schimbe și trei lucruri pe
care Euroanswer ar trebui să înceteze să
le mai facă”.
Răspunsurile au demonstrat că simțeau
că sunt apreciați la locul de muncă, își
doreau să livreze servicii de excepție
atât pentru clienți cât și față de colegii
lor, ceea ce este vital pentru o cultură
organizațională în creștere. Era un sentiment palpabil al dorinței de a învăța,
de a se dezvolta și a îmbunătăți, exista
o implicare foarte puternică și dorința
de a lucra în echipă.
Încă am multe dintre răspunsurile lor,
pe care le revăd ocazional și le reîmprospătez pentru a putea păstra și echilibra creșterea culturii organizaționale
Euroanswer, dar și pentru a putea dezvolta strategii potrivite, care ajută la eliminarea acelor aspecte care ne-ar afecta
abilitatea de a ne alinia către o cultură
care ne conduce spre succes.

asta se adaugă o listă întreagă de calități
și atribute: de la abilități excelente de comunicare până la capacitatea de a dezvolta și de a menține relații de încredere,
răbdare, ascultare atentă, empatie etc.
În termeni de trucuri și sfaturi pe care
le ofer celor ce aspiră să devină ‘people
manageri’ sau leaderi: începeți cu abilitatea de a vă gestiona pe voi înșivă și
relațiile pe care le aveți cu ceilalți pentru a înțelege și a construi competențele
specifice asociate cu inteligența emoțională – Self Awareness (abilitatea de a
citi și a înțelege propriile emoții și impactul pe care îl au asupra performanțelor de ordin profesional), ‘Self Management’, conștiința și abilitățile sociale.
Prin dezvoltarea și stăpânirea acestor
competențe esențiale, un manager sau
un leader va începe să înțeleagă cum să
gestioneze mai bine diverse stiluri de
leadership și să obțină cele mai bune
rezultate din partea echipelor sale. Este
un angajament pe termen lung care necesită un efort continuu de îmbunătățire
și menținere, dar se justifică prin obținerea unor rezultate surprinzătoare.

Există o soluție magică pentru colaborarea cu echipe multiculturale?
Ce ar trebui să facă un manager de
oameni? Dă-ne câteva sfaturi, calități
principale, valori.
Un bun „manager de oameni” trebuie să
se conecteze cu staff-ul la nivel uman. La

Nu, nu cred. Cred că trebuie să tratezi
oamenii așa cum sunt ei. Arată-le că
îi respecți și că ești pregătit să lucrezi
cu ei, să fii deschis și să îi asculți. Dă-ți
ocazia de a beneficia de competențele
și cunostințele pentru care i-ai angajat.
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să gândesc cu grijă și să îmi evaluez
intențiile.
Primul lucru la care mă gândesc de obicei dimineața este dacă mai am lapte
proaspat în frigider pentru micul dejun.
Asta, și faptul că trebuie să existe o cale
de a obține o ceașcă bună de ceai dimineața fără să te dai jos din pat.

Există un set de lucruri ‘absolut necesare’ pe care trebuie să le urmezi
pentru a avea succes?
Ne poți recomanda câteva exemple
de bune practici?

Cine sau ce te inspiră? Care este primul lucru la care te gândești dimineața?
Tatăl meu a fost tot timpul un om care
mă inspira. Încă am amintiri de pe vremea copilăriei cu el conducând motocicleta prin zăpezi imposibile pentru a
putea ajunge la job-ul său din orașul
învecinat.
M-a învățat multe despre responsabilitate și necesitatea de a urmări îndeaproape o etică a muncii în toate lucrurile pe care te angajezi să le faci. M-a
ajutat să obțin primul job și mi-a arătat
că e important să treci și prin lucruri
grele în viață, pentru a le putea aprecia
pe cele mai ușoare și creative, lucruri
pe care cu toții iubim să le facem.
Cred că mai mult decât orice m-a inspirat faptul că nu a încetat niciodată să
fie un mentor și un antrenor în ceea ce
mă privește. Întrebările sale erau niște
provocări revelatorii, care mă forțau

‘Must know’-urile pentru a atinge succesul sunt multe și interconectate. Poate ar trebui să începeți cu voi înșivă.
Învățați să acceptați cine sunteți și cu
ce puteți contribui. Încurajați dezvoltarea echipelor voastre, antrenați-i către
succes și încurajați suportul pentru set
back-uri.
Fiți toleranți și corecți pentru a putea
inspira încredere și consecvență dar,
mai mult decât orice, amintiți-vă să fiți
voi înșivă. Acesta este principalul motiv
pentru care ați fost angajați.

Ce i-ai spune unui tânăr manager? Ce
tip de sfaturi i-ai da?
Muncește mult și cu integritate, gândește integrat tot ceea ce încerci să realizezi
în planul tău de carieră. Beneficiază de
toată experiența pe care o poți obține
pentru că este, de multe ori, mai valoroasă decât suma pe care te aștepți să o
primești. Nicio persoană nu e indispensabilă, poți pierde ceea ce faci astăzi,
dar nimeni nu îți poate lua înapoi experiența și, dacă ai hrănit-o prin toate
eforturile tale, îți vei fi asigurat partea ta

de expertiză și vei obține într-o zi roadele muncii depuse.
La ce job visai în adolescență? Ai reușit să îți îndeplinești visul?
Nu aveam un vis profesional ca adolescent, m-am bucurat de anii mei mult
prea mult pentru a-mi face griji pentru
viitor. Erau atât de multe lucruri de făcut: să înveți să mergi pe motocicletă,
să obții un permis de conducere profesionist, să nu te mai uiți peste umăr când
mergi să bei o bere într-un bar…
Nu consider că m-am îndepărtat de un
vis, ci mai mult că aveam nevoie să aflu
ceea ce îmi doream să fac și să descopăr
lucrurile pe care le puteam face bine.

Dacă ai putea, ți-ai schimba job-ul
pentru un altul? Pentru care?
Da! Într-o secundă. Aș vrea să fiu un
bucătar cu stele Michelin, doar că nu
aș vrea să conduc un restaurant per se.
Nu pot găti la nivelul la care mi-aș dori
să știu să o fac și mi-ar face o enormă
plăcere să văd mâncarea perfectă când
merg la supermarket, în locul pachetelor cu pudre prăfuite și produselor crude din carne și pește la vânzare. Ăsta ar
fi cel mai tare job, nu?

Ce crezi despre noua generație? (Millennials și Gen X)
Precauție imediată!
De ce etichetăm oamenii pentru scopuri de marketing și management? Mă
face să mă gândesc la viitor, la viteza
și acceptarea tehnologiilor. E un indiciu
pentru îndeletnicirea cu gadgeturi și
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echipamente și promite o generație mai
bună, mult mai tânără decât îmi doresc
să recunosc.

Când te gândești prima oară la ei,
vezi clienți sau posibili angajați?
Le văd pe amândouă. Avem clienți end
user care sunt consumatori de canale de
suport diferite față de cele ale generației
X dinaintea lor și încadrate în tot atâtea
echipamente câte sunt marketate către
ei (ceasuri, echipamente de fitness, telefoane, integrare automotive). În mod
egal îmi văd echipele interesate și active pe social media, oferind și consumând suport pe canale chat și canale
automatizate AI.
Ambele tabere consumă și înțeleg cum
să obții suport în timp util prin familiaritate și o reacție exersată la ‘trial &
error’.

