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Zece ani de Contact Center Awards. Sute de specialiști cu care am avut ocazia să vorbesc.
Tehnologii, programe de training, milioane de clienți, procese, programe de dezvoltare,
recrutare, motivare, feedback, coaching. Un limbaj de business aparte, numai de ei înțeles
și o categorie de oameni cu Service Level-ul ca mod de viață. Și cu o meserie pe care nu ai
ocazia să o înveți la vreo școală de business. Doar în prima linie, față în față cu clientul. Nu
cred să existe vreun domeniu mai dinamic. Cuvintele se transformă în cifre, experiențele
în procente, viața într-un șir lung de activități dintr-un CV. Și odată ce ai avut contact cu o
astfel de zonă operațională, greu să reușești să lucrezi singur într-un birou.
Cei șapte ani petrecuți într-un contact center mi-au modelat cumva viața și mi-au dat multe
instrumente pe care le-am folosit apoi în antreprenoriat. De aici a pornit și ideea premiilor.
Cred că această zonă de business, cea de interacțiune cu clientul, a meritat și încă merită
mai mult. Mai multă vizibilitate în companii și în afara lor, mai multe instrumente de business și uneori bugete mai mari, mai multă înțelegere din partea clienților interni și externi.
Se spune că în viață nu avem ceea ce merităm, ci doar lucrurile pentru care știm să ne luptăm cu adevărat ca să le obținem. Și cred că profesioniștii din această zonă au nevoie de
mai multă încredere în forțele proprii și în experiența incredibilă pe care au acumulat-o.
M-am bucurat să văd oameni foarte tineri, cu o pregătire operațională excepțională, care
am avut impresia că au “ars” ani întregi de experiență și au ajuns la un nivel incredibil de
competență după 2-3 ani de lucru.
Aș vrea să povestesc mai multe despre companii sau tehnologie, despre modul în care s-a
schimbat piața în acești zece ani. Însă după trei săptămâni de interviuri, vizite și discuții alături de membrii juriului, am o singură concluzie: Contact Center Awards e despre
oameni. Industria aceasta în totalitate e despre oameni. Oamenii pe care i-am întâlnit au
povești incredibile și o pasiune care cred că poate să mute munții din loc. Sunt desăvârșiți,
nu numai la nivel profesional, dar și la nivel uman. Și nu mă refer doar la cei care primesc
trofeul de la o anumită categorie, ci la toți cei care au intrat în această competiție de-a lungul anilor.
Și da, omul sfințește locul.
10 ani de Contact Center Awards:
232 aplicații
45 companii înscrise
135 interviuri
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FLASH

Carrefour inovează în recrutare și
lansează primul chatbot în retailul
din România
Carrefour România aduce inovația în
recrutare și lansează primul chatbot
în retailul din România, disponibil
24/24 prin aplicația Facebook Messenger.
Parte din campaniile de brand de angajator „Lumea Carrefour”, noua opțiune este cea mai recentă inovație
Carrefour pentru recrutarea în mediul
online și are trei secțiuni – Cariere,
Magazine și Sesizări.
ChatBot-ul Carrefour oferă utilizatorilor posibilitatea căutării unui job în
interiorul companiei cu asistență pe
tot parcursul procesului de aplicare,
dar și informații despre magazinele
Carrefour din proximitate. În plus,
funcționează ca platformă de feedback, în interacțiunea dintre utilizatori şi companie, în timp real.
Sursa: Retail-fmcg.ro

Inteligențţa artificială pătrunde peste tot: ING a lansat un robot revoluțţionar care tranzacțţ i onează instrumente financiare şi este mai rapid
decât traderii
ING Bank a lansat robotul Katana un
program de inteligențţă artificială care
va ajuta traderii să ia decizii mult mai
rapid atunci când stabilesc prețţ u rile
de tranzacţț ionare, scrie Financial Times.
Banca, ce a fost lăudată pentru recentele achiziţț ii pe zona fintech, a
prezentat noul program care urmează
să folosească date din sute de mii de
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tranzacțţ i i pentru a ajuta traderii sa
obțţ i nă cele mai bune prețţ u ri de piaţ ț ă.
În cele 6 luni de probă, Katana a obțţ i nut o listare a preţ ț ului mai rapidă
pentru 90% din tranzacțţ i i şi a redus
costurile cu 25%.
Sursa: zf.ro

Huawei deschide primul său Customer Service Center, în centrul Bucureștiului
Huawei a inaugurat, în noiembrie
2017, primul său Customer Service
Center, aflat în centrul Capitalei. La
evenimentul de lansare au fost prezenți Președintele Huawei CEE&Nordics, Yanmin Wang, CEO-ul Huawei
Technologies România, Kevin Lu, precum și Directorul Huawei Consumer
Business Group Romania, Fred Wangfei.
Printre serviciile de care clienții Huawei se vor putea bucura de acum
înainte, în cadrul unui spațiu modern
și primitor, se numără Reparația într-o oră, beneficiu care nu presupune
un cost suplimentar dacă telefonul se
află în garanție și nu s-a efectuat o intervenție neautorizată asupra acestuia, precum și suportul tehnic pentru
orice situație pe care utilizatorii o întâmpină.

Grupul Depanero al lui Iulian Stanciu vrea să mute toate operaţț iunile
de call center din Bucureşti în Galaţ ț i
Compania locală Depanero, specializată în furnizarea de servicii de reparaţ ț ii pentru echipamente electro-IT,
a deschis la începutul acestei luni un
call center nou în Galațţ i , investiţ ț ia
totală ridicându-se la circa 15.000
euro.
Momentan, call centerul Depanero din
Galaţ ț i funcţ ț ionează în paralel cu call
center-ul din Bucureşti, însă planul
companiei este de a reloca întreaga
activitate de call center la Galaţț i anul
acesta.
Sursa: zf.ro

Banca Transilvania „a angajat” robotul Livia pentru comunicarea cu
clienții pe Facebook și Skype

Pentru a asigura un nivel ridicat al
serviciilor de after sales, în cadrul
Huawei Customer Service Center lucrează ingineri specializați în dispozitive mobile, profesioniști pregătiți
în repararea telefoanelor Huawei dar
și în a răspunde cerințelor utilizatorilor.

Clienții vor putea afla situația conturilor și serviciilor de la Banca Transilvania prin intermediul Facebook
Messenger și Skype unde vor intra în
legătură cu botul Livia. Robotul, dezvoltat de cea de-a doua bancă din sistem după active, oferă non-stop informații care anterior puteau fi obținute
de la angajații din sucursale sau prin
call-center, cum ar fi IBAN-ul și soldul
conturilor curente, sumele de plată
aferente cardurilor de credit, numărul
punctelor de loialitate acumulate pe
cardul de cumpărături STAR, detalii
despre rate, dobânzi, comisioane la
credite sau popriri, respectiv cursul
valutar, potrivit unui comunicat de
presă.

Sursa: Agora.ro

Sursa: Profit.ro
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Softiştii de la Accenture şi studențţ i i
de la Universitatea Tehnică din Cluj
programează împreună roboţ ț i care
să manevreze obiecte şi să interacţ ționeze cu oamenii
Furnizorul de consultanțţ ă în management, servicii de digitalizare, tehnologie şi procese operațţ ionale Accenture
Industrial Software Solutions, cu birouri în Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi
Timişoara, derulează în colaborare cu
studențţi i de la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca (UTCN) programul
de cercetare Teamfit, în cadrul căruia
roboțţi i sunt programațţ i să manevreze
obiecte şi să interacţ ț ioneze cu oamenii.
Baxter, TurtleBot2 şi PhantomX Hexapod sunt trei rob oţț i ai Centrului de
Excelențţă Accenture Industrial Software din Cluj-Napoca, programațţ i de
studențţi i de la UTCN în colab orare cu
o echipă a companiei, să identifice şi
să manevreze obiecte, să interacțţ ioneze cu oameni, să se mişte şi să se
orienteze.
Sursa : zf.ro

Un gigant tech coreean lansează noi
roboţț i care să înlocuiască angajațţ i i
din hoteluri, aeroporturi şi supermarketuri
Un gigant tech coreean a anunțţ at realizarea unor noi roboțţ i care ar urma
să înlocuiască mulţț i angajațţ i din industria serviciilor la nivel mondial,
scrie CNBC. Predicțţ i i potrivit cărora
progresele din domeniul inteligenţ ț ei
artificiale şi automatizării vor avea
drept rezultat eliminarea a milioane
de joburi în timp circulă de multă vreme, iar companiile tech testează ro-

boţ ț i care să îndeplinească o varietate
de sarcini, cu impact viitor asupra industriei serviciilor.
Gigantul sud-coreean LG Electronics
este ultimul dintr-o serie de companii
care intenţ ț ionează să comercializeze
roboțţ i care să preia anumite sarcini
de la oameni. Un purtător de cuvânt
al companiei a declarat că roboțţ i i sunt
încă în faza de testare şi că „va mai
dura mult până când aceştia vor fi
pregătițţ i de lansare“.

tru a programa interviuri prin telefon,
Unilever a încheiat un parteneriat cu
furnizorii de servicii de recrutare online Pymetrics și HireVue pentru a digitaliza primele etape ale procesului
de angajare.
Sursa: Wall-Street.ro

Cum funcțţ i onează robotul Dora,
care te angajează prin intermediul
Facebook Messenger

Sursa : zf.ro

Unilever folosește inteligența artificială în procesul de recrutare și
numărul celor interesați de un job
s-a dublat
Unilever, una dintre cele mai mari
companii din industria bunurilor de
larg consum, a folosit pe parcursul
ultimului an inteligența artificială
în procesul de recrutare a angajaților new-entry, oficialii susținând că
această decizie a crescut diversitatea
și eficiența costurilor, scrie Business
Insider.
„Mergem în campusurile universitare
la fel cum o făceam în urmă cu 20 de
ani pentru a recruta. Însă ceva nu se
mai potrivea”, spune vicepreședintele
pentru resurse umane din cadrul Unilever America de Nord.

Călin Ştefănescu, co-fondator al companiei Happy Recruiter, a prezentat,
în cadrul ZF HR Conference 2018,
modul în care funcţ ț ionează robotul
Dora, cu ajutorul cărora companiile
pot angaja personal prin intermediul
Facebook Messenger.
“Un recrutor pierde cel mai mult timp
refuzând candidațţ i , iar sistemul nostru ajută recrutorul să nu mai piardă
timp cu acei candidațţ i care nu sunt
potriviţ ț i pentru job. Am lansat sistemul la începutul lunii martie, iar în
prima lună de funcţ ț ionare robotul
Dora a realizat peste 43.000 de interviuri pentru 2.473 de poziţ ț ii vacante,
iar peste 1.900 de candidaţț i au fost
angajațţ i sau în curs de angajare”, a
spus Călin Ştefănescu în cadrul celei
de-a XII-a ediţ ț ii a ZF HR Conference.
Sursa: zf.ro

Unilever, un conglomerat cu branduri
de miliarde de dolari precum Axe,
Dove sau Lipton și peste 170.000 de
angajați, urmărește o „împrospătare”
și procesul de recrutare a reprezentat
un prim pas în acest proces. În loc să
trimită reprezentanți în universitățile
de elită pentru a colecta CV-uri și pen-
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Inteligența Artificială duce Contact Center-ul la nivelul următor

@Customer Care Hub Iași 2018
de Daniela Zărnescu

Customer Care HUB, parte din Customer Care Conference - cea mai influentă
platformă educativă și de networking
din sectorul de relații cu clienții din
România și cea mai mare conferință
de acest tip din Europa de Est, a ajuns
pentru cea de-a doua ediție la Iași, pe
22 februarie 2018, în spațiul de evenimente Ideo – Centrul de Sprijinire și
Dezvoltare a Afacerilor.
Evenimentul, organizat de Conference Arena, parte a Marketing Insiders
Group, a facilitat discuțiile celor peste
50 de participanți, specialiștii provenind din industrii precum: software,
soluții contact center, telecom, servicii,
bănci, soluții monitorizare, oil & gas,
retail.

Prezentările au făcut referire la influența inteligenței artificiale asupra tehnologiilor utilizate în contact centere,
impactul asupra calității în interacțiunea cu clienții, gestionarea Big Data și
a previziunilor de business.

Concluzia dezbaterilor o reprezintă beneficiul colaborării dintre oameni și inteligența artificială, cea din urmă fiind
capabilă să identifice mult mai rapid
anumite șabloane comportamentale,
pe care să le interpreteze, rezultatele
interpretărilor fiind apoi prelucrate de

oameni pentru crearea de soluții care
să îmbunătățească calitatea vieții. Domeniul customer care implementează
cu succes variante de inteligența artificială care să rezolve cerințele simple
ale clienților, având ca avantaje directe
scăderea timpului de răspuns și eficientizarea costurilor.