Ce părere ai despre apariția noilor
tehnologii în contact centere: comunicarea digitală și AI?
Tehnologia a fost tot timpul slăbiciunea
mea. Nu mă pot abține să absorb tot
ceea ce este pe piață și să mă întreb ce
putem construi în prezent prin îmbinarea de servicii fizice și Cloud-based care
ne sunt la îndemână. Încerc să rămân
realist și urmăresc îndeaproape felul în
care diverse organizații se folosesc de
aceste opțiuni. Am văzut exemple grozave de punere în practică a tehnologiilor și a uneltelor de automatizare, dar
am avut și niște experiențe foarte neplăcute cu AI chatbots și implementări
proiectate slab.
Customer Experience la cel mai înalt nivel necesită integrarea scalabilă în toate
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canalele de suport. Majoritatea instrumentelor din prezent adresează cel mult
30% din aceste nevoi sau te izolează
într-o arhitectură instrumentală pe care
nu ai să ajungi niciodată să o folosești
la întreaga sa capacitate. Este foarte
important să îți cunoști clienții, să implementezi doar acele soluții care vor
adăuga valoare în flow-ul de suport, cunoscând modul în care baza ta de clienți
preferă să interacționeze cu business-ul.

Cum vezi viitorul industriei de customer operations? (atât în BPO cât și în
contact centere)
Încă văd o industrie foarte puternică,
o industrie care are nevoie de agenți
experimentați de customer service. În
timp ce automatizarea și inteligența
artificială se maturizează și își găsesc
locul în cadrul unor canale a căror diversitate crește, văd în viitor agenți care
încă vor opera și vor livra excelența în
customer experience. Toate acestea,

împreună cu întregul set de skill-uri necesare pentru integrarea de AI chatbots
și a interacțiunilor automatizate din
canalele mobile și de social media. Va
fi necesar un întreg set de competențe
pentru a implementa și a menține, dar
și pentru a analiza și raporta consumul
tranzacționat. Adăugați și limbile străine la acest mix.
Sunt foarte entuziasmat că lucrez în
această industrie; există oportunități de
carieră foarte interesante, atât pentru
cei cărora le place să lucreze cu oamenii, cât și pentru cei care vor să aprofundeze tehnologiile pe care viitorul ni
le aduce.

ARGUMENT
DE VORBA CU

De vorbă cu premianții liniei întâi –
câștigătorii Galei Romanian Contact Center Awards 2017
de Xenia Mitran

Am stat de vorbă cu o parte dintre câștigătorii de anul acesta ai Romanian Contact Center Awards, primul eveniment de
acest tip din România, care premiază cei
mai buni oameni din industria de contact
center, organizat de revista Contact Center
Magazine.
Mai jos, veți citi o parte dintre întrebările
la care au răspuns cu drag și amabilitate.
Continuarea o puteți găsi pe site-ul revistei, la adresa: www.contactcentermagazine.ro.
1. Care crezi că sunt atributele care au
contribuit la câștigarea premiului
din cadrul Romanian Contact Center
Awards?
2. Să ne întoarcem în timp, la vârsta de
10 ani. Ce fel de copil erai, ce speranțe aveai? Ce îți doreai să devii atunci?
Ai reușit să îți îndeplinești visele?
3. Harta carierei: de unde ai pornit și
unde ai ajuns, care a fost primul tău
job?
4. Cum arată o zi din viața ta? (personală și profesională)
5. Ce hobby-uri ai, ce te relaxează/deconectează?
6. Ce înseamnă succesul pentru tine?
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Mirela Stănculea,
Project Manager @Enel România
Best Call Center Team Manager
Cred că cele mai pregnante atribute care
au contribuit la obținerea acestui premiu
au fost: experiența acumulată pe parcursul
celor 11 ani de activitate în industria de
call center, siguranța de sine și autenticitatea, aspecte evidențiate atât în cadrul interviului, cât și în completarea chestionarului
care a stat la baza înscrierii în concurs.

Fiind un copil “energic”, uneori poate
prea mult, îmi doream să îmi fac simțită
prezența în orice situație. Visam să devin
medic pentru că voiam să am grijă de bunici și părinți; ulterior m-am “reorientat” –
profesia de învățător mi se părea cea mai
potrivită pentru că voiam să am aport în
educația celor mici și nu numai. Astăzi
nu sunt nici medic și nici profesoară însă,
analizând parcursul meu profesional,
constat că “grija” de zi cu zi și “analiza”
rezultatelor proiectelor în care sunt implicată, mă recomandă 100% în profesia de
“project medic”. În aceeași măsură, prin
împărtășirea cunoștințelor pe care le dețin atât colegilor mei cât și echipei mele,
cred că pot să mă recomand și ca “mic
profesor”, nu?

Având în vedere faptul că am decis să urmez Facultatea de Electro Energetică din
cadrul Universității Politehnica București,
primul job mai serios a apărut abia în
anul 2006, în ultimul an de facultate –
era atât de tentant – Customer Care Representative – gestionarea solicitărilor legate
de serviciile de date și funcționalitățile
telefoanelor mobile – mi-a plăcut foarte
mult – chiar dacă nu avea nicio legatură
cu titulatura de “inginer” pe care urma să
o dobândesc în scurt timp. Și cum atunci
când ceea ce faci, faci cu mare plăcere, rezultatele nu întârzie să apară. După doar
6 luni, m-am înscris într-un concurs organizat la nivel de departament și am reușit
să obțin postul de coordonator de echipă
la doar 22 ani. Apoi, după aproximativ
o lună de activitate, mi-a fost alocată și
echipa de suport – mai exact, echipa care
avea răspuns la “toate întrebările” care
puteau apărea în interacțiunile cu clienții.
Fiind o perioadă prosperă pentru companie, s-a decis deschiderea unui nou sediu
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în alt oraș, altul decât București, locație
care îmi era atât de dragă în acel moment. Atunci s-a ivit oportunitatea de a
fi parte integrantă din “ramp up”-ul unui
proiect/locații – de la recrutare până la
implementarea tuturor proceselor care se
desfășurau cu succes în locația din București. Alături de alți 3 colegi am reușit în
scurt timp să punem bazele noului site și
să obținem performanțele de care aveam
nevoie. Tot acest efort nu a trecut neobservat și în anul 2009 ocupam poziția de
Manager Proiect – coordonam o echipă de
aproximativ 200 persoane și un client cu
renume în piața de telecomunicații.
Ulterior, mi-am dorit o schimbare. Am
vrut să învăț lucruri noi, să îmi lărgesc
orizonturile. Așa am reușit să “gust” din
managementul de proces – să fiu parte
integrantă din proiecte de amploare, să
evaluez, să schimb sau să implementez
procese noi, bineînțeles tot în domeniul
în care mi-am început cariera. A fost frumos, am avut multe de învățat, dar îmi
lipsea enorm “team management-ul”. Era
necesar să fac ceva în acest sens, deoarece
am înțeles că locul meu este alături de oameni, în “agitația” specifică activității de
call center. Și am acționat :). A fost primul
pas care m-a condus spre compania Enel –
am activat timp de un an în poziția de Call
Center Manager la unul dintre partenerii
de outsourcing cu care compania colabora
la acel moment și apoi s-a ivit oportunitatea de a face parte din echipă. O industrie
nouă, o altă viziune, prea tentant pentru
a refuza. Așa am ajuns în compania Enel.

Foarte dificil de descris… o continuă agitație. Sunt tot timpul în acțiune, atât la
locul de muncă cât și acasă. Cred că cel
mai important lucru este ca la finalul zilei
să ai sentimentul acela de împlinire că ai
reușit să finalizezi tot ceea ce ți-ai propus
la început de zi. Și cred că reușesc, de cele
mai multe ori, să îl obțin.

Citesc de fiecare dată cand am ocazia – cu
preponderență cărți de dezvoltare personală, dar nu numai. Mă ajută să mă deconectez. Îmi generează o stare de relaxare

totală. Mă ajută să “îmi încarc bateriile”.

Succesul îl poți obține pe mai multe planuri. Nu doar din punct de vedere profesional. Depinde foarte mult de sistemul de
valori la care te raportezi.
Să ai succes pentru mine înseamnă, în
primul rând să fii sănătos, să fii înconjurat
de oameni care împărtășesc aceleași principii, să simți permanent susținerea membrilor familiei, să profesezi în domeniul
pe care ți-l dorești, să îți fie recunoscute
meritele etc. Pe scurt, să fii ferici

Răzvan Zamfir, Manager Investigations
Customer Care & Services, Advisory
Contact Center @ING Bank
Best Contact Center Manager
Premiul “Best Contact Center Manager”
este o bucurie pentru mine, dar mai important, este o confirmare și o apreciere
a tot ceea ce înseamnă mai frumos – ING
Bank.
ING Bank este cu și despre oameni! De
altfel, în spatele acestui premiu se află o
armată întreagă de oameni minunați, iar
împreună avem un singur scop: să livrăm
clienților fericire și o experiență cât mai
simplă și plăcută în operațiunile bancare.
Așadar, de ce atribute ai nevoie? Un management și o echipă nebună ce respiră
prin toți porii customer experience, o misiune clară, muncă, iar muncă și musai
pasiune!

La 10 ani... cum altfel decât fără griji,
toată ziua pus pe joacă, pe a descoperi

cât mai multe lucruri și desigur pe teme,
atunci când era cazul. La momentul respectiv voiam doar să fiu adult. Apoi au
venit alte vremuri, alte priorități și implicit alte vise. Pe unele le-am atins deja,
altele încă sunt acolo și sper că mă așteaptă.

Am absolvit Facultatea și Masteratul în
Marketing (ASE), așadar aș fi pariat că
în direcția asta mă îndrept, dar se pare
că soarta mi-a rezervat altceva. O să îți
spun pe scurt o poveste de pe vremea
când nu eram angajat, dar eram client
ING Bank.
Imediat după absolvire, am plecat singur într-un program de tip Work&Travel
în Malta, având escală în Italia. Din păcate, compania de la care am achiziționat zborul de legatură a avut probleme cu sistemul online de plăți, biletul
meu nefiind așadar confirmat. Și uite
așa m-am trezit singur, disperat, într-un
aeroport străin, fără bilet, cu avionul
pierdut, fără variante și fără bani: combinația perfectă. Am sunat în Call Center, o domnișoară foarte drăguță voia
să mă ajute, dar din păcate, la vremea
respectivă banking-ul în România era
destul de limitat operațional în general,
așa că nu existau soluții pentru astfel
de situații.
Într-un final, după ore întregi de așteptare în aeroport, numeroase discuții cu
managerul aeroportului, coroborat cu o
soluție complexă de a face rost de bani,
am reușit să plec.
Din acel moment, nu a mai contat pentru mine nimic altceva decât ambiția de
a ajunge într-un domeniu în care pot
face diferența și în care să găsesc soluții
pentru clienții aflați în situații dificile
(la fel cum am fost și eu).
Și uite așa mi-am început cariera în
“Cosmote” ca operator Call Center, după
care am aplicat și prin bănci, dar încă
din interviurile pe care le-am susținut,
am simțit că nu mă regăsesc în misiunea lor.
Apoi am văzut un post disponibil în Call
Center, în ING Bank! Aici s-a schimbat
totul. Nu ai cum să nu fii motivat când
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cinema, o carte.

auzi în interviu: “Brăilene, îmi place de
tine”!
Cu perseverență, multă muncă, rezultate și răbdare, timp de 8 ani am dat totul în funcțiile de Operator Call Center,
Quality Controller, Coordinator 2nd Line
Cards&Credits, Team Leader Call Center,
Team Leader Investigații și acum Manager Investigații.

Nimic deosebit, o zi normală de “corporatist”, cu trezit devreme, trafic și multă
muncă. În rest, îmi place foarte, dar foarte mult să călătoresc prin lume alături
de cei dragi, așa că atunci când ajung
acasă, mă relaxez căutând următoarea
destinație.

Mă relaxez călătorind! Până acum am reușit să vizitez undeva la 25 de țări. Mai
sunt atât de multe locuri frumoase prin
lume, încât sper să mă tot relaxez.

Pentru mine, succesul este o călătorie lungă, grea, întortocheată, dar frumoasă, către o serie de obiective în care cred!
Succesul, pentru mine, a fost promovarea
examenului pentru un certificat internațional de limba engleză, deși a însemnat să
nu ajung la banchetul sfârșitului de liceu.
Succesul, pentru mine, a fost eșecul obținerii unei poziții disponibile mult dorite,
pentru că asta m-a motivat să muncesc
și mai mult și m-a făcut o persoană mai
ambițioasă.
Altfel spus, succesul nu este nicicum o
singură linie de final, ci toate acele borne
pe care mi le-am setat și pe care cu siguranță mi le voi mai seta.

Succesul este să ai o viață care te satisface, liniște interioară, material să nu duci
lipsă de nimic și o familie frumoasă. Le
am pe toate și sunt convins că există loc
și de mai bine. Sunt nerăbdător să văd
ce-mi rezervă viitorul.
Ovidiu Pungă,
Inside Sales Services Representative
@Schneider Electric România
Best Telesales Agent
Principalele atribute au fost o gândire liberă și fără inhibiții, care mi-au permis
să mă simt în largul meu în timpul interviului. Pe de altă parte, sunt o persoană
sinceră și care comunică ușor cu ceilalți.

La vârsta de 10 ani eram un copil plin de
energie, cu gândul la joacă și la prieteni.
Îmi plăceau școala și distracția. Am avut
o copilărie foarte frumoasă și nu am dus
lipsă de nimic, ceea ce se datorează bineînțeles părinților mei.

Am pornit de la vânzare de încălțăminte
și articole textile în Paris (după liceu), apoi
am continuat studiile și am avut multe joburi în vânzări. La Schneider Electric, pe
baza experienței acumulate în vânzări și
comunicare, am obținut o poziție de dezvoltator de business pe Belgia și Franța.