Speakerii celei de-a doua ediții a evenimentului au fost:
•
•
•
•
•
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Simona Botner, Project Manager, Mediatel;
Vlad Iliescu, Technical Director, Maxcode;
Nansi Lungu, Lector Univ. dr. la catedra de Științe cognitive, Universitatea
Titu Maiorescu și Behavior analyst la Bitdefender;
Aga Zarzycka, Customer Experience Business Development & Strategic
Leader, Central & East Europe, Oracle;
Oana Radu, Trainer, Speaker și Consilier în carieră.
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Unificarea canalelor de comunicare, cu
ajutorul inteligenței artificiale, constituie, în prezent, unul dintre principalele obiective ale brandurilor, care își
propun astfel să ofere experiențe unice
și memorabile clienților.
Evenimentul a fost moderat de către
Oana Radu.

VREŢI SĂ VĂ EXTINDEŢI
AFACEREA INTERNAŢIONAL?
SOLICITAŢI OFERTA PENTRU MAGAZINE ONLINE!
shipping.dhl.ro/ecommerce
email: ro_marketing@dhl.com
tel: 0751 305 015
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COMPANY PROFILE
An înființare: 2004.
Număr angajați: 300.

„C

u siguranță am găsit ceea ce
căutam în Euroanswer; adică
acele valori împărtășite, convingeri
și atitudini exprimate 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:

„S

pune-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.”
Paul Scanlon, CEO Euroanswer
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Viziune:
Lideri în Customer Experience, susținuți de reputația creată în excelența
proceselor și crearea de valoare oferite
clienților. Euroanswer se poziționează
ca partenerul potrivit pentru livrarea
excelentă a serviciilor de outsourcing.

Misiune:
Euroanswer este un partener pe termen lung pentru toți clienții săi. Misiunea Euroanswer este aceea de a aduce
valoare clienților, acționarilor și angajaților. Oferă soluții inovatoare de BPO
și ITO și contribuie la o bună dezvoltare a societății prin acțiuni de CSR.
Valori:
Inovare, Lucru în echipă, Customer
Centricity, Integritate.

Euroanswer – 14 ani
de excelență în slujba
oamenilor
Povestea Euroanswer începe în anul
2004, odată cu deschiderea sediului din
București – România. În prezent, sediul
din capitala țării dezvoltă proiecte de
outsourcing pentru 24 de clienți, în 16
limbi: engleză, italiană, franceză, spaniolă, portugheză, română, germană,
olandeză, daneză, suedeză, norvegiană,
finlandeză, maghiară, greacă, arabă, japoneză.
În 2006, compania a participat la o licitație în cadrul căreia a propus o soluție
inovatoare pentru a rezolva două provocări: disponibilitatea resursei umane
(care să știe să vorbească toate limbile
din Zona Balcanică) într-un singur spațiu și managementul numerelor verzi
locale din fiecare țară balcanică. Astfel
ia naștere proiectul Euroanswer Skopje
– Macedonia – și cel de-al doilea sediu
al companiei.
Euroanswer Skopje are 13 clienți pentru care comunică în 18 limbi: engleză,
macedoneană, sârbă, croată, bosniacă,

slovenă, albaneză, bulgară, rusă, cehă,
slovacă, poloneză, turcă, italiană, franceză, spaniolă, germană, olandeză.
Euroanswer își continuă expansiunea și,
în anul 2012, deschide al treilea sediu
în Galați–România. Zona Galați-Brăila
este a doua mare aglomerare urbană din
țara noastră, după București, iar în ultimii ani a atras atenția multor companii
care au ales să se extindă aici pentru a
beneficia de forța de muncă aflată în
creștere și foarte bine instruită.
Referindu-se la extinderea operațiunilor
în Galați, Paul Scanlon, CEO Euroanswer,
a declarat: "Credem cu tărie că oamenii
sunt cea mai importantă resursă pe care
o avem și principalul element al evoluției noastre, astfel că investim permanent
în creșterea și în dezvoltarea echipei.
Într-o industrie în continuă dezvoltare,
Euroanswer iese în evidență prin profesionalism, servicii de înaltă calitate și o
gamă variată de soluții pentru necesitățile clienților. Tindem spre perfecțiune
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în tot ceea ce facem și punem calitatea
pe primul plan, indiferent de anvergura
proiectului desfășurat!"
În Galați, compania are proiecte de outsourcing pentru 5 clienți în 6 limbi: engleză, română, franceză, italiană și rusă.
În anul 2016, Euroanswer deschide cel
de-al patrulea sediu în Sibiu-România.
Oraș european, care oferă deschidere către Occident, Sibiu completează și îmbogățește serviciile oferite de Euroanswer,
adăugând în portofoliu limba germană,
vorbită nativ de locuitorii orașului.
Centrul din Sibiu joacă un rol important
în strategia de dezvoltare a companiei
pe plan regional. În prezent, Centrul Euroanswer din Sibiu deservește doi clienți
în 5 limbi: engleză, română, franceză,
maghiară și germană.
Dacă mergi în vizită în delivery center-ul din București, vei găsi o atmosferă
caldă, oameni prietenoși, dar prinși în
task-urile solicitante, pereți decorați cu
rezultatele echipelor și cu testimoniale
de la clienți și un spațiu de relaxare din
care nu-ți va mai veni să pleci. Euroanswer este o companie care pune mare
preț pe oamenii ei, de aceea a dezvoltat
tactici de HR adaptate fiecărei culturi
locale. Dintre facilitățile de care se bu-

cură echipele, amintim: multiple
oportunități de promovare și dezvoltare pe plan personal, un mediu de lucru plăcut, echipamente
moderne și participarea regulată
la evenimente.
„Punem mare preț pe zona de
„well-being” a angajaților și organizăm workshop-uri de pictură,
de creat mărțișoare, sărbătorim
împreună Halloween la birou,
unim oamenii prin programele de
multiculturalism, ne implicăm în
susținerea diferitelor cauze sociale participând împreună la maratoane, oferim ajutor persoanelor
defavorizate prin strângerea de fonduri
din cadrul unor evenimente interne de
tip bazar (confecționăm obiecte pe care
le vindem în cadrul evenimentelor organizate la birou).
Pe partea de dezvoltare profesională,
colegii noștri participă la programe de
training, atât pentru echipele de operatori, cât și pentru middle management și
management.
Și încă ceva: ne place să sărbătorim succesul cu echipele de fiecare dată când
avem această ocazie.”(Mihaela Antonică, HR Manager)

BEST MEDIUM SUPPORT CENTER
2016
BEST LARGE SUPPORT CENTER
2017
Certificarea ISO 9001:2015
în anul 2017
3.961.588 Euro
Cifră de afaceri

În cei 14 ani de activitate, planurile de business ale companiei au reflectat în mod constant
eforturile echipei de a asigura o
platformă complexă de servicii
orientate către clienți și îmbunătățirea serviciilor acestora.
Compania a adoptat întotdeauna cele mai noi practici din
domeniu, cu scopul de a oferi
clienților o experiență umană,
personală, bazată pe empatie.
Această poziționare strategică a
avut ca obiectiv central nevoia
de a oferi partenerilor un set de
servicii adaptate celor mai noi
imperative ale industriei.
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Generația 45+, încotro?
de Mădălina Uceanu, Senior Consultant & Founder of Career Advisor

1996 a avut o vară tare plină, așa cum
se anunța de la începutul de an, când își
confirmau intrarea pe piață cei doi operatori telecom care au lansat primele servicii de telefonie mobilă în 1997. Piața era
în creștere, tot auzeam de diverse multinaționale care vin în țară, salariile medii
pentru o companie străină variau între
150 USD și spre 1000 USD pentru cei
foarte norocoși. Inflația era ceva despre
care discutam zilnic, la fel cum se discuta
și despre cursul valutar, căci de la o săptămână la alta modificările erau suficient
de mari cât să merite să amâni emiterea
unei facturi, ca să “prinzi” un curs mai
bun. Atunci am avut ocazia să mă uit cu
atenție la departamentele de Customer
Support, aproape inexistente în piață la
acel moment, ceea ce însemna că practic
începea să se formeze o nouă generație de
specialiști. Singurele surse de specialiști
cu experiență în această arie erau câteva
centre, nu neapărat foarte numeroase, ale
companiilor de curierat și transporturi. De
la momentul acela pînă la cel al creșterii numărului acestor specialiști la câteva
mii, au trecut 2-3 ani, suficient de puțini
cât să fie intenși și într-o dezvoltare accelerată pentru toți cei care au îmbrățișat
noua specializare. Câțiva ani mai târziu
apăreau și serviciile de outsourcing, continuând presiunea pe piață, ceea ce a dus
la multă inovare în zona de HR a acestor
companii. De obicei soluțiile creative vin
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din nevoi, ceea ce a determinat crearea
unor programe de induction consistente,
urmate de programe de training foarte
bine structurate, aliniate cu etapele din
carieră bine planificate pentru cei care intrau în această industrie.
Faptul că numărul joburilor în industria
de outsourcing a crescut continuu și s-a
diversificat, a determinat o presiune mare
atât pe atragerea cât și formarea resurselor potrivite. N-aș spune că flexibilitatea
arătată în timp (referindu-mă la strictețea
criteriilor de selecție a candidaților) a fost
specifică doar industriei de outsourcing.
Îmi amintesc cum înainte de anii 2000
piața de farma era la fel de strictă în a recruta doar pesoane care au absolvit o facultate de medicină. Dacă întrebați acum
un om din piața de farma dacă acesta mai
este un criteriu eliminatoriu veți constata
că s-a renunțat la el de ani buni de zile…
din lipsa resurselor.
Același lucru se întâmplă sub ochii noștri
și în industria de IT, unde acum câțiva
ani nici nu se punea problema angajării
unor candidați fără studii superioare, iar
acum găsim mulți absolvenți al unor facultăți variate, care au urmat cursuri de
formare în zona de software development
și care lucrează în industrie pe această
specializare.
Cererea și oferta rămân mecanismul de reglare cel mai important și în piața muncii.
Ceea ce mi se pare însă fascinant în ultimii
ani este centrarea foarte mare pe generațiile tinere, în defavoarea generațiilor 45+.
Industria IT este dată de exemplu acum
pentru modul în care și-a rafinat mijloacele de atragere și de reținere a candidaților,
pentru campaniile de employer branding
pe care le-au creat și implementat cei din
IT, pentru sistemele de dezvoltare a angajaților și modul în care încearcă să susțină
un sentiment de apartenență la organi-

zație. Aș zice că ar fi șansa industriei de
outsourcing să fie dată de exemplu pentru
că a schimbat cu succes centrarea pe generațiile tinere cu o reușită în integrarea și
performanța celor de peste 45-50 de ani,
care se confruntă din ce în ce mai mult
cu probleme în piața curentă a forței de
muncă. De ce sunt probleme? Probabil e
încă o dovadă de imaturitate, de tipuri de
probleme asupra cărora nu ne-am aplecat
suficient până acum, dar e și dovadă de…
existență a resurselor. Imaginați-vă ce impact ar putea avea dacă am aloca 15%
din bugetul de investiții alocat atragerii și
integrării celor sub 25 de ani în organizație, către integrarea celor peste 45, rămași fără job sau dornici să aibă acces la
un job stabil, care știu deja ce înseamnă
responsabilitatea (și datorită responsabilităților acumulate în viața privată pînă la
vârsta aceasta), un termen limită și care
au resursele de timp și energie pentru a
le aloca unui job în care simt că aduc valoare. Nu pledez pentru extreme, sunt de
părere că mixul echipelor nu poate face
decât bine unei organizații. Am însă din
ce în ce mai des senzația că ne uităm prea
mult într-o singură direcție, ne plângem
de lipsa resurselor, când n-ar fi atât de
complicat să întoarcem puțin privirea și
către alte direcții. Din nevoie? Probabil
că da. Ne-ar rezolva o problemă? Cel mai
probabil. Trebuie să convingem mai mulți
decidenți în organizație de ideea asta? Sigur. Vom ajunge și noi în locul acela. Garantat! Poate că n-ar fi rău să facem exercițiul acesta de imaginație și poate anul
următor ajungem la concluzia că merită
50% din buget. Și, cu ocazia asta poate
ne reamintim o vorbă înțeleaptă “Ce ție
nu-ți place, altuia nu-i face”.
Cum ne-ar plăcea să fim noi tratați la 4550 de ani?
Vă las cu întrebarea!
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11 Întrebări despre Zgomot, Sunet și
Comunicare în Contact Center-ul modern
Un interviu cu Heidi Butler, Regional Manager Eastern Europe @Plantronics
de Xenia Mitran
Cum a evoluat Plantronics de-a lungul anilor? Dar industria de telecomunicații?
Compania Plantronics s-a înființat în
anul 1961, când doi piloți de curse
aeriene au propus să se inventeze o alternativă la căștile convenționale existente până atunci în industria aviației
comerciale. Opt ani mai târziu și la mii
de kilometri distanță, Plantronics a făcut istorie atunci când Neil Armstrong
a rostit cuvintele legendare de pe Lună,
transmise printr-un dispozitiv Plantronics. Astăzi, Plantronics are peste cincizeci de ani de pionierat, inovație și
evoluție în domeniul tehnologiei, peste 400 de ingineri, 700 de brevete, o
echipă de design premiată și excelență
în producție recunoscută la nivel mondial. De fapt, dispozitivele noastre de
comunicații sunt folosite de majoritatea
companiilor clasate în topul Fortune
100.
Cum reușește Plantronics să își mențină poziția de top în industrie? Ce
inovații a adus Plantronics?
Plantronics le oferă clienților posibilitatea să implementeze soluții eficiente,
fiabile și confortabile pentru a rezolva
problemele acustice care apar în spațiul
de lucru astăzi. Am fost mereu fruntașii
inovării audio; întotdeauna conduși fiind de o singură obsesie: crearea de soluții inteligente și flexibile, care să vină
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în ajutorul clienților noștri, prin eliminarea barierelelor către o comunicare
clară și simplă, în timp ce se bucură de
medii care nu le distrag atenția. Gama
de căști și alte produse pentru comunicații create de Plantronics sunt disponibile în întreaga lume, iar prezența noastră în Europa este foarte puternică. În
România, în special, avem mai mult de
douăzeci de ani de istorie, lucrăm alături de distribuitorul local autorizat care
clasează Plantronics drept unul dintre
brandurile preferate.
Cum poate ajuta tehnologia în păstrarea unui grad ridicat de implicare
al angajaților și al unui feedback bun
din partea clienților?
Cu ajutorul noilor tehnologii, care permit o mai mare mobilitate, ideea de forță de muncă tradițională s-a schimbat
în ultimii ani și această schimbare nu
este izolată doar pentru un segment sau
o industrie - ea include spații geografice, generații și diverse culturi. Plantronics oferă soluții de afaceri care se integrează perfect în business-ul mondial;
companiile de top numesc asta „smarter working”. Un exemplu în acest sens
este noul nostru Voyager 6200 UC, o
cască ce are un sistem audio profesional integrat într-o cască Bluetooth care
se poate purta pe gât, dotată cu căști
in-ear și anulare activă a zgomotului,
proiectată pentru o versatilitate care
depășește spațiul biroului. Oamenii,