Pe plan profesional sunt satisfăcut atunci
când îmi ating obiectivele fixate și obțin
ceea ce mi-am propus. Orele de muncă
trec repede și după program ajung acasă
unde mă implic în viața familială. Ies în
parc sau organizez activități pentru cei
doi copii. Mă văd cu prietenii seara, după
ce adorm copiii și, în general, îmi place să
citesc o carte sau să urmăresc un serial.

Să mă ocup de copiii mei și să organizez
excursii, o seară cu prietenii, un film la
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Marius Cosmin Țandără,
Team Leader Colectare Credite Retail
@Raiffeisen Bank
Best Collection Team Manager
În primul rând, doresc să mulţțumesc
echipei Raiffeisen pentru susţținere şi încredere. Totodată, gânduri de mulţțumire
se îndreaptă şi către organizatorii şi jurațţii
Romanian Contact Center Awards 2017,
pentru experienţța trăită.
Valorile care cred că mă ajută în munca
mea sunt profesionalismul, atitudinea
pozitivă şi mai presus de toate, pasiunea.
De asemenea, preocuparea mea de zi cu
zi este aceea de a crea relațţii oneste cu
echipa, relațţii bazate pe încredere şi colaborare.
Dacă ar fi să numesc două dintre atributele care au contribuit la câștigarea premiului din cadrul Romanian Contact Center Awards, acestea sunt autenticitatea şi
pasiunea, valori în care cred cu tărie.

Pot spune că eram un copil ambițios şi
încrezător în propriul destin. Îmi plăcea
să cunosc noi copii şi să mă integrez în diferite grupuri (de multe ori eram cel care
aplana „conflictele” survenite pe terenul
de fotbal). La 10 ani îmi doream să devin avocat, iar motivul era că vedeam în

ARGUMENT
această profesie o cale de a sprijini şi de a
ajuta oamenii.
Chiar dacă nu am devenit avocat, pot
spune cu bucurie că am reuşit să îmi îndeplinesc visul. Prin activitatea pe care o
desfăşor zilnic, încerc să ofer un echilibru
echipei şi să creez apartenențţa la grup
pentru fiecare angajat în parte.
După 17 ani, constat că toate gândurile
şi dorințele de mic copil s-au transformat
în fapte şi obiceiuri, iar în ultimă instanţță
toate aceste aspecte mi-au definit personalitatea şi mi-au trasat destinul.

Primul loc de muncă l-am avut în timpul
facultățţii într-o companie din industria telecomunicaţțiilor (Operator Relaţii Clienţi).
Deşi îmi plăcea ce făceam, am înţțeles
curând că locul meu nu va fi în această
industrie. Aşadar, când s-a ivit un post de
Agent Colector în cadrul Raiffeisen, am
început o frumoasă „poveste” în banking.
Odată integrat în echipa Raiffeisen, dorinţța mea a fost să devin manager de echipă. Cred că motivul care a stat la baza
dorințţei mele este cel care m-a urmărit
încă din copilărie…îmi doream să sprijin
oamenii şi să contribui la dezvoltarea lor,
iar această pozițţie îmi oferă această posibilitate.
După aproximativ 2 ani, timp în care am
ocupat diferite poziţții în cadrul departamentului Collection, am devenit manager
de echipă.

De obicei, dimineaţța începe cu micul dejun (dacă îmi permite timpul, urmăresc şi
ştirile pentru a îmi face o idee generală
despre ce se întâmplă) şi continuă cu serviciul.
Ziua la birou începe cu o cafea şi cu verificarea email-urilor şi a rapoartelor, continuă cu şedinţțe, discuţții întreprinse cu
membrii echipei, interviuri etc.
După încheierea serviciului, îmi aloc
aproximativ 45 minute pentru o activitate sportivă (alerg/joc tenis), iar o dată pe
săptămână joc fotbal.
Îmi închei ziua petrecând timp cu soțţia şi
citind câteva pagini dintr-o carte.

Îmi place să citesc deoarece reuşesc să
mă deconectez. De asemenea, fac sport
de mic copil, prin urmare sportul este parte integrată din viaţța mea (alerg în mod
constant, practic fotbal şi tenis de câmp).
Timpul petrecut cu familia reprezintă un
„refill” ce mă ajută să îmi mențţin energia
la cote ridicate.

Pentru mine, succesul este dat de calitatea relaţțiilor cu cei din jurul meu. Prin
urmare, îmi acord timp să construiesc şi
să dezvolt relaţții solide cu persoanele cu
care interacţționez.
Concluzionând, nu percep succesul ca
fiind un rezultat măsurabil pe care să
îl obţțin într-un anumit moment, ci mai
degrabă un cumul de acţțiuni continue
întreprinse pentru mine şi ceilalţți, acţțiuni ce au la bază valorile în care mă
regăsesc.

Cătălin Mușat,
în prezent supervisor
@Teleperformance România
Best Contact Center Agent
În primul rând pozitivitatea: a avea o
mentalitate pozitivă te ajută să privești
orice problemă ca o oportunitate de a
evolua, fără a fi afectat în mod negativ de
consecințe. În al doilea rând: ambiția. Ca
în orice profesie, ambiția de a progresa
și de a accepta critici și sfaturi sunt cele
determinante în evoluția profesională a
oricăruia. Am avut norocul de a avea în
jurul meu oameni care au știut să mă sfătuiască și să mă critice când a fost nevoie,
datorită lor sunt persoana de azi.

La vârsta de 10 ani, visul meu era să
devin avocat: mai târziu însă mi-am dat
seama că iubesc să lucrez cu oamenii,
motiv pentru care m-am orientat către
psihologie. Visul de a ajuta și a lucra cu
oamenii a devenit realitate în momentul
în care am pășit în Teleperformance: fie
clienți, fie colegi, sunt înconjurat zi de zi
de noi provocări și interacțiuni.

Primul meu job a fost într-o firmă care se
ocupa de organizare de evenimente: mă
ocupam, în principal, de securitate. După
această scurtă experiență, am ajuns în România unde m-am angajat ca agent pe un
proiect de collection. În prezent fac parte
din frumoasa echipă Teleperformance.

În fiecare dimineață câinele meu se ocupă de partea cu trezitul: întotdeauna găsește o modalitate nouă de a mă da jos
din pat. Continuă cu o plimbare scurtă
prin parc, o scurtă vizită înapoi acasă
pentru un duș rapid și micul dejun. Urmează o oră cel puțin de luptă corp-lacorp prin diferite mijloace de transport,
după care reușesc, în sfârșit, să ajung la
sediul firmei. Aici, îmi petrec majoritatea
timpului alături de a doua mea familie.
După muncă, urmează partea a doua a
luptei cu mijloacele de transport, după
care, încă o plimbare prin parc alături de
cățelușă.

În decursul anilor, hobby-ul ce m-a ajutat
a fost și este în continuare gaming-ul. Pe
lângă asta, recent, plimbatul cu câinele
mă ajută cel mai mult să mă relaxez.

Succesul, din punctul meu de vedere,
este posibilitatea de a face ceea ce îți place zi de zi, posibilitatea de a da tot ce
ai mai bun de oferit și de a schimba în
bine ziua cuiva. Pentru mine, chiar și un
simplu zâmbet pe stradă oferit unui necunoscut care îți răspunde la rândul lui
este un succes greu de egalat!
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Consilierea în carieră,

un must al tuturor organizațiilor de succes
de Oana Radu - Trainer, Speaker și Consilier în Carieră

Probabil că nu mai este niciun secret pentru mulți dintre noi că rata turnover-ului a
devenit îngrijorătoare pentru multe companii. Atunci când la Exit Interview sunt
întrebați de ce pleacă, angajații spun că
deși primeau un salariu bun, traininguri
etc. nu sunt mulțumiți de perspectivele
de carieră în companie și mai ales că nu
există programe de dezvoltare a carierei.
Spun că atunci când solicitau, managerii
lor sau colegii din HR nu aveau competențele necesare pentru a le oferi ghidare
în carieră. Tot ce reușeau să le ofere era
coaching.
Dacă trecutul era centrat pe loialitatea față
de companie, prezentul și experiența companiilor de succes introduce conceptul de
loialitate față de propria carieră. Evident,
loialitatea față de companie este valorificată și în prezent, dar ideea de angajat pe
viață al unei companii începe să se destrame ca o consecință firească a dorinței de
schimbare, a nevoii de dezvoltare individuală. În cadrul companiilor multinaționale, probabil mai mult decât în altă parte,
angajatul conștientizează că “niciun scaun
nu e bătut în cuie”, că oferta de forță de
muncă specializată pe piață este mai mare
decât cererea și că pentru a face bine ceea
ce trebuie să facă sau pentru a ajunge aco-

lo unde își dorește e nevoie de efort conștient orientat spre dezvoltarea profesională
și personală. Spun și personală pentru că
studiile arată că oamenii au din ce în ce
mai mult deschidere către autocunoaștere,
către a-și trăi valorile și a acționa în direcția acelui “higher purpose” care are pentru
ei o semnificație, care le permite să lase o
„moștenire” comunității.
O componentă esențială a reușitei în viață,
așa cum rezultă din imaginea creată la nivelul societății, e reprezentată de o carieră
de succes.
Dezvoltarea carierei poate contribui așadar
la reținerea angajaților deoarece aceștia
dezvoltă un sentiment de loialitate pentru
angajatorii care doresc să investească în
orientarea lor în carieră.
Eu am avut norocul să fac parte dintr-un
program de consiliere în carieră încă de
la început, când lucram ca operator în
call center, la Connex. Era în anul 2003.
Am parcurs atunci un proces de consiliere, ghidată de primul specialist în carieră
din România, certificat GCDF (certificare
internațională adaptată realităților din țara
noastră de către NBCC România), în urma
căruia mi-am identificat abilitățile naturale, interesele și valorile mele. Pornind de
la acestea am știut care va fi traseul carierei mele: voiam să fie despre oameni și

mi-am dat seama că pasul imediat următor
era să fiu trainer, apoi să conduc echipe de
oameni, apoi să lucrez în Resurse Umane
unde să creez programe de dezvoltare pentru aceștia. Și mi-am făcut atunci un plan
de carieră care ulterior a prins viață în corporații precum UPC, GE Money, UniCredit
Țiriac și UniCredit Global (Milano), Heineken. Ultimii 10 ani din viață i-am petrecut
în HR, din 2008, când am preluat rolul de
Learning & Development Manager în GE
Money.
Acestea sunt etapele procesului de carieră
parcurs de mine în 2003, consiliată de
Andreea Szilagyi (Vice President for NBCC
International).
Au fost ani în care am lucrat direct cu
oamenii și am identificat multe nevoi de
dezvoltare ale acestora. Primeam mereu
întrebări de genul:
• Cum îmi identific punctele forte și
punctele de îmbunătățit?
• Cum să-mi valorific potențialul?
• Cum să „fiu văzut”?
• Care sunt pașii pe care îi pot face
pentru a avea o carieră de succes?
• Cum pot împleti armonios viața personală cu cea profesională?
• Ce programe de dezvoltare pot urma?
• Cum trec cu succes de interviurile de
selecție?
•
Cum să scap de rutina
zilnică/plafonarea profesională?
Pe cele mai multe reușeam să le
adresăm prin programe de training, coaching, mentoring. Era
însă întotdeauna ceva ce rămânea “la urmă” și era fie parțial
acoperit, fie deloc de cele mai
multe ori din lipsa de resurse
(timp, bani). Și mă refer la consi2017 | N R. 1 - Contact Center Magazine
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liere în carieră.
Noțiunea de carieră a primit de-a lungul
timpului mai multe definiții. Aceasta a fost
privită fie ca reprezentând „ascensiunea
unei persoane în cadrul structurii ierarhice
a unei organizații“ sau ca fiind „traseul profesional parcurs de o persoană prin învățare, perfecționare, experiență și muncă“. În
ultimii ani s-a dezvoltat și în România conceptul de „consiliere în carieră”. Din păcate
însă, nefiind reglementată ca ocupație de
sine stătătoare, a lăsat loc oricui a dorit să
se numească „consilier în carieră” fie pentru că are o certificare în coaching, fie pentru că are experiență în domeniul resurselor
umane. Dar a fi „consilier în carieră” este o
responsabilitate pe care nu ne-o putem asuma decât dacă suntem certificați în această
arie, în urma unui training specializat.
Atunci când se vorbește de carieră, trebuie
să se aibă în vedere contribuția individului
la propria dezvoltare profesională, contribuția organizațiilor în care acesta evoluează,
contextele profesionale în care se regăsește, legislația specifică și metodologia de
aplicare a acesteia. Indiferent de definițiile
sub care este privită cariera trebuie să fie în
permanență asociată unor termeni pozitivi
cum sunt progresul, dezvoltarea, promovarea și avansarea.
Cea mai cunoscută definiție a conceputului
este cea dată de psihologul american R. W.
Strowig:
”Consilierea înseamnă multe lucruri. Ea este
o tehnică de informare și evaluare. Ea este
un mijloc de a modifica comportamentul.
Ea este experiență de comunicare. Dar mai
mult decât atât, ea este o căutare în comun
a sensului în viața omului, cu dezvoltarea
dragostei ca element esențial concomitent
cu căutarea și consecințele ei. Pentru mine,
restul este lipsit de importanță, dacă nu
există acțiunea de căutare a sensului vieții.
Într-adevăr această căutare este însăși viață, iar consilierea este numai o intensificare
specială a acestei căutări”.
Managementul carierei nu este o activitate
distinctă a departamentului de resurse umane, activitate care să se desfășoare în paralel cu celelalte, ci este în interdependență
cu toate celelalte activități deoarece implică
individul cu nevoile și motivațiile lui, dar și
cu obiectivele organizației. Astfel, de cariera
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individuală în organizație trebuie să se țină
cont în procesele de evaluare a performanțelor, în programele de Talente etc. Astfel, o
organizație care are un sistem de dezvoltare
și planificare a carierei care să țină cont de
motivațiile individuale, are un atu foarte important în fidelizarea personalului. Atenția
acordată nevoilor și aspirațiilor indivizilor
devine o modalitate de fidelizare mult mai
eficientă decât stimulațiile materiale.
Planificarea carierei individuale trebuie să
pornească de la evaluarea aptitudinilor, intereselor și motivațiilor individuale, urmate
de analiza oportunităților organizaționale,
stabilirea scopurilor carierei și dezvoltarea
unei strategii pentru atingerea acestor scopuri. Toate acestea sunt aspecte care contribuie la consilierea carierei în cadrul unei
organizații.
Consilierea constă într-o serie de întâlniri
față în față în timpul cărora au loc discuții
între client și consilier (interviuri, completarea unor teste de evaluare a intereselor,
valorilor, trăsăturilor de personalitate, atitudinilor, sunt discutate rezultatele obținute
în urma aplicării testelor, au loc exerciții de
simulare a situațiilor reale etc), cu scopul
de a clarifica situațiile problematice pe care
persoana respectivă le întâmpină, pentru a
identifica soluțiile posibile și pentru a sprijini clientul în adoptarea celei mai potrivite
decizii.
Din perspectiva unei organizații, planificarea carierei este un proces complex de elaborare și implementare a unor strategii de
autoevaluare și analiză a oportunităților,
precum și de evaluare a rezultatelor. Chiar
dacă pentru unele organizații acest proces
înseamnă "un moft prea costisitor" astfel
încât să fie formalizat în cadrul acesteia,
există și organizații care au implementat
sisteme organizate de planificare și dezvoltare a carierei. Cele care nu pun accent pe
nevoile individului, ci doar pe performanțe
(sau nevoile care să ducă în mod direct la
performanțe), au obiective pe termen scurt,
confruntându-se cu fluctuație de personal și
cheltuieli mari în ce privește formarea noilor angajați. De aceea, planificarea carierei
trebuie să contrapună nevoile și aspirațiile
individuale cu nevoile și oportunitățile organizaționale, evaluarea și consilierea personalului cu planificarea personalului și infor-