locurile și tehnologia joacă întotdeauna un rol important în mediile de lucru
moderne, iar Plantronics proiectează
tehnologia ținând cont de cele mai diverse utilizări.
Anul trecut, Plantronics a făcut un
sondaj pe un eșantion de 2,184 de
profesioniști din mai multe industrii
și șapte țări cu privire la efectele pe
care le are zgomotul la locul de muncă. Care au fost rezultatele studiului?
Ancheta desfășurată anul trecut a fost
un upgrade al unui demers lansat de
noi în anul 2013. Angajații din 7 țări
diferite, chestionați în 2017, au lucrat
într-un birou de tip open space, cu o
capacitate de peste 500 de angajați, lucrând de acolo cel puțin o dată pe săptămână. Rezultatele au fost relevante în
întreaga lume, sugerând că zgomotul
poate perturba activitatea angajaților.
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Este nevoie de 23 de minute pentru
a-ți recăpăta concentrarea odată ce
atenția ți-a fost perturbată.
Care sunt efectele zgomotului la locul
de muncă?
Statisticile de 23 de minute sunt preluate din informațiile acoperite în portofoliul nostru de „smarter working” și
se bazează pe cercetările demarate în
2016. Este valabil însă și astăzi faptul
că poate dura câteva minute pentru ca
oamenii să se reîntoarcă la activitățile
pe care le desfășurau înainte de a fi distrași. Reducerea distragerilor, cum ar fi
zgomotul, poate crește valoarea afacerii
și poate spori satisfacția angajaților.
Cum putem să prevenim sau să eliminăm perturbările produse de zgomot?
Să analizăm asta prin prisma conceptului „smarter working”. În primul rând,
este important ca oamenii să aibă posibilitatea de a alege spațiile de lucru în
timpul zilei, în funcție de nevoile care
apar, ca locurile destinate colaborării.
În al doilea rând, oamenii au nevoie de
instrumente de comunicare – cele create
pentru ei - pe care să le poată utiliza cu
ușurință pe tot parcursul zilei. Nu există o singură metodă corectă de lucru,
însă există modalități mai bune. Pentru organizațiile care doresc să elimine
distragerile care pot apărea în birourile
moderne, Plantronics oferă soluții promițătoare care ajută la atenuarea perturbărilor produse de zgomot.
Care sunt principalele cauze ale perturbărilor?
Ne concentrăm asupra zgomotului la locul de muncă și este de reținut faptul
că din ce în ce mai multe companii se

concentrează pe creșterea colaborării
dintre angajați prin intermediul birourilor de tip open space. Pe o scară de
la unu la cinci, unde cinci înseamnă că
zgomotul este „extrem de perturbator”,
rezultatele recente ale sondajului indică
un rezultat de 3.67. Zgomotul nedorit
provoacă distragerea atenției în birou,
iar un procent mare dintre respondenți
au răspuns că sunt distrași de zgomot
cel puțin o dată pe zi.
Ce înseamnă Noise Management?
Dacă nu auzi și nu ești auzit, este mai
greu să colaborezi. Plantronics își ajută clienții să depășească unele dintre
provocările pe care le aduce zgomotul
în mediile de lucru de astăzi, cu soluții
care:
• Ajută la filtrarea zgomotului de fundal;
• Facilitează comunicarea vocală de
înaltă calitate pe mai multe dispozitive;
• Îmbunătățesc capacitatea de concentrare și de muncă productivă.
Care sunt soluțiile pe care le propune
Plantronics prin managementul zgomotului?
Deoarece în cadrul conferințelor de
Customer Care discutăm în mod special
despre implicarea clienților și despre
contact centere, Plantronics înțelege
modul în care call centerele sunt provocate în fiecare zi să ofere clienților o
experiență extraordinară.
Faptul că avem o experiență mare de
lucru cu contact centere de toate dimensiunile din întreaga lume, ne-a
ajutat sa înțelegem comportamentul
angajaților, preferințele legate de dispozitivele folosite și stilurile de lucru,

precum și modul în care zgomotul și
distragerea atenției le afectează capacitatea de a finaliza task-urile cu succes.
Soluțiile audio propuse de Plantronics
ajută oamenii indiferent de stilul lor de
lucru.
Ce surprize pregătește Plantronics
pentru clienți în viitorul apropiat?
Soluțiile Plantronics sunt utilizate în întreaga lume atât de companii, cât și de
consumatori finali, asigurând o comunicare de înaltă calitate pe care oamenii contează. Vom continua să oferim
soluții audio de ultimă generație, atât
pentru clienții B2B, cât și pentru cei
B2C, descoperind și inventând instrumente și tehnologii care oferă clienților
un mediu confortabil și lipsit de factori
perturbatori.
Cum vă imaginați contact center-ul
viitorului?
Fiecare contact center este un hub de
activitate. Telefoanele sună, Reprezentanții Serviciului Clienți (CSRs) preiau
apelurile, colegii vorbesc și supervizorii trainuiesc angajații noi. Din toate
aceastea rezultă o provocare căreia trebuie să îi facem față: zgomotul. Modul
modern de lucru s-a schimbat în ultimii ani, iar Plantronics și-a petrecut ultimii 50 de ani dezvoltând și dovedind
că soluțiile oferite pentru call center și
experiența îndelungată ne-au ajutat să
creăm produse și soluții care setează
standardele industriei în întreaga lume
– doborând barierele de zgomot și facilitând comunicarea pentru a contribui
la creșterea productivității angajaților,
a satisfacției clienților și a performanței în afaceri în spațiile de muncă moderne.
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Mediatel Data Overview:
De la call center la contact center:
20 de ani de inovare în tehnologie, provocări și customer experience
Interviu cu Dan Mazilu, Owner Mediatel Data
de Xenia Mitran
Când a avut loc diversificarea serviciilor de call center cu cele de contact
center în Mediatel? Ce a determinat
această schimbare?

Ce schimbări aduce, în general, shiftul
de la call center la contact center?
Din punctul de vedere al companiei MEDIATEL, în calitate de provideri de soluții
de call și contact center, considerăm că
linia între cele două este depășită atunci
când interacțiunile vocale și cele non-vocale sunt unificate.
Conform unui studiu OPUS Research,
aproximativ o treime dintre clienții unei
companii preferă un mesaj pe chat sau
Facebook atunci când doresc să cumpere
un produs/serviciu.
Astfel încât, în anul 2018, este absolut
vital pentru orice business să existe în
mediul online, să ofere modalități diverse și facile pentru a fi contactat oricând,
oriunde și de pe orice dispozitiv.

14

Contact Center Magazine – 2018 | N R. 3

Ritmul și trendul este dat de utilizatori,
de generații, fie că vorbim de cea supranumită Millennials, Google, Facebook sau
SMS, toate au influențat modul și tipul de
comunicare în relațiile de business.
Clienții noștri au remarcat faptul că este
foarte important să fii prezent pe toate
canalele, astfel încât trecerea de la soluții de Call Center către soluții de Contact
Center a fost o necesitate.
MEDIATEL asistă în permanență clienții,
răspunzând solicitărilor acestora pentru
adăugarea de noi module și funcționalități, astfel încât portofoliul de servicii și
produse al MEDIATEL se îmbogățește cu
funcționalități venite din mediul de lucru
al clienților.
Cât de ușor/dificil a fost să implementați schimbarea? Ce provocări ați întâmpinat?
Nu ne-a fost dificil, avem o echipă cu o
experiență de peste 20 ani în piața de
call și contact center. Schimbarea a fost
dorită, provocatoare și ne-a stimulat în
cel mai bun sens.
Ceea ce ne diferențiază, cred că este
capacitatea MEDIATEL de a formaliza
cerințele concrete ale clienților în module general valabile pentru toți clienții
MEDIATEL.
Nu știm să existe un secret al victoriei

în afaceri, dar credem că abnegația, flexibilitatea, inovarea continuă, să asculți
părerile altora și să te bucuri de munca
ta sunt elemente ce nu ar trebui să lipsească într-o companie.
Care este specificitatea serviciilor și a
tehnologiilor de contact center pe care
le oferă Mediatel? Ce aduce în plus
față de concurență? De ce ar alege un
client serviciile și tehnologiile de contact center oferite de Mediatel?
Specificațiile serviciilor noastre sunt cele
ale platformelor omnichannel, multichannel sau crosschanel, în funcție de
opțiunea și necesitatea clienților și partenerilor. Ne place să credem că oferim
o paletă largă de specificații tehnice și
cu siguranță suntem flexibili, inovatori și
experimentați.
De peste 20 de ani ne străduim să oferim
servicii și soluții profesionale și mare
parte a portofoliului de clienți a fost câștigat din recomandările altor clienți sau
parteneri. Suntem încântați și recunoscători pentru un astfel de feedback, pentru
alegerea acestora.
Mediatel Data are clienți în toată lumea. Diferă relația cu clienții din străinătate? Sunt mai solicitanți, mai înțelegători?
De multe ori, clienții din străinătate, care
sunt mai solicitanți privind tehnologiile
de ultimă oră dorite, rămân impresionați

FOCUS

programa 3 părți implicate într-o singură
întâlnire, în domeniul auto-service. Sau
o funcționalitate de Quality Monitoring a
conversațiilor agenților și scoring, pentru
o companie de asigurări.
Se vorbește foarte mult despre AI. Ce
recomandare aveți pentru piața din
România?

de rapiditatea și de flexibilitate noastră,
fiind des obișnuiți cu proceduri anevoioase și protocoale. Mici dificultăți am
întâmpinat în ceea ce privește bariera
de limbă. Alte aspecte care ar fi putut
apărea, au fost prevenite de călătoriile și
prezența noastră la sediul lor pentru că
noi călătorim des.
Ne place să ne tratăm clienții în mod
onest, fie că business-ul include 100 de
agenți sau 1000, chiar dacă sediul este
la București, Iași sau Hyderabad, ne concentrăm pe specificul acestora și le oferim
același grad de atenție, nepărtinitor.

Într-adevăr, domeniul Inteligenței Artificiale este des pomenit în mediul online
și nu numai.
Este încă la început în România, dar proiecte care să implice și AI sunt din ce în
ce mai dese, iar MEDIATEL are toate resursele și expertiza pentru a implementa
proiecte folosind Inteligența Artificială.
Recomandăm ca înainte de trecerea
către AI, Chat Bot, Asistent Virtual sau
orice altă tehnologie de ultimă generație, compania să analizeze bine profilul
clientului său, cui se adresează, ce îi va
aduce această schimbare și cum va fi
percepută.
Oferim analiză și suport, implementare
și testare, împreună cu toată gama de
servicii pre și post-implementare AI.