marea asupra carierei, eforturile individuale
de dezvoltare cu programele de pregătire și
dezvoltare.
Din discuțiile pe care le-am avut cu managerii de resurse umane am aflat ca în companiile lor nu există un serviciu de consiliere
a carierei, „consilierea” facându-se de către
șeful direct, la anumite perioade de timp.
Cel mai adesea, în cadrul organizațiilor, planificarea carierei este parțial vizată în evaluarea performanțelor, în sensul analizării
cauzelor care conduc la performanțe slabe
sau a posibilităților de promovare ale celor
cu performanțe înalte sau cu potențial (în
cadrul programelor de Talente). Acest lucru
este realizat de obicei de către managerul
direct al postului care, cu toată pregătirea
interdisciplinară a acestuia, nu poate evalua
obiectiv, fiind necesară o pregătire specială
și un cadru adecvat.
Din punctul meu de vedere, organizațiile
pot opta pentru următoarele 2 variante prin
care să ofere angajaților săi serviciul de consiliere în carieră:
1. Înființarea unui serviciu de consiliere
in-house, în cadrul departamentului de
resurse umane. Dacă se optează pentru
această variantă, organizația trebuie să
dezvolte roluri dedicate în HR, training
pentru certificarea persoanelor care
urmează să susțină discuțiile de consiliere în carieră și programe dedicate de
consiliere în carieră.
2. Consultanță din partea consilierilor externi, certificați în dezvoltarea carierei.
Această variantă este eficientă atunci când
nu există HC în HR pentru a se crea poziții
dedicate iar managerii nici nu au timp, nici
nu au abilitățile sau certificarea necesară
pentru a susține discuții de consiliere în carieră. Consilierea ori ar fi făcută superficial,
ori ar ocupa foarte mult timp, supraîncărcând agenda managerului.
Așadar, un management de calitate al resurselor umane ar trebui să includă și soluții de
consiliere în carieră în vederea dezvoltării
profesionale a angajaților în acord cu necesitățile companiei /instituției și cu aspirațiile individuale. Se ajunge astfel la un nivel
înalt de autorealizare și satisfacție din partea individului, astfel încât și el ca individ
să fie împlinit, dar și organizația să-și atingă
obiectivele de business.
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Abandoned call
Apel inițiat către call center dar care a fost
abandonat înainte de a se începe o conversație.
Average handle time (AHT)
Indicator de măsurare a mediei duratei
unui apel, de la momentul inițierii acestuia,
perioada de așteptare și perioada destinată
rezolvării problemei respective.
Call logging
Ascultarea, înregistrarea și evaluarea convorbirii dintre agentul de call center și client.
Call center schedule adherence
Indicator de măsurare a duratei de timp lucrate de către agenții de call center din perioada de timp programată.
Collaborative browsing
Tehnică software care permite unui agent de
call center să interacționeze cu clientul prin
web browser-ul lui.
LDQ (Longest Delay in Que)
Cea mai lungă perioadă de așteptare a unui
client de la momentul în care apelul său a
fost preluat de un agent sau până în momentul în care clientul a decis să închidă.
Issue tracking system (ITS)
Aplicație soft care permite companiei să înregistreze și să urmărească progresul problemei identificate de către utilizatorul unui
calculator (computer system user identifies)
până când se rezolvă problema.

ETICHETA

DHL Express România,

Performanța livrată cu promptitudine
de Daniela Zărnescu

Să ajungă rapid și în siguranță coletul trimis aproape oriunde în lume este ceea ce
îți dorești în momentul în care plasezi comanda către compania de curierat.
Atât pentru tine, client, cât și pentru acest
furnizor de servicii, profesionalismul trece dincolo de uniforma impecabilă, amabilitate și solicititudine și trebuie aliniat și
livrat pe toate canalele de comunicare ale
companiei.
De cele mai multe ori, însă, serviciul de
call center ajunge în atenția tuturor pentru
performanțele sale recunoscute de către
toate părțile implicate în procesul de customer service.
Este și cazul call centerului DHL, care a
primit distincția ”Best Call Center” în cadrul Romanian Contact Center Awards
2017, pentru al patrulea an consecutiv.
Oana Mandicescu, Customer Service and Retail Service Points Director, ne vorbește
despre modul în care excelența a fost atinsă și menținută de către echipa pe care o
coordonează.
Care credeți că sunt atributele care v-au definit drept câștigătorii categoriei?
Ei bine, suntem mândri de acest premiu și mulțumim mult juriului și Conference Arena pentru această apreciere. Suntem foarte onorați să primim acest premiu pentru al
patrulea an consecutiv și suntem conștienți de responsabilitatea imensă pe care acest
premiu ne-o aduce, aceea de a ne păstra angajamentul pentru un Customer Service de
calitate și a rămâne un Centru de Excelență în industrie.
Cred că povestea noastră de succes, susținută de cât mai multe cifre exacte și exemple
practice, consistența datelor și păstrarea nivelului performanței pe parcursul atâtor
ani, precum și celelalte reușite, cum sunt recertificarea ca Centru de Excelență și Silver
Stevie Award for Sales & Customer Service, au convins juriul că merităm acest premiu
excepțional.
Cum se completează efortul echipei din call center cu cel al coordonatorului
acesteia?
Nimic din cele de mai sus nu ar funcționa fără o echipă de Specialiști și Manageri
Certificați Internațional. Poate mai mult ca în orice altă industrie, coordonatorii unui
call center au un rol vital în funcționarea echipei la standarde înalte. De ei depinde motivația întregii echipe pentru atingerea obiectivelor, iar coordonatorii din Call
Center-ul nostru se concentrează zi de zi pe o serie de aspecte foarte clar definite
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pe fiecare din cele patru categorii: Planificare și Leadership, Oameni, Procese
și Măsurarea Performanței. Direcțiile de
leadership și performanța, gestionarea
resurselor, managementul operațiunilor,
training, coaching, folosirea uneltelor de
lucru, managementul informațiilor și aderența la procese, toate acestea fac parte
din responsabilitățile zilnice ale coordonatorilor de Call Center DHL. Pentru toate
aceste criterii am primit peste 93% scor la
ultima certificare ca Centru de Excelență.
Care sunt competențele și calitățile
personale ale colegilor din echipa call
centerului care sunt esențiale pentru a
obține performanța?
Toți membrii echipei Call Center beneficiază de o platformă de training specială,
unică în industria de logistică express,
printr-un program numit CIS CS – Certified
International Specialists, care își propune
motivarea și îmbogățirea cunoștințelor
agenților, contribuția la creșterea calității
serviciilor și implicit a loialității clienților. De asemenea, pentru specialiștii cu
funcții de conducere din Call Center, există programele numite CIS CS Leadership
CIM – Certified International Manage și
CIS Operational Excellence.
Programele CIS CS și CIM au un impact
major în dezvoltarea departamentului,
în creșterea gradului de profesionalizare
și motivare a agenților și leaderilor Call
Center, fapt răsplătit cu o creștere de
10% față de anul anterior la indicatorul
Learning & Development în Call Center în
cadrul sondajului de opinie al angajaților
realizat anual de către Grupul DP DHL.
Pe lângă programul special de training,
promovăm o cultură centrată pe client,
încurajăm spiritul de echipă și atitudinea
‘CAN DO’ și creăm o atmosferă de veselie
și încredere în fiecare zi. Noi îi spunem
“having the best day everyday”.
Care sunt provocările coordonării unui
call center și care sunt soluțiile DHL
pentru depășirea acestora cu succes?
Fiind parte dintr-o rețea internațională, cu
peste 3.5 milioane de colete pe an care