Este binecunoscut faptul că țineți foarte mult cont de feedback-ul clienților.
Au existat situații în care ați creat un
serviciu sau o tehnologie special pentru o nevoie a unui client? Dacă da, ne
puteți da câteva exemple concrete?
De foarte multe ori am creat tailored-solutions, pe unele le-am transformat
după, în unele standard, însă ne place
să credem că, în ambele cazuri, ne îmbogățim experiența și cunoștințele, fiind un
câștig win-win: clienții noștri împreună
cu Mediatel Data.
Un exemplu destul de recent poate fi
Appointments Module, creat pentru a
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Urgent Cargus
ține România conectată
de Anda Bucșan, Customer Service Director
adecvate, care să simplifice viața de zi
cu zi a clienților noștri.
Urgent Cargus investește continuu în
tehnologie pentru a eficientiza activitatea noastră de curierat și pentru a îmbunătăți experiența clienților ce folosesc
serviciile noastre:


Aceasta este misiunea Urgent Cargus.
Este o responsabilitate mare, pe care
cu mândrie ne-am asumat-o încă de
acum 27 de ani. Facem acest lucru prin
asistența pe care o acordăm companiilor și consumatorilor, transportându-le
documentele și coletele. Prin activitatea
noastră sprijinim comunitățile locale
de afaceri. Înțelegând presiunea la care
este supus mediul de afaceri, suntem
conștienți de responsabilitatea noastră
ca parte a afacerilor clienților noștri.
Suntem mai mult decât responsabili și
eficienți, ne dorim să fim un partener
pe care mediul românesc de afaceri să
se poată baza întotdeauna, atunci când
vine vorba despre curierat.
Logistica de care dispunem și rețeaua
noastră de distribuție la nivel național
sunt completate cu produse digitale
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În primul rând vorbim despre optimizarea distribuției rutelor de curierat și estimarea livrării (soluția
ORTEC). Definitivarea proiectului a
durat 18 luni, implicând provocări
precum potrivirea codurilor poștale
cu adresele fizice reale. În prezent,
am ajuns la un grad de acuratețe
de peste 95%, permițându-le curierilor să găsească modalități optimizate și eficiente de livrare prin
utilizarea managementului de trafic
Waze. Ținta următoarei faze a acestui proiect, care se află aproape de
lansare, este aceea de a oferi o estimare de livrare într-un interval de
timp de două ore;
Odată cu creșterea volumelor, companiile de curierat trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru
a procesa coletele cât mai eficient
și mai rapid posibil. Tehnologia
Sorting by Voice este un răspuns
la marile provocări ale industriei.
Este o soluție inovatoare, prima în
regiune, și reprezintă un pas logic
spre optimizarea proceselor interne,
conducând la reducerea semnificativă a pașilor necesari în procesul
de sortare. Tehnologia Sorting by
Voice permite cunoașterea automa-

tă a destinației coletului prin simpla scanare a etichetei. Informațiile
sunt apoi transmise operatorilor de
manipulare ai terminalelor, care
trec la procesarea transporturilor.
Această tehnologie a dus la triplarea vitezei de sortare.


Urgent Cargus folosește un sistem
de sortare automatizată, Vanderlande. Acesta răspunde nevoii de
flexibilitate și optimizare a activităților logistice. Noua soluție utilizată
este capabilă să amplifice capacitatea de sortare a coletelor, ajungând
pană la 15.000 de colete pe oră.

Au spus-o mai mulți și este perfect adevărat: o tehnologie este utilă atunci
când oamenii care o folosesc cred în ea.
Sunt grăitoare exemplele de mai sus,
care pe de o parte au dus la eficientizarea activității noastre, iar pe de altă
parte la oferirea unei experiențe unice
clienților noștri.
Peste jumătate dintre companii (57%)
spun că asigurarea tehnologiei care ține
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pasul cu schimbarea comportamentelor
clienților este o prioritate, conform raportului The State of Customer Experience 2017.
Este adevărat, în zilele noastre clienții
așteaptă răspunsuri și rezoluții rapide
pentru problemele lor, iar noile generații
vor să obțină aceste răspunsuri prin cele
mai noi tehnologii. Însă la fel de adevărat este faptul că în zona relaționării cu
clienții folosirea tehnologiei nu va putea
înlocui niciodată emoția sau decizia pe
care o poate avea un operator uman cu
care interacționează un client, în dorința
de a-i oferi soluția potrivită. Da, clienții au dovedit în ultimii ani că doresc să
utilizeze canale digitale. Însă cea mai
mare provocare pe care o văd în acest
moment este stabilirea unui echilibru între a folosi metodele pe care tehnologia
modernă le oferă pentru a fi un centru
eficient și păstrarea comunicării umane
cu clienții noștri.
Am investit în tehnologie și în departamentul Customer Service, însă am

făcut-o în zonele în care beneficiul clientului este de necontestat. Ca exemplu
în acest sens este Call Back, o soluție
prin care clienții ce abandonează apelurile înainte de a intra în contact cu unul
din colegii noștri este apelat de primul
agent disponibil din Contact Center. Sau
Computer Telephony Interplay, unde clienții sunt identificați după numărul de
telefon, permițând consultanților să răspundă folosind numele clienților, prin
acest lucru oferind o experiență plăcută
acestora. Am mai făcut-o în zonele care
ajută echipa de management să vizualizeze în timp real activitatea de Customer
Service, astfel încât să poată lua măsuri
imediate pentru a îmbunătăți interacțiunea clienților cu noi. Aici vorbim fie de
o serie de wallboarduri, fie de platforma
Balanced Scorecard, ce permite vizualizarea performanței în timp real pornind
de la strategia și obiectivele companiei.
De asemenea, am investit în tehnologie
în ariile în care am fost siguri că oferirea
unui self-service aduce beneficii atât cli-

entului, cât și companiei, printr-o serie
de canale alternative din care clientul
poate să aleagă. Aici vorbim doar de
apelurile ce au ca scop aflarea informației despre statusul unui colet expediat
prin noi. Variantele oferite sunt fie folosind interfața Interactive Voice Response, fie alegând în timpul apelului ca informația să îi fie transmisă pe mail sau
prin mesaj text.
Și nu ne gândim să ne oprim aici. În
acest moment suntem în faza de analiză
și tesatare pentru implementarea unei
tehnologii de tip AI în Contact Center.
Nu cu scopul de a înlocui consultanții
noștri. Avantajele implementării inteligenței artificiale în Contact Center sunt
multiple. Desigur, aceasta ar putea oferi servicii de clienți automatizate înainte de a ajunge la un operator uman,
iar consultanții 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. Din punctul meu de vedere
inteligența artificială nu este suficientă
pentru rezolvarea totală a problemelor
clienților, însă poate oferi informații valoroase pentru rezolvarea acestora.
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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 trecut 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.

Alina Pencu,
Team Leader @Schneider Electric
Best Support Center Team Manager

1. Care crezi că sunt atributele care au
contribuit la câștigarea premiului din cadrul Romanian Contact Center Awards?
2. Să ne întoarcem în timp: tu 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?

Sunt convinsă că toți participanții au demonstrat că dețin competențe de leadership valoroase. Ceea ce cred că m-a diferențiat este modul în care mă raportez la
funcția pe care o dețin. Sunt multe lucruri
pe care le fac, nu pentru că așa scrie în
obiectivele mele personale, ci pentru că
sunt niște valori care m-au definit încă
înainte de a ocupa această poziție. Mă refer, în mod principal, la faptul că îmi place să „cresc” oameni și să „contruiesc”
soluții. Sunt cele două principii care mă
ghidează în tot ceea ce fac în viață profesională, dar și în cea personală.

Am fost un copil vesel și foarte curios.
Aș mai adăuga și foarte vorbăreț… Tipul
de copil care vorbește dezinvolt cu toată
lumea și care a învățat greu să aprecieze beneficiile tăcerii. Îmi împărțeam
timpul din afara școlii între joacă, citit
și „curiozități”: mă jucam când eram
împreună cu amicii mei, citeam când
eram singură și îmi căutăm răspunsuri
la toate curiozitățile când eram cu adulții. Legat de visele mele, nu cred că am
avut niciodată o idee exactă despre ce
vreau să devin. Ba voiam să fiu scriitoare, ba voiam să fiu cercetător, ba învățătoare. Am oscilat, până în anul final
de liceu, între domeniile umane și cele
reale, pentru că îmi plăceau ambele la
fel de mult.

Am început să lucrez în primul an de
facultate ca reprezentant servicii clienți
în limba franceză la o firmă destul de
mică. Am devenit în scurt timp trainer
livrând formări și ocupându-mă de verificarea calității. Am schimbat apoi
firma și am lucrat în call center pentru 2 ani, până la prima sarcină. După
trei ani de concediu de maternitate am
revenit pe piața muncii direct în corporație unde am participat la diverse
traininguri care m-au ajutat să înțeleg
schimbările ce avuseseră loc pe piața
muncii în cei trei ani de concediu de
maternitate. Apoi am ajuns în Schneider pentru a face parte dintr-o echipă
nouă, pe un proiect nou. Am avut posibilitatea să îmi dovedesc competențele
de leader implicându-mă în implementarea noului proiect. Atunci când a fost
deschisă o nouă poziție de Team Leader, experiența și cunoștințele căpătate m-au ajutat să trec cu ușurință prin
interviurile eliminatorii.
N R. 3
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Nu cred că am avut până acum două zile
asemănătoare, așa că voi povesti despre
punctele-cheie ale zilelor. Dimineața e
dedicată familiei, cu accentul pe copii
– pregătim micul dejun, pachețele pentru școală, ne bem cafeaua împreună
și apoi duc copiii la școală. Merg la birou cu metroul, chiar și atunci când am
posibilitatea să merg cu mașina. E ora
mea de citit sau de planificat ziua, totul
pe ritm de muzică. La birou îmi împart
timpul între proiectele în care sunt implicată, partea operațională și echipă.
În fiecare zi vorbim despre operațional
(volume, soluții specifice, priorități, etc)
dar și despre lucruri personale (vacanțe, planuri, copii etc). Plec la timp de la
birou și îmi place ca la întoarcere să mă
uit la expresiile oamenilor din metrou și
să am momentul meu de introspecție:
eu cum mă simt? E un fel de rezumatul zilei pentru mine, e modul meu de a
pune punct zilei la birou și a mă întoarce la lucrurile personale. Seara acasă e
despre familie din nou, dar de data asta
despre comunicare și joacă. Am copii
comunicativi, care abordează subiecte
cât se poate de variate cu o curiozitate
debordantă. Cred că discuțiile cu ei sunt
cel mai bun exercițiu de imaginație dar
și de elocvență.

Îmi place să citesc cărți pe care le cumpăr în mod aleatoriu (doar bazat pe ce
scrie pe copertă, fără să am recomandări); îmi plac plimbările lungi în natură în zone necunoscute, iar în mediul
urban îmi place să fiu un turist curios
și fără hartă. Deși sunt în București de
15 ani, încă descopăr locuri noi și fascinante plimbându-mă pe străduțe ascunse hărților turistice. Pe scurt, îmi place
să fiu surprinsă de locuri și idei noi pe
care le descopăr fără nicio planificare
anterioară.
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Succesul se măsoară în capacitatea de
a zâmbi sincer din tot sufletul. Simt că
am succes în ceea ce fac, personal sau
profesional, dacă la finalul zilei, proiectului, etapei mi-am păstrat zâmbetul.

Mă trezesc foarte devreme în fiecare zi
pentru a-mi duce copilul la grădiniță
și pentru a reuși să ajung în timp util
la muncă. Odată ajunsă la birou, după
verificarea email-ului, îmi planific prioritățile pentru ziua în curs. Ulterior, fac
tot posibilul sa pun în aplicare action
plan-ul stabilit.

Îmi plac foarte mult ieșirile în natură și
filmele/documentarele.

Succesul este recunoașterea eforturilor
depuse cu scopul de a performa.
Bianca Mardale, Workforce
Analyst @Teleperformance România
Best Contact Center Team Manager
Seriozitatea, perseverența și implicarea
în desfășurarea activităților zilnice.

Am fost un copil responsabil – principala mea „grijă” la vârsta de 10 ani
era să iau note cât mai mari la scoală
pentru că îmi plăcea să îmi văd părinții
mândri de mine. Mi-ar fi plăcut să fiu
medic, însă nu am excelat niciodată la
chimie, prin urmare m-am orientat spre
un liceu -ulterior facultate- cu specific
uman.

Sunt de 10 ani la Teleperformance, este
singura companie în care am lucrat. Îmi
amintesc faptul că îmi completasem
CV-ul imediat după ce am absolvit facultatea și că eram nerăbdătoare să îmi
câștig singură existența. Am început ca
Agent Servicii Clienți iar după 9 luni
am devenit Supervisor. În prezent ocup
funcția de Workforce Analyst pe un proiect multilingvistic.

Andrada Gabriela Pușcaru, Ofițer
Colectare Credite, Raiffeisen Bank
Best Collection Agent
Aș vrea să mulțumesc, în primul rând,
întregii echipe Raiffeisen pentru încrederea acordată. În spatele acestui premiu se află o armată întreagă de oameni minunați, care au un singur scop:
„Reușita împreună”. Printre atributele
care cred că au contribuit la câștigarea
premiului din cadrul Romanian Contact
Center Awards, aș numi: profesionalismul și pasiunea.

Dacă ar fi să ne întoarcem în timp, îmi
aduc cu drag aminte că visul meu era
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să devin educatoare. Iubesc copiii și îmi
doream să am o echipă pe care să o pot
forma de mică. Chiar dacă activitatea
mea diferă, pot spune că fac ceea ce îmi
place și asta mă motivează zilnic și mă
face să îmi doresc să ajung mai „sus”.

Am absolvit facultatea de Finanțe,
Bănci, Contabilitate și cursurile programului de masterat în Management
bancar, ambele în cadrul „Universității
Creștine Dimitrie Cantemir Brașov”.
Primul meu loc de muncă a fost în timpul facultății, chiar în cadrul băncii Raiffeisen, în departamentul de Colectare,
ocupând poziția de Ofițer Colectare Credite, pe care o dețin și în prezent. Lucrez de aproximativ 5 ani, timp în care
am trecut prin mai multe echipe și am
ajuns să mă ocup de un portofoliu propriu de clienți. Mă implic total pentru
că îmi place să aflu situația fiecăruia, să
empatizez și să vin cu soluții în întâmpinarea problemelor.

Dimineața începe întotdeauna cu micul dejun și o binemeritată cafea. Ziua
continuă la birou, unde verific corespondența: mailurile și situațiile zilnice
speciale, datorate activității. După serviciu, ziua se încheie cu o plimbare de
recreere în parc.

Îmi place să fiu activă, de aceea iubesc
sportul: mersul la sală, dar îmi place și
să călătoresc.

Succesul pentru mine este ceea ce am
realizat până acum: că am terminat un
masterat care nu a fost deloc ușor, am
un job care mă ajută să mă dezvolt și
din care învăț zilnic ceva. Succesul este

reprezentat și de noua mea familie: soțul meu și băiețelul nostru.

recuperare creanțe. După ce am terminat facultatea m-am angajat ca inginer
de vânzări; apoi, acumulând destulă
experiență, am reușit să intru în echipa
Schneider Electric.
De obicei, încep dimineața cu o cafea
și 10-15 minute în fața televizorului,
după care mă urc în mașină și merg
spre birou.
Ziua la birou începe cu verificarea
email-urilor, cazurilor urgente și a taskurilor.
Uneori ziua se termină petrecând timp
la sală sau alături de cei dragi.

Lucian Dumitru,
Senior Technical & Commercial
Support Engineer @Schneider Electric
Best Support Center Representative
Având în vedere că nu mă așteptam să
câștig acest premiu, pot spune că orice atribut care m-a adus în situația de
a câștiga are la bază cuvântul echipă.
Schneider Electric m-a învățat ce înseamnă spiritul de echipă și nu numai.

Îmi place să călătoresc, să fac poze și să
mă bucur de viață alături de cei dragi.
De asemenea mă deconectează muzica,
dacă aș putea aș asculta non-stop muzică.

Să trăiești fiecare zi cu zâmbetul pe
buze alături de cei dragi.

La vârsta de 10 ani
eram dinamic, plin
de energie și optimist
. Îmi doream foarte
mult să devin fotbalist de profesie. Din
păcate nu mi s-a îndeplinit visul.

Primul loc de muncă
l-am avut în timpul
facultății într-un call
center pe partea de
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CUSTOMER EXPERIENCE FORUM
BUCHAREST
21ST OF NOVEMBER 2018

There`s magic in the process
JOIN AND WITNESS A MARKETING REVOLUTION.
RETAIL AND CUSTOMER EXPERIENCE MERGE INTO ONE 360+ STRATEGY.
COME AND FIND NEW WAYS TO TRANSLATE CUSTOMER INSIGHT INTO
PROFITABLE STRATEGIES. LEARN FROM BEST PRACTICES, INTERACT
WITH NICHE EXPERTS AND, ALSO, GAIN ACCESS TO THE MOST EFFICIENT
CRM AND LOYALTY TOOLS THAT WILL INCREASE YOUR SALES PERFORMANCE
AND BUILD YOUR CUSTOMERS’ LOYALTY.
THE GOAL OF THIS CONFERENCE IS TO BRING TOGETHER THE RIGHT PEOPLE,
KNOW-HOW AND IDEAS TO CREATE LONG LASTING BRAND LOVERS.
RSVP: CRISTINA.VIDU@MARKET-INSIDERS.COM / PHONE: +40 722 247 552

WE ARE LOOKING AT WAYS OF
MANAGING AND INFLUENCING THE
CUSTOMER'S PREFERENCE, LOYALTY
AND ADVOCACY CAPACITY, IN A WORLD
INCREASINGLY SOCIAL AS DIGITAL TAKES LEAD.
FUTURE TENDENCIES
# DIGITAL CONNECTIVITY: RE-IMAGINING BUSINESS MODELS IN A WORLD BASED ON EXPERIENCE
# INNOVATE OR DIE! INNOVATION IS CRUCIAL FOR SUCCESS IN THE DIGITAL ERA.
# RECEPTIVE AND RESPONSIVE: A FULLY ENGAGED CUSTOMER EXPERIENCE
# TAKE “OMNICHANNEL TO OMMNICOMMERCE” CHOICES TO THE NEXT LEVEL AND PROVIDE
AN OMNICUSTOMER EXPERIENCE
# TAKE THE SMARTEST PEOPLE YOU HAVE AND EMBED THEM INTO COMMUNITIES OF USERS
OR CUSTOMERS WHERE THEY CAN IDEATE AND THEN BRING THEIR IDEATIONS BACK INTO
THE ORGANIZATION
# POWER SHIFTS FROM SEGMENTS TO THE INDIVIDUAL CUSTOMER
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Managing Customer Service

Felul în care îți conduci oamenii determină felul în care
aceștia vor servi clienții
de Viorel Panaite, Managing Partner Human Invest & Blanchard International Romania
fensive să se aștepte ca oamenii pe care
îi conduce să fie entuziaști și bine pregătiți atunci când interacționează cu clienții
companiei! Și astfel de exemple întâlnesc
la tot pasul. Mai mult, atunci când se vorbește de îmbunătățirea servirii clienților,
cel mai frecvent se vorbește de „oamenii
de customer service” nu și de managerii
lor. Managerii ar trebui să primească pe
această temă măcar tot atâta sprijin și
atenție cât și cei care intră în contact direct cu clienții dacă companiile doresc să
vadă cu adevărat îmbunătățirile pe care
le urmăresc.
Cinismul, egotismul, puterea asupra celorlalți, transformarea oricărei interacțiuni
într-o competiție despre „cine-are-dreptate”, negativismul, critica excesivă par a fi
lucrurile cu care ne hrănim în ultimii ani
dimineața, la prânz și seara. Iar a doua zi
o luăm de la capăt. La fel și următoarea.
„Hora” în care suntem ne epuizează, dar
nu ne vine să ieșim din ea ca să nu părem
slabi în fața colegilor, a clienților, a celor
care ne conduc, a prietenilor. Dar gândiți-vă puțin: este oare realist ca, pe de
o parte, să întreținem un astfel de mediu
în organizații și, pe de altă parte, să ne
așteptăm ca oamenii pe care îi conducem
să arate atenție și grijă față de clienți, să îi
facă pe aceștia să se simtă ascultați, sprijiniți și respectați?
Nivelul competențelor de coaching ale
managerilor din „front-line” influențează
direct calitatea serviciilor către clienți.
Nu încetez din a mă întreba cum poate un
manager cu atitudini și emoții evident de-
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În anul 2006 partenerii noștri The Ken
Blanchard Companies (KBC) au demarat
un al doilea studiu global de anvergură
(primul fusese desfășurat în perioada
1980 – 2005), studiu denumit „Employee Work Passion” (EWP). Printre altele, scopul studiului este de a monitoriza
constant contribuția competențelor de
leadership ale managerilor în calitatea
servirii clienților și în profitabilitata firmei (detalii despre metodologie, ipoteze
și concluzii recente găsiți aici: https://resources.kenblanchard.com/whitepapers).

Am analizat și alte studii făcute în România cu metodologii potrivite temei: Customer Service Styles (de la Human Synergistics) și câteva studii interne făcute de
clienții noștri care ne-au solicitat sprijin
în implementarea unor programe de îmbunătățire a proceselor de „customer service” plecând de la concluziile studiilor
lor. Comun în toate aceste studii este rolul
esențial pe care managerii din „front-line”
îl au în creșterea calității servirii clienților
și necesitatea ca ei să deprindă competențe de coaching.
Toți managerii pot adopta o mentalitate de coaching și își pot dezvolta aceste
competențe. Coaching-ul este probabil
principalul stil de conducere pe care un
manager îl folosește în ceea ce face zilnic
cu cei pe care îi conduce: de la stabilirea
de obiective, monitorizarea și evaluarea
rezultatelor, oferirea de feedback, la conducerea ședințelor, delegarea sarcinilor
sau creșterea angajamentului și așa mai
departe. Ca oameni, avem în natura noastră nevoi care ne deschid apetitul de a
adopta mentalitatea de coaching și de a
ne dezvolta competențele necesare (mai
multe despre nevoile psihologice de bază
ale oamenilor în „Self-Determination Theory” – SDT, cea mai modernă și mai respectată teorie despre motivație, calitatea
vieții și „wellness”). Managerii care refuză
să-și hrănească și să-și satisfacă aceste
nevoi se trezesc frecvent într-o postură
defensivă, văduviți de sentimentul de autonomie, de sentimentul de contribuție la
„ceva mai mare” și de impactul constructiv pe care îl urmăresc.
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Manangerii din customer service care își
dezvoltă competențele esențiale de coaching se bucură de nivele mai înalte de
încredere din partea celor pe care îi conduc. „E grea munca cu clienții!” auzim
mereu de la „oamenii de customer service” cu experiență din toate industriile:
auto, BPOs, telecom, banking, IT etc. E nevoie de reacții rapide, răspunsuri exacte
și competențe, răbdare și tact, creativitate
și peste toate să lucrezi în interesele și în
limitele procedurilor companiei în timp ce
servești sau rezolvi problema unui client.
„Oamenii de customer service” vor să
primească de la managerii lor sprijin și
susținere ca să-și facă munca cu profesionalismul care se așteaptă de la ei. Când
sunt conduși de manageri buni, „oamenii
de customer service” sunt mai autonomi
și mai dispuși să facă efortul suplimentar
de care este nevoie. Managerii care se pregătesc pentru a ști să ofere aceste lucruri
se vor bucura poate de cea mai înaltă recunoaștere pe care le-o poate oferi echipa lor: un nivel înalt al încrederii. A fi un
manager pe care o echipă se poate baza
este astăzi un lucru tot mai rar și poate de
aceea tot mai apreciat.

„Oamenii de customer service” depășesc așteptările clienților și iau inițiativa să rezolve până la capăt
problemele când managerii care îi conduc folosesc stilul de leadership corespunzător. Știm cu toții
cât de frustrant e în calitate de client să aștepți ca cineva din customer service să aștepte nenumărate
aprobări pentru a-ți propune o soluție, să ai percepția că nu are autoritatea necesară să ia pe loc o
decizie, să te trateze într-un stil impersonal și birocratic și să îți ofere soluția care le este „lor” cea mai
la-ndemână, ca și cum ar urma un script. Când managerii care îi conduc folosesc un stil de leadership
nepotrivit comportamentele în „customer service” mai degrabă se înrăutățesc și toată lumea este
nemulțumită, iar nepotrivit înseamnă fie lipsă de autoritate, fie exces de autoritate. Oricât de dificilă
ar fi, oamenii își găsesc bucurii în muncă, ajung la rezultate extraordinare și vor să depășească așteptările când sunt conduși bine, iar când sunt conduși prost vor doar să supraviețuiască, să încaseze
un salariu și pur și simplu nu le pasă.
Managerii din „front-line” determină direct calitatea muncii „oamenilor de customer service”. Dezvoltându-și competențe esențiale de coaching ei îi își pot sprijini echipele să descopere o semnificație
mai bună a muncii în interacțiunile cu clienții și să fie mai pasionați de ceea ce fac, să învețe să se
simtă recunoscători pentru oportunitatea pe care o au de a fi utili și relevanți. Într-o lume globală și tot mai competitivă, managerii
cu adevărat profesioniști se vor bucura de reușitele lor, pe când cei cu competențe mediocre vor da vina pe alții și se vor lamenta
continuu, până când vor ajunge să fie nemulțumiți chiar și de ei înșiși. Tu ce fel de manager alegi să fii?
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Agent Occupancy
Reprezintă procentul de timp pe care agențţii
îl petrec rezolvând apeluri. În general este
recomandat ca nivelul de Occupancy sã nu
depãşeascã 90%.
Ex: Pentru o jumãtate de orã, formula este:
(Numãr apeluri x Average handling time în
secunde)/(numãrul de agenţți x 1800 sec)
Offered Calls
Reprezintă toate încercãrile pe care un client
le face pentru a intra în legãturã cu un
agent. Existã trei posibilitățţi pentru apelurile
oferite:
1. pot primi ton de ocupat (Disconnected
Calls);
2. pot intra în sistem dar clientul închide
înainte de a intra în legătură cu un
operator (Abandoned Calls sau Dropped
Calls);
3. pot primi un răspuns de la un operator
(Answered Calls sau Handled Calls).
„Offered Calls” raportate în ACD se referă de
obicei doar la apelurile pe care le primeşte
sistemul. Astfel: Offered Calls = Answered
Calls + Abandoned Calls.
Monitorizarea calitățţii
Acțţiunea de monitorizare a activităţții desfăşurată de agenţți pentru ca supervisorii să
se asigure că acestea sunt tratate în modul
dorit.
Monitorizarea calităţții poate fi realizată fie
activ, când supervisorul stă efectiv lângă
agent şi ascultă desfăşurarea interacțţiunii cu
clientul, notându-şi în acelaşi timp punctele
cheie de evaluat (metoda side-by-side), fie
de la distanțţă (Observe sau Silent Monitoring).
Queue
„Linia de aşteptare” pentru apeluri. Apelul
rămâne în așteptare pânã când un agent
devine disponibil şi îl poate prelua.
Service Level
Reprezintă procentul de apeluri la care ar
trebui sã se răspundă într-un anumit număr
de secunde (ex: la 80 % din apeluri să se
răspundă în 20 sec.)
Shrinkage
Procentul din timpul total plătit în care
agențţii nu sunt disponibili să preia apeluri,
ci desfăşoară alte activităţți cum ar fi: pauze,
ședinţțe, timp de training, absențţe plătite,
concedii, activitățţi de back-office etc.
Acest indicator trebuie să fie luat în considerare în calculul necesarului de personal din
call center.
Turnover
Procentul de angajațţi care părăsesc organizaţția.
Se mai numeşte şi „attrition rate”.