tranzitează România și cu o acoperire globală în peste 220 de țări și teritorii, provocările în Call Center-ul nostru vin din
toate părțile: perioade de vârf de business, condiții nefavorabile de vreme, sărbători locale sau internaționale, restricții
legale, vamale și de securitate, greve ale
controlorilor de trafic din diverse aeroporturi sau manifestații ale șoferilor și transportatorilor din diferite țări.
Printr-un sistem foarte eficient de comunicare între țări, suntem informați în avans,
pe cât posibil, în legătură cu orice astfel
de situație, astfel încât ne putem organiza
intern și ne putem informa proactiv clienții. De asemenea, suntem pregătiți să
asigurăm accesibilitatea clienților noștri
și să lucrăm eficient și în cazul în care ne
confruntăm cu situații neprevăzute, precum un volum de apeluri telefonice mărit
brusc, cu variații de peste 10%, absenteism neprogramat sau concedii medicale. Avem definite clar nivelurile de criză
și măsurile ce trebuie luate, astfel încât
toți specialiștii Call Center și Managerii lor
știu ce au de făcut imediat ce este cazul.
Planul de continuitate este extins la nivelul întregii companii, astfel încât, atunci
când Call Center-ul este în dificultate, toți
angajații cu pregătire de Customer Service
din alte departamente pot veni în ajutor
pentru asigurarea accesibilității clienților
noștri.
Cum vă percep clienții? Ce feedback
aveți din partea lor? Ce apreciază cel
mai mult la interacțiunea cu voi?
Satisfacția clienților noștri este extrem de
importantă, iar furnizarea unor servicii
excepționale este în centrul a tot ceea ce
facem și pentru asta ne străduim să creăm
o experiență pozitivă clienților noștri, de
fiecare dată când comunicăm cu ei. Aceste lucruri ne permit să-i păstrăm loiali pe
cei peste 5000 de clienți pe care îi avem.
Proiectul ICCC (Insanely Customer Centric
Culture) își propune monitorizarea Vocii
Clientului, din toate sursele, pe toate canalele și implicarea tuturor funcțiilor din
companie în rezolvarea situațiilor repetitive sau a cazurilor complexe, astfel încât
să putem răspunde rapid nevoilor clienți-

lor. În Call Center, analizăm lunar, la nivel
de detaliu, fiecare feed-back din partea
clienților, ca apoi, în ședințele de ICCC,
organizate cu funcțiile de decizie din fiecare departament, să luăm cele mai bune
și rapide decizii, spre satisfacția deplină a
clienților noștri.
În plus, din feedback-ul primit prin programele Net Promoter Approach și Customer Interaction Survey organizat la nivelul departamentului Key Account sau cel
transmis direct către echipa de conducere a companiei prin programul Straight
To The Top, clienții noștri apreciază cel
mai mult comunicarea corectă și promptă, informația precisă și ajutorul acordat
până la rezolvarea situației. Clienții pot
accepta ușor orice situație neplăcută
dacă le este comunicată în avans sau
imediat ce a apărut și dacă simt că scopul nostru este același cu al lor și anume
rezolvarea promptă a situației apărute.
În urma experienței de până acum, am
obținut un scor de satisfacție al clienților
Key Account de 95% și un rezultat Net
Promoter Score de 84%.
DHL Express transportă urgent documente şi bunuri în siguranţță şi la timp în mai
mult de 220 de ţțări şi teritorii şi operează cea mai vastă reţțea globală expres.
DHL înseamnă livrări expres oriunde în
lume; expedieri de mărfuri cu avioane,
camioane, vapoare şi trenuri; servicii de
depozitare, care depăşesc simpla magazionare şi includ totul de la împachetare
până la reparațţii; livrări poştale internațţionale; expedieri personalizate şi specializate – când vine vorba de logistică, DHL
este răspunsul.
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Competențe tehnice vs
abilități de comunicare.
Există șansă de împăcare?
de Georgios Dampanis, Trainer @Scheider Electric România
„Începe având sfârșitul în minte” –
Stephen Covey.

O veche zicală din Grecia spune despre
asemănările dintre un inginer și prietenul cel mai bun al omului, câinele: “Ambii au o privire inteligentă, dar niciunul
nu știe să se exprime.”
Ca toate zicalele care rezistă testului
timpului, există o fărâmă de adevăr. Ca
inginer, pot să înțeleg foarte bine mecanismele noastre particulare de gândire
și, implicit, preferința noastră de comunicare: scurtă, eficientă și la obiect.
Poate și din cauza aceasta, inginerii comunică foarte eficient cu alți ingineri...
cel puțin conform spuselor noastre.
Dar ce se întâmplă atunci când e nevoie
de ingineri care să ofere suport pentru
clienți non-ingineri: persoane comunicative, non-tehnice și care se așteaptă la
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o conexiune mai bogată în comunicare.
Ei bine, aceasta este una din provocările foarte mari în activitatea de training
dintr-o companie din domeniul tehnologiei.
„Tinerii ingineri au nevoie de o gamă
din ce în ce mai mare de competențe
pentru a fi relevanți în mediul global al
noului mileniu. Iar abilitățile de comunicare sunt o componentă vitală, recunoscută de universități dar și de mediul
de business”, așa cum menționa Marc
J. Reimer, de la UNESCO International
Center for Engineering Education.
Tocmai de aceea, în programele de
pregătire Schneider Electric punem un
accent foarte mare pe componenta de
comunicare.