28

Contact Center Magazine – 2018 | N R. 3

ETICHETA

De ce e important să integrezi canale
social media în contact center
de Xenia Mitran

De-a lungul anilor, canalele de comunicare în contact center s-au
dezvoltat: de la soluții telefonice simple, la e-mail, web chat și multe altele, iar acum social media este cea mai recentă metodă de
comunicare. Potrivit DMG Consulting, se estimează că, în aproximativ cinci ani, interacțiunile prin social media care vizează produsele vor fi echivalente cu interacțiunile telefonice.

Cele mai importante voci din industria
de contact center sunt de părere că oamenii potriviți, training-ul și strategiile
create special pentru nevoile fiecărui
centru de contact în parte, pot transforma canalele de social media în adevărate minuni. De ce? Pentru că:


majoritatea clienților adoră să folosească platformele de social media: 90% dintre utilizatori au folosit social media pentru a dialoga
cu un brand și 63% se așteaptă ca
brand-ul să ofere customer service
printr-un canal de social media;



customer experience prin intermediul social media este cel mai
recent trend: 81% dintre business-uri folosesc social media în
procesul de customer experience
management;



canalele de social media le oferă
clienților un răspuns sau o rezolvare a cererii lor cu 44% mai rapide decât email-ul;



strategia de customer care implementată cu ajutorul social media
poate crește satisfacția clienților
cu o rată de până la 26.6%;



ajută la eficientizarea costurilor
companiei și poate crește profitul și
ROI-ul;



ajută la creșterea brand awareness-ului.

Consumatorii petrec tot mai mult timp
în rețelele sociale: în România, ei stau
aproximativ 400 de minute pe lună pe
Facebook și timpul este în creștere. Clienții actuali sau potențiali se află deja
pe canalele de social media și vorbesc
despre sau cu brandurile, fie că ele sunt
prezente sau nu. Concurența este și ea în
social media. În concluzie, social media
este un „must” pentru orice companie
căreia îi pasă de clienții ei, însă oamenii
care sunt implicați în comunicare trebuie să aibă un training adecvat, deschidere către consumatori, implicare, viziune
și o strategie pe termen lung.

Extraordinary Customer Experience

www.geomant.com
romania@geomant.com
+40 725 55 3337
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ABNSystems
ADRESA:
Str. Marinarilor, nr. 31
TEL:
+40 21 233 09 95
E-MAIL:
office@abnsystems.ro
WEB:
www.abssystems.ro
CONTACT:
George Barbu
CEO
E-MAIL:
george.barbu@abnsystems.ro
TEL:
+40 21 233 09 95

ABN Systems International, fondat în 2002,
a devenit în scurt timp unul dintre principalii
jucători din piața de distribuție a sistemelor
profesionale de telecomunicații, soluții IT și
accesorii GSM. Cu un parteneriat de 16 ani pe
piața din România, împreună cu ABN, Plantronics a ajutat la dezvoltarea segmentului business de telecomunicații, adaptat la nevoile și
cerințele din piață.
În prezent, ABN oferă servicii și echipamente
din partea a peste 60 de branduri internaționale, distribuite în peste 1000 de magazine
din țară, iar în 2016, a lansat Tellur - propriul
brand ce furnizează accesorii pentru device-urile mobile cu scopul de a aduce inovația
și calitatea în viața consumatorilor.
O divizie B2B competitivă
Divizia B2B a fost primul departament creat,
fiind una dintre cele mai puternice forțe de
vânzări ale companiei și care oferă consultanță atât clienților din portofoliul curent, cât și
prospecților, ajutând în alegerea celor mai potrivite soluții de business și în implementarea
serviciilor de telecomunicații adaptate nevoilor fiecărei companii.
Printre clienții din portofoliul ABN Systems
International se numără: Vodafone, Orange,
Oracle, Tarom, TechTeam, Nokia, Siemens,
HP Romania, Xerox, GeCad, TNT, Accenture,
Microsoft, Raiffeisen, BCR, BRD, ING Bank, cat
și agențiile guvernamentale care au nevoie de
servicii sigure și de încredere.

ABN Systems International, founded in 2002,
has become one of the main players on the
market for the distribution of professional telecommunication systems, IT solutions and GSM
accessories.
With a 16 year partnership on the Romanian
market, together with ABN, Plantronics helped
the development of business telecommunication segment, adapted to the needs and requirements of the market.
ABN currently offers services and equipment
from over 60 international brands distributed
in over 1,000 stores across the country, and in
2016 launched Tellur - its own brand that provides accessories for mobile devices in order
to bring innovation and quality to consumers’
lives.
A competitive B2B Devision
The B2B division was the first department created, being one of the company's most powerful sales force. The B2B division advises both
current and prospective customers, helping
them to choose the most appropriate business
solutions and to implement telecommunication services tailored to the needs of each company.
Among ABN Systems International portfolio clients include Vodafone, Orange, Oracle,
Tarom, TechTeam, Nokia, Siemens, HP Romania, Xerox, GeCad, TNT, Accenture, Microsoft,
Raiffeisen, BCR, BRD, ING Bank, as well as
some governamental agencies in need of secure and reliable services.

Geomant este un integrator de sisteme pentru
industria de contact center cu birouri în 4 țări
și o acoperire globală. Geomant menține un
parteneriat strategic de lungă durată cu Avaya.
Avaya asigură comunicarea omnichannel a
celor mai importante operațiuni din lume.
Avaya oferă un portofoliu complet de software
și servicii pentru contact center: on premise,
în cloud sau model hibrid. Soluțiile noastre
utilizează date în timp real pentru a asigura
decizii inteligente, pentru a spori interacțiunile
agent-client și pentru a fideliza clienții. Avaya
și Geomant vă vor ghida în transformarea dvs.
digitală aplicând integrări cu social media,
chat și voice boturi inteligente și multe altele.

Geomant is a well-established system integrator and ISV in the contact center industry
with offices in 4 countries and a global reach.
Geomant maintains a long-term and strategic
partnership with Avaya. Avaya enables the
omnichannel communications of the world’s
most important operations. Avaya offers a
complete portfolio of software and services
for contact center: on premises, in the cloud
or a hybrid model. Our solutions use real-time
360° data to fuel smarter decision-making,
enhance agent-customer interactions and drive
loyalty. Avaya and Geomant will guide you on
your digital transformation including in your
customer interactions social media, AI powered voice & chat bots and many more.

Avaya
TEL:
+40 364 116 340
E-MAIL:
romania@geomant.com
CONTACT:
Hunor Kovacs
Country Manager
E-MAIL:
hkovacs@geomant.com
TEL:
+40 725 55 33 37

32

Contact Center Magazine – 2018 | N R. 3

Blue Point

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

Blue Point este o companie cu servicii complete de contact center. De 11 ani, oferim
soluții profesioniste și personalizate de outbound (telesales, telemarketing, sondaje de
opinie etc.), inbound (suport clienți, infoline
și helpdesk, suport tehnic, programe de loializare etc.), back office și direct marketing.
Printre clienții aflați în portofoliul Blue Point
se numără Banca Transilvania, BT Leasing,
Heineken, Hochland, Oriflame, Pepsi, Toyota,
Țiriac Auto, Vodafone Romania, Xerox, ș.a.
Obiectivele clienților noștri sunt și obiectivele noastre. Suntem o echipă de profesioniști
pregătiți să vă fie alături 24 de ore din 24,
7 zile din 7. Pentru noi, activitatea pe care o
facem înseamnă calitate, pasiune, implicare
și rezultate.

Blue Point is a Romanian full service contact
center company. For more than 11 years, we
offer professional and personalized solutions
of outbound services (telesales, telemarketing, opinion surveys etc.), inbound services (customer support, infoline & helpdesk,
technical support, loyalty programs, etc.) direct marketing and back office solutions. We
are thankful to work with some amazing clients, such as: Banca Transilvania, BT Leasing,
Heineken, Hochland, Oriflame, Pepsi, Toyota,
Țiriac Auto, Vodafone Romania, Xerox and so
on. Our clients’ objectives are our objectives
as well. We are a professional team, ready
and prepared to be at your service 24 hours
a day, 7 days a week. For us, all we do comes
to quality, passion, involvement and results.

CCC este una dintre companiile de top de BPO
în domeniul Customer Care din Europa, având
18 locații în 8 țări și mai mult de 6000 de profesioniști care furnizează soluții de customer
service la cea mai înaltă calitate. CCC este o
companie puternică din punct de vedere financiar, care se extinde rapid, menținând un focus
clar pe calitate.
CCC are mai mult de 20 de ani de experiență în livrarea de servicii in-bound, campanii
outbound, comunicare scrisă prin email, chat
și social media, cât și în servicii back-office
non-voce.
Ca partener strategic de outsourcing luăm în
considerare întregul lanț de valorificare a clientului, cu mult peste abordările clasice de customer care.

CCC is one of the leading BPO companies in
the field of Customer Care in Europe. With
18 locations in 8 countries, more than 6.000
service professionals provide top quality international customer service solutions. CCC is
financially strong, rapidly expanding company
with a clear focus on quality.
In incoming solutions, outgoing campaigns,
written customer communication vie e-mail,
chat and social media, as well as non-voice
backoffice activities, CCC possesses more than
20 years of experience.
As a strategic outsourcing partner we consider
the whole customer value chain – far beyond
classic customer care topics.

Competence
Call Center
ADRESA:
Blvd Basarabia 256, Sector 3, 030352
București, România
TEL:
+40 21 405-90 00
E-MAIL:
competence@yourccc.com
WEB:
www.yourccc.com
CONTACT:
Elena Chirita
Call Center Manager
elena.chirita@yourccc.com
+40 21 405-90 00

For more information, please access
www.yourccc.com.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați www.yourccc.com
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Customer
Service Expert
ADRESA:
Str. Olimpului, nr.35, sector 4
TEL:
+40 730 55 91 51
E-MAIL:
contact@cs-expert.ro

Reinventează drumul către 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. Câștigă 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 School 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 CSS 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 27 de ani pe
piața din România, aproape 500 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 25 de angajați, sprijiniți
de încă 23 de specialiști back office. Procesăm
peste 1500 de apeluri pe zi, asigurând un răspuns în 10 secunde la mai mult de 90% din
acestea.
Acreditări și premii Call Center:
• Gold Stevie Award for Customer Service
Team of the Year-Recovery Situation-the 2018
Stevie Awards for Sales & Customer Service;
• Winner of the DHL Express Global Customer
Service Award 2017;
• Best Call Center Award-2017, 2016, 2015,
2014 Romanian Contact Center Awards, Marketing Insiders Group;
• Silver Stevie Award for Customer Service Department of the Year-the 2017 Stevie Awards
for Sales & Customer Service;
• Center of Excellence Certified-2015 DHL Deutsche Post;
• Best Customer Service Training Program-2013 Romanian Contact Center Awards,
Marketing Insiders Group;
• Customer Service Excellence Award – 2011
wave 2 Global Customer Service Awards;
• Centre of Excellence (COE) – 2011 DPDHL.