Întrebarea „Ce trebuie să știe un coleg
care asigură suport clienților noștri?”
este foarte bună înaintea pregătirii unui
program de training, dar este insuficientă. Pentru a putea avea o pregătire completă, e nevoie de un răspuns și la întrebarea „Cât de eficient ajunge informația
la clienți?”.
Trebuie să considerăm un program de
training ca un mijloc care să ajute la
obținerea scopului propus. În acest sens
trebuie să fim foarte deschiși la ajustarea
conținutului și modului de livrare atunci
când este necesar. Altfel, obiectivul trainerului nu mai este atins.
O sesiune de „Soft skills” training de cel
puțin 2 zile pentru nou veniți este aproape un standard în toate departamentele
de suport ale marilor companii. Și deși
această structură este dovedită ca având
rezultate clare pentru generațiile de până
acum, observăm din ce în ce mai mult
că ea nu mai este atât de apreciată de
participanți.
Dacă îi intrebăm pe colegii noștri cu profil
tehnic ce părere au despre traningul de
comunicare, 90% vor menționa una din
următoarele:
– Durata excesivă a programului;
– Informații irelevante pentru interesele lor;
– Informații prea simple (lucruri care
erau oricum intuitive);
– Exemplele și sugestiile din program
sunt nerealiste sau idealiste;
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Cu aceste concluzii, este clar că o investiție în programele clasice de training de comunicare care să se adreseze personalului
cu pregătire tehnică are o șansă mare de
a fi nereușită.
„Abordarea tradițională a programelor
de training, unde ne concentrăm timpul
și energia pe eveniment și experiența de
învățare, nu funcționează. E scumpă, consumă mult timp și, în plus, are un impact
limitat: mai puțin de 15% dintre participanți aplică cu succes ce au învățat într-o
astfel de sesiune”. Asta a relevat un studiu Cambridge condus de profesorii Brinkerhoff și Apking, încă din anul 2001.
„Mai bine puțin și bun decât mult și imperfect” - Platon.
Rămâne deci varianta schimbării strategiei. Și, ca orice schimbare bine implementată, ea trebuie să înceapă de la inputul
audienței. Câteva dintre acțiunile specifice ar fi:
– Organizarea unor focus grup-uri pentru a înțelege dificultățile operațiunilor zilnice;
– Alinierea conținutului pe exemple
specifice relevante pentru fiecare activitate;
– Împărțirea grupelor de training în
funcție de specificitatea posturilor;
– Adaptarea duratei și a structurii programului pentru a crește relevanța
pentru fiecare grup;
– Adaptarea momentului la care are
loc trainingul (ex. În loc să fie imediat după angajare, poate fi la 1-2 luni
de la începerea activității);
Ca să luăm un exemplu, dacă un program
tradițional de soft skills durează 2 zile
și are o componentă de 70% practică și
30% teorie, acesta poate fi scurtat la 1 zi
cu 80-85% practică și restul teorie pentru
colegii care învață mai bine în acest fel.
În final, situațiile abordate în exerciții pot
fi mai ușor adaptate activității de zi cu zi
întrucât sunt mai puține și mai relevante.
Un alt exemplu: Cere colegilor să descrie
câte un caz foarte delicat/dificil din ultima
lună. Colectează exemplele și distribuie
situațiile pentru un role-play organizat

pentru nu mai mult de două ore. Colegii vor găsi relevante exemplele și vor fi
atenți în acest interval scurt să vadă care
sunt propunerile celorlalți de rezolvare a
situațiilor. După un astfel de joc, o pastilă
de teorie e bine primită mai ales dacă întărește concluziile la care s-a ajuns deja.
Pe scurt, acțiunile prezentate mai sus ajută la schimbarea percepției unei sesiuni
de soft skills training de la „trebuie” la
„mă ajută”.
Reversul medaliei
Fie că discutăm despre dezvoltarea competențelor de comunicare ale colegilor
cu un backround tehnic solid, fie că discutăm despre transmiterea informațiilor
tehnice către colegii fără un backround
tehnic, nu trebuie să neglijăm faptul că,
la final, „protocolul” de comunicare cu
clienții trebuie să fie același.
Și cu asta, nu trebuie să neglijăm o altă
provocare serioasă: Cum transferăm cunostințe tehnice către persoane care nu
au o fundație construită pe asta?
Ei bine, aici e un soi de simetrie. Pe cât
de complicate și câteodată irelevante pot
părea abilitățile de comunicare pentru
profile tehnice, pe atât de complicate și
câteodată irelevante pot părea informațiile tehnice pentru profile non-tehnice.
Avantajul este că, păstrând simetria, acțiunile pe care le putem lua în acest sens
sunt similare cu cele din cazul anterior.
Aici aș sublinia că un accent mare trebuie
pus pe adaptarea conținutului.
Un exemplu din compania în care lucrez
ar fi modul în care poți explica fundamentele electricității: o corelație între curentul
electric și curgerea unui lichid printr-un
sistem hidraulic (de exemplu, un furtun
de grădină) este foarte utilă întrucât cu
toții îl folosim în viața de zi cu zi:
– Apa care se mișcă prin furtun poate fi
asimilată cu trecerea curentului electric;
– Pompa poate fi asimilată cu sursa de
tensiune;
– Robinetul cu rezistența circuitului;

Un alt exemplu este sublinierea efectelor
în viața de zi cu zi a tehnologiei prezentate. Cu siguranță participanții la training
vor ține minte ce echipamente asigură
protecția la o suprasarcină electrică dacă
văd și experimentează un astfel de fenomen în sala de pregătire.
Concluzionând
Un lucru este cert: diversitatea este vitală
pentru o performanță ridicată. Iar pentru
dezvoltarea diversității, e nevoie de și mai
multă diversitate și, în special, în modul
în care se face pregătirea angajaților.
Prin alinierea scopului la cum rezolvăm
problemele reale și actuale ale participanților, putem mări eficacitatea unui program de training prin creșterea relevanței
și aplicabilității acestuia.
Iar asta presupune îmbinarea competențelor tehnice și a abilităților de comunicare. Cele două presupun, la prima vedere, direcții diferite de învățare, dar în
final, la fel ca și în gastronomie, un client
apreciază o mâncare bună atunci când
toate ingredientele se combină așa cum
trebuie.
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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.
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. 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:
Str. Atomiștilor nr. 99-115
Măgurele, Ilfov, 077125
România
ADRESA CUSTOMER SERVICE:
Str. 11 Iunie nr. 14
București, Sector 4, 040172
România
TEL 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

DESIGN THINKING FORUM
September

21st, Bucharest

ORACLE MODERN BUSINESS FORUM
October

24th, Bucharest

CUSTOMER CARE HUB
Sessions

15th

GALATI

26th

CLUJ NAPOCA

February
October

9th
th
November 16
November

BRASOV
IASI

Powered By:
Email: oﬃce@market-insiders.com | Phone: +40 21 411 44 20
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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