DHL Express has 27 years’ experience on the
local express courier market in Romania, having nearly 500 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 25 employees, assisted by other
23 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.
Accreditations and awards Call Center:
• Gold Stevie Award for Customer Service Team
of the Year - Recovery Situation - the 2018 Stevie Awards for Sales & Customer Service;
• Winner of the DHL Express Global Customer
Service Award 2017;
• Best Call Center Award - 2017, 2016, 2015,
2014 Romanian Contact Center Awards, Marketing Insiders Group;
• Silver Stevie Award for Customer Service Department of the Year - the 2017 Stevie Awards
for Sales & Customer Service;
• Center of Excellence Certified - 2015 DHL
Deutsche Post;
• Best Customer Service Training Program 2013 Romanian Contact Center Awards, Marketing Insiders Group;
• 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,
et. 8, Sector 1, București
TEL:
+40 21 222 17 77
*DHL (*345)
WEB:
www.dhl.ro
CONTACT:
Oana Măndicescu
Customer Service Director
E-MAIL:
oana.mandicesuc@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 14 ani de 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
14 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.

E-value Internațional SA, membră a OTE
Group și Deutsche Telekom, urmează modelul
de succes al companiei mamă COSMOTE e-value S.A., beneficiind de experiența de peste
15 ani a acesteia pe piața de Contact Center.
Activitatea companiei se desfășoară în prezent
în 4 locații din: București (Decembrie 2014),
Brașov (Iunie 2015), Ploiești (August 2016)
și Pitești (Decembrie 2017). Urmând modelul de business al companiei mamă, E-value
furnizează pe piața locală spectrul complet de
servicii de Contact Center, incluzând printre
acestea servicii de customer care, suport tehnic, servicii de asistență, vânzări și colectare
debite, utilizând echipament informativ și de
telecomunicații specializat, alături de personal
complet instruit.

E-value International SA, member of the OTE
Group and Deutsche Telekom, follows on the
successful track record and proven know-how
of over 15 years of parent company COSMOTE e-value SA. The company’s activities are
currently hosted in 4 locations: Bucharest
(December 2014), Brasov (June 2015), Ploiesti (August 2016) and Pitesti (December
2017). Following the business model of the
mother company, E-value in Romania provides an end-to-end Contact Center services
portfolio, including customer care, technical
support, Directory Assistance Services, sales
development and debt collection, using specialized informative and telecommunication
equipment in combination with a fully specifically trained personnel.

E-value
ADRESA:
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business
Campus, Clădirea B, etaj 1, sector 2, București
TEL:
021 331 99 00, 021 331 99 10
E-MAIL:
sales@evalueinternational.ro
office@evalueinternational.ro
WEB:
http://www.evalueinternational.ro/
CONTACT:
Adrian Ștefan
Commercial Director
E-MAIL:
adrian.stefan@evalueinternational.ro
TEL:
+40 736 101 101
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Genesys
Intrarom
ADRESA:
Stepanska 49, Prague 1, 110 00,
Czech Republic
TEL:
+420602282002
WEB:
www.genesys.com
www.intrarom.ro
Contact Genesys:
Marie Udal
Marketing Manager
E-MAIL:
marie.udal@genesys.com
Contact Intrarom:
E-MAIL:
sales@intrarom.ro
TEL:
+40 21 204 09 06

Descrierea companiei
Genesys este lider global în furnizarea de soluții mulți-channel de contact center și customer
experience. Cu peste 4500 de clienți în 80 de
țări, Genesys orchestrează mai mult de 100
milioane interacțiuni în fiecare zi, atât la nivel
de Contact Center, cât și în Back Office, ajutând companiile să ofere clienților o experiență cross-channel personalizată și de o calitate
excelentă.
Partenerul local al Genesys in România este
INTRAROM, subsidiara Intracom Telecom Grecia. Intrarom, are cel mai ridicat nivel de expertiză și certificări în tehnologiile de Contact
Center Genesys de pe piața românească.

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.

Mediatel

ADRESA:
Str. Turda, nr.94, Sector 1, București
TEL:
+40 21 233 45 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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Cu o experiență de peste 22 de ani în domeniul Call and Contact Center, Mediatel Data furnizează soluții complete, bazate pe tehnologie
și funcționalități de ultimă generație.
Suntem alături de clienții noștri pentru a se
concentra asupra activității lor principale și a
celui mai valoros activ - clienții lor, angajându-ne în același timp să dezvoltăm soluții
puternice într-o varietate de industrii, oferind
asistență și consultanță pe tot parcursul colaborării.
Bazându-ne pe cele mai recente soluții precum și servicii și tehnologii de ultimă oră,
clienții noștri își ating adevăratul potențial,
gestionând comunicarea eficient, folosind o
gamă largă de canale: interacțiuni vocale sau
non-vocale, cum ar fi SMS, email, chat, Social
Media, Web sau Aplicații mobile.

With more than 22 years of expertise in the
Call and Contact Center field, Mediatel Data
has demonstrated a complete and high-quality
business solutions for companies which communicate with their customers via phone or
any other channel requiring professional communication services.
We help our clients focus on their core business and their most valuable asset – their customers, committing to develop powerful solutions across a variety of business environments,
providing full assistance and consultancy.
Based on the latest contact center solutions and
comprehensive services and technology, our
clients achieve their full potential, handling
communication with customers, using a wide
variety of channels: voice or non-vocal interactions, like SMS, email, chat, Social Media, Web
collaboration or Mobile apps.

Marketing Insiders
Group
ADRESA:
Str. Popa Savu, nr.77, Sector 1, București
TEL:
+40 21 411 44 20
E-MAIL:
office@market-insiders.com
WEB:
www.market-insiders.com
CONTACT:
Mădălina Vilău
Managing Director
E-MAIL:
madalina.vilau@market-insiders.com
TEL:
+40 21 411 44 20

Cu peste 50 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 50 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.

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 și Expo Media,
Mystery Shopping Agency face parte din cele
3 arii de business unificate sub brandul “Marketing Insiders Group”.
Arii de expertiză:
• Mystery Shopping (vizite, online, email);
• Mystery Calling;
• Satisfaction Surveys;
• Audit de brand 360°;
• Merchandising;
• Mystery Shopping & Consultanță;
• Market research;
• Benchmarking.

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.
Cu Alongside with Conference Arena and
Expo Media, Mystery Shopping Agency is
one of the 3 business areas unified under
“Marketing Insiders Group” brand.
Expertise:
• Mystery Shopping (visits, online, email);
• Mystery Calling;
• Satisfaction Surveys;
• 360° Brand Audit;
• Merchandising;
• Mystery Shopping & Consultancy;
• Market research;
• Benchmarking.

Mystery Shopping
Agency
ADRESA:
Str. Popa Savu, nr.77, Sector 1, București
TEL:
+40 21 411 44 20
E-MAIL:
office@mysteryshoppingagency.ro
WEB:
www.mysteryshoppingagency.ro
CONTACT:
Flavia Ioniță
Project Manager
E-MAIL:
flavia.ionita@market-insiders.com
TEL:
+40 21 411 44 20
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Optima

ADRESS:
10A, Dimitrie Pompeiu Blvd., Conect Business
Park, C1 Building, 3rd floor, Bucharest
TEL:
+40 21 300 19 45
CONTACT:
Daniel Mereuță
Managing Director
E-MAIL:
daniel.mereuta@optimacall.ro

Established in 2010 by experienced industry professionals, Optima Solutions Services is a medium sized multilingual business processes outsourcing company with focus on quality. Optima
supports its clients in growing their business and increasing customer satisfaction, through best
in class approach for both sales and support services, through various channels and technologies.
Optima’s medium size ensures better focus and customized solutions towards delivering high
quality services and results.
Our journey started with an enthusiastic and experienced team and shortly Optima proved to be
a reliable and high quality provider for large multinational companies in various industries like
telecom, financial services and utilities. As recognition of our high quality services, Contact Center
Magazine awarded Optima with the Best Medium Contact Center and Best Medium BPO Awards at
the Romanian Contact Center Awards Gala in 2013, 2015, 2016 and 2017.
Optima Solutions Services is part of Next Capital Group which operates mainly in the Financial
sector (commercial finance/factoring and debt purchase, with total assets under management in
excess of EUR 500 Million) and has North Bridge Capital Partners (a private equity fund based in
London) with investments in financial services, real estate and agriculture, as minority shareholder. Optima employs over 300 people in its offices in Bucharest, Iași and Brașov.
For more information please visit www.optimacall.ro

Re Collection
ADRESA:
Str Henri Barbusse, nr 44-46 Cluj-Napoca
TEL:
036 441 06 21
FAX:
036 441 06 22
E-MAIL:
info@recollection.ro
CONTACT:
Marc Andreea
Project Manager
E-MAIL:
a.marc@recollection.ro
TEL:
+40 742 16 99 25
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Respect, Inovație și Rezultate - acestea sunt valorile companiei. Re Collection este o companie
de colectare a creanțelor controlată de Cerved
Credit Collection Spa (parte a Grupului Cerved
– Furnizorul de informații numărul 1 din Italia),
care a intrat pe piața românească în 2007. Cu 2
birouri în România - Cluj-Napoca și Oradea, Re
Collection este specializată în toate segmentele
de business: Financiar-Bancar (portofolii securizate și negarantate, atât performante, cât și neperformante), Comercial, Utilități și Telecom și
oferă clienților săi și alte servicii cum ar fi:Customer Care, arhivare digitală și data entry. Echipe calificate pentru fiecare segment de activitate, Team Leaderi experimentați și manageri de
proiect dedicați au gestionat, de-a lungul anilor,
milioane de dosare și au câștigat un portofoliu
impresionant de clienți. Colaborarea cu societatea presupune, printre altele: metode moderne
de lucru, know-how internațional, confidențialitate și protecția datelor, rezultate rapide și etica muncii garantate - ca parte a AMCC.

Respect, Ingenuity and Results – these are
the company’s values. Re Collection is a
debt collection company owned by Cerved
Credit Collection Spa (part of Cerved Group
– number 1 Information Provider in Italy),
which stepped in the Romanian market in
2007. With 2 offices in Romania – Cluj-Napoca and Oradea, Re Collection is specialized in all segments of business: Banking
(secured and unsecured portfolios both performing and non-performing), Commercial,
Utility and Telecom, and provides other
services like: customer care, digital archiving and data entry to the clients. Qualified
teams for each collection segment, experimented Team Leaders and dedicated Project Managers solved millions of debt cases
and earned an impressive client portfolio
through/over the years. Collaborating with
the company means among other things:
modern methods, international know-how,
increased confidentiality and safety of the
data, quick result and work ethic guaranteed
– as part of AMCC.

SYKES

ADRESA:
Strada Republicii, nr.109, Cluj-Napoca
TEL:
+40 374 165 000
E-MAIL:
cariere@sykes.com
WEB:
www.sykes.com

SYKES is a digital marketing and customer service global outsourcer, providing customer-engagement services to Global 2000 companies. With global headquarters in Tampa, Florida, SYKES’
sophisticated solutions satisfy the needs of major companies around the world, primarily in the
retail, communications, financial services, technology and healthcare industries. SYKES’ differentiated end-to-end service platform effectively engages consumers at every touch point in their
customer lifecycle, starting from digital marketing and acquisition to customer support, technical
support, up-sell/cross-sell and retention. We provide services through multiple communication
channels encompassing phone, e-mail, web, chat, social media and digital self-service.

CONTACT:
Bogdan Surdea
Country Director
E-MAIL:
bogdan.surdea@sykes.com

Teleperformance
ADRESA:
Str. Mihail Sebastian, nr. 72, București
TEL:
+40 21 401 08 00
E-MAIL:
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, la
nivel global, 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 2017, aceasta a raportat venituri consolidate de 4.1 miliarde €.
Grupul operează peste 171.000 stații de lucru, cu peste 223.000 de angajați în 350
centre de contact, situate în 76 de țări și deservind 160 de piețe. Acesta gestionează programe în 265 de limbi și dialecte, în numele
marilor companii internaționale dintr-o mare
varietate de industrii.
Misiunea Teleperformance este de a oferi o
experiență remarcabilă a gestionării relației cu
clienții, cu fiecare ocazie, ca urmare a pasiunii,
angajamentului și a dedicației pentru excelență. În acest sens, noi creăm oportunități și valoare atât pentru angajați cât și pentru clienți,
pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea și pentru acționari.
Valorile care ne ghidează activitatea zi de zi
sunt integritate, respect, profesionalism, inovație, pasiune.

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 2017, it reported
consolidated revenue of €4.1 billion.
The Group operates 171,000 computerized
workstations, with close to 223,000 employees across 350 contact centers in 76
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.
Teleperformance's mission is to provide a
remarkable customer relationship management experience on every occasion as a result of passion, commitment and dedication
to excellence. In this sense, we create opportunities and value both for our employees
and customers, for the communities in which we operate and for the shareholders.
Values that guide our day-to-day work are
integrity, respect, professionalism, innovation, passion.
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Urgent Cargus
ADRESA HQ:
Soseaua Atomiștilor, nr. 99-115,
Măgurele, Ilfov 077125
ADRESA CUSTOMER SERVICE:
Strada 11 Iunie, nr. 14, Sector 4,
București, 040172
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

Urgent Cargus este una din cele mai mari companii de pe piața de curierat intern din România. Desfășurându-și activitatea într-o piață ce
a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii
ani, compania Urgent Cargus este dedicată valorilor companiei și unei misiuni ce îi caracterizează activitatea: “Urgent Cargus ține România conectată de peste 25 ani”. Urgent Cargus
se diferențiază în piață prin oferirea celei mai
bune experiențe clienților, prin utilizarea ultimelor tehnologii, o echipă de profesioniști și
cele mai bune practici din industrie.
Urgent Cargus deține și utilizează o rețea națională de 76 depozite, 61 centre de expediere
Ship & Go și o flotă de peste 2,500 vehicule
de curierat. Urgent Cargus are peste 3,900 angajați și colaboratori. Departamentul Customer
Service Urgent Cargus beneficiază de o expertiză de peste 20 ani și are un efectiv de 270
angajați. Procesăm peste 16,000 interacțiuni
zilnic, prin întreaga gamă de canale de contact
puse la dispoziție clienților noștri: voce, mail,
chat, mesaj text, social media, dar și față în
față.
Premii Customer Service:
•
Best Medium Contact Center – 2016 Contact Center Awards România;
•
Locul 2 categoria Best Customer Service
în industria românească de curierat –
2015 KPI’s Institute;
•
Best Small Support Center-2014 Contact
Center Awards România;
•
Best Use of Technology-2014 Contact
Center Awards România;
•
Best Use of Technology - 2013 Contact
Center Awards România.

Urgent Cargus is one of the largest companies
on the Romanian courier market. Acting on a
market with a spectacular development in the
past years, Urgent Cargus believes in a strong
commitment to the business values and to a
mission that defines its activity: “Urgent Cargus keeps Romania connected for more than
25 years”. Urgent Cargus is different on the
courier market by offering the best customer
experience to its customers, by the use of the
latest technology, skilled professionals and industry best practices.
Urgent Cargus owns and uses a national network of 76 depots, 61 collect and delivery
offices Ship & Go and a fleet of more than
2,500 vehicles. Urgent Cargus has more than
3,900 employees and partners. Customer Service department benefits from more than 20
years of experience and has 270 experts. We
process over 16,000 interactions on a daily
basis, offering a multichannel contact: voice,
mail, chat, text message, social media, but
also face to face.
Customer Service Awards:
•
Best Medium Contact Center – 2016 Contact Center Awards Romania;
•
2nd place Best Customer Service category in Romanian courier market – 2015
KPI’s Institute;
•
Best Small Support Center - 2014 Contact
Center Awards Romania;
•
Best Use of Technology - 2014 Contact
Center Awards Romania;
•
Best Use of Technology - 2013 Contact
Center Awards Romania.

Fondată în 2006, Valoris Center este o companie cu capital 100% românesc ce activează pe
piața serviciilor de BPO. Având peste 300 de
profesioniști în echipa noastră, oferim o gamă
largă de servicii pentru a ne adapta cât mai
bine nevoilor fiecărui partener in parte: servicii contact center, de back-office, recrutare și
închiriere de personal, programe de training și
soluții Saas.
Cu două puncte de lucru, unul în București și
celălalt în Râmnicu Vâlcea, deservim în prezent clienți worldwide din 13 industrii diferite. Misiunea Valoris este de a asigura excelență în construirea și dezvoltarea serviciilor de
outsourcing.

Founded in 2006, Valoris Center is a company having 100% Romanian capital, which
activates in the BPO industry. With more than
300 proffesionals in our team, we offer a wide
range of services designed to efficiently serve
the needs of every partner that we engage in:
contact center services, back-office Services,
recruitment and staff leasing services, training
programs and SaaS Solutions.
Having 2 different branch offices, one in
Bucharest and one in Ramnicu Valcea, we
currently assist worldwide clients from 13
different industries. Our mission is to ensure
excellence in designing and developing outsourcing services.

Valoris Center
ADRESA:
Clădirea RAMS Center,
Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 42, etaj 7,
sector 3, București
TEL:
+40 021 529 99 29
FAX:
+40 021 255 00 03
E-MAIL:
contact@valoris.ro
WEB:
www.valoris.ro
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Locul de muncă ideal
prin ochii generației Z
de Daniela Zărnescu și Alex Vilău

„Ce mică-i vacanța mare și ce dor mi-a
fost de ea!” Au trecut câțiva ani de când
fraza asta o trăiam, nu doar o fredonez
melancolic, ca acum.

Când l-am văzut venind la birou mi-am
amintit de vacanțele mele de vară și
cum, la rândul meu, mergeam în vizită
la serviciul părinților. Și nu-mi amintesc
să fi fost la fel de sigură pe mine și dezinvoltă. Sau poate eram și doar adulții
puteau să distingă asta când intram pe
ușă.

nivelul ei de complexitate) lucrurile se
simplifică. Dimpotrivă.
Odată începută redactarea, au năvălit
și emoțiile. Cele constructive, creatoare,
întrebările care iscodesc dacă tu, adultul, ai pierdut legătura cu copilul din
tine; dacă poți să mai înțelegi cu mintea
de acum universul de atunci. Ceea ce
veți citi mai jos este jocul imaginației și
însumează dorințele proiectate ale unui
băiat de 13 ani. Cu siguranță vă veți
regăsi, fiți sinceri și faceți exercițiul de
a recunoaște câte dintre așteptările lui
sunt și ale voastre. Și dacă nu, schimbați ceva, în bine.
„Am fost întrebat cum îmi văd viitorul
meu loc de muncă ideal. Fiind doar un
copil de 13 ani îmi pot folosi creativitatea pentru proiectarea acestuia. În
primul rând, mă gândesc că ceea ce voi
face în viitor să fac cu pasiune și nu de
dragul banilor. M-aș îndrepta către Business în mare parte deorece vreau să îi
calc pe urme mamei mele.
Interacțiunile

Ideea de a-i cere să ne scrie un text a
venit spontan, iar tema mi-a zburat de
pe buze rapid. Conspirația fiind pusă
la cale cu acordul instanței supreme
am trecut repede la indicațiile tehnice,
la redactarea „cerinței”, cuvânt care
bântuie copilăria și adolescența. Și nu
numai, deși speri din totul sufletul că
odată terminată școala (indiferent de

În primul rând mi-aș dori să am un șef
care să își trateze angajații ca pe niște
prieteni pentru a avea o relație cu el cât
mai bună, să ne asculte părerile cu interes și să se folosească de ele pentru un
viitor cât mai bun. Pe cât de prietenos
și glumeț va fi, pe atât de responsabil și
dur când trebuie, deoarece aici trebuie

să existe o balanță echilibrată ca să nu
afecteze viitorul companiei. Acesta să
ne laude când este de lăudat și să ne
certe când este de certat pentru ca noi
să înțelegem când facem ceva bine cât
și atunci când greșim. Acesta trebuie să
aibă răbdare cu noi și să ne explice cât
mai bine atunci când greșim pentru a
nu mai repeta greșelile. Dacă acesta se
enervează ușor și țipă cât și dacă ne solicită foarte tare, este normal ca noi să
greșim iar și iar deoarece vom face totul
de frică și nu va ieși nimic bine.

Colegii îmi doresc să fie: deschiși cu
problemele pe care le au în sensul în
care atunci când cineva întâmpină o
dificultate să poată să o împărtășească
colegilor fără a se jena; prietenoși cu
toată lumea, și cel mai important să te
ajute când ai nevoie, să nu te lase la
greu și să fim ca o familie. Dacă ajungem să fim ca o familie va ajuta ca afirmația ,,merg la muncă” să fie una care
stârnește sentimentul de bucurie, nu ca
în majoritatea cazurilor în care lumea
zice această afirmație ca pe o povară.
Că tot vorbeam să fim ca o familie, o
să trebuiască să lucrăm conform zicalei
,,toți pentru unul și unul pentru toți”,
deoarece dacă înțelegem aceste cuvinte
vom duce o viață mult mai ușoară unul
lângă celălalt și nu vom avea parte de
multe situații dificile între noi. Glumele
între noi să existe la momentul potrivit
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și când este de muncit, toată lumea să
își facă treaba cu seriozitate și implicare, adică să dăm tot ce este mai bun
din noi pentru a avea performanțe cât
mai mari și să oferim servicii de calitate. Oferind aceste servicii de calitate și relația cu clienții va fi una foarte
bună deoarece aceștia vor fi mulțumiți
de fiecare dată. Vedeți cum se leagă totul? Am pornit de la șef și am ajuns la
relațiile cu clienții formând un lanț în
care, dacă totul merge așa cum trebuie,
ai numai de câștigat, dar dacă undeva
în acest lanț se strică ceva, se strică tot.
Valorile: Respect și încredere
Câteva din aceste lucruri le învăț din
faptul că eu practic rugby, un sport care
se bazează cel mai mult pe respect și
încredere. Aceste lucruri trebuie știute
foarte bine dacă vrei să practici acest
sport, dar și mai important este că ele
te ajută și în viață. Cel puțin eu cred
că dacă am învățat aceste valori foarte
bine mă voi descurca mai ușor în viața
de zi cu zi.

Acum să vedem ce înseamnă mai exact
încrederea. Păi în rugby înseamnă că
atunci când îți este mai greu pe teren
să știi că ai mereu pe cineva lângă tine
care te va ajuta să treci de adversar oricât de greu ar fi sau atunci când știi că
ai mereu pe cineva lângă tine care face
tot posibilul să continue ce faci tu…și
cred că tot așa este și în viață numai că
în alt context.

Acum haideți să ne gandim la ce înseamnă respectul. În rugby respectul
înseamnă să recunoști când cineva este
mai bun decât tine, dar și la rândul tău
să fii respectat de cei ce sunt mai buni
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decât tine. Cam așa este și la muncă din
punctul meu de vedere. Adică la partea
de încredere atunci când ai nevoie de
cineva să te ajute, să nu te dezamăgească și să facă lucrul pe care l-ai rugat cu
interes. Cât despre respect mi-ar plăcea
ca cei care au mai multă experiență să
ne considere pe toți egali și să nu facă
diferențe (să nu zică cei mai buni că alții sunt mai slabi sau să fim tratați altfel
doar pentru că nu ne descurcăm destul
de bine la un anumit lucru etc). Aceste
2 lucruri sunt esențiale în viață și dacă
ajungi să le știi foarte bine și le respecți
sunt mari șanse să le primești înapoi.
Acum nu mă aștept ca toată lumea să
fie perfectă deoarece nu va fi așa, dar să
fie cât de cât politicoși și să știe măcar
puțin despre aceste 2 lucruri.
Spațiul de lucru
Un alt lucru destul de important ca să
meargă ,,acel lanț” cum trebuie este
locul unde muncim. Acesta să fie unul
destul de confortabil și modern în sensul în care să avem destul spațiu, să nu
stăm înghesuiți.

Ar mai trebui să fie un loc cu multe geamuri ca să fie cât mai mult aer și lumină. Birourile să fie destul de largi ca să
ne putem pune toate obiectele ce ne trebuie, scaune destul de moi deoarece ne
vom petrece o mare parte din zi acolo și
în primul rand să stea coloana dreaptă.
Vara să fie aer condiționat, că altfel nu
cred că se va putea face nimic și să aibă
fiecare camera lui.

Ar mai fi ceva bun dacă am avea o sală
comună în care să ne întâlnim toți atunci
când va trebui să vorbim despre lucruri
importante adică să fie ca o sală pen-

tru ședințe cu tot ce trebuie. În această
clădire ar trebui o cameră în care să te
relaxezi adică să îți bei cafeaua sau să
mănânci, în aceasta să fie televizoare,
boxe pentru muzică, multe canapele și
fotolii, o masă, un fotoliu pentru masaj
și niste tablouri colorate, dar lucrurile
de relaxare să fie doar în această cameră pentru ca în restul clădirii să fie o
atmosferă serioasă fără ca ceva să ne
distragă atenția chiar dacă vor mai exista glume între noi.

În mare parte cam așa arată clădirea în
care aș vrea să lucrez, dar dacă se va
nimeri o clădire care să nu fie chiar ca
aceasta, mă voi adapta.

Cam așa văd eu un loc de muncă în viitor, chiar dacă sunt un copil și mi-am folosit doar imaginația pentru a mă gândi
la acest lucru. Mă gândesc că se poate
să se întâmple o mare parte din ce am
spus eu doar dacă există voință și puțin
noroc (să dăm peste niște oameni buni)
și dacă se vor întâmpla măcar câteva
din aceste lucruri eu garantez că mă voi
simți bine la serviciu și voi veni cu drag
în fiecare zi la orice oră. Aș vrea ca relațiile să fie bune mereu și între ceilalți
angajați și șef, că nu este destul ca doar
eu să mă înțeleg bine cu toată lumea
deoarece dacă se întâmplă asta mereu
vor fi tensiuni și asta nu e bine, pentru
companie în primul rând. Cred că mă
voi simți bine indiferent de cum vor sta
lucrurile deoarece voi ști că fac ce-mi
place.” (Alex Vilău)

