
Lovebrandom  
sa nestanete z večera do rána
Zamyslite sa, u ktorých obchodníkov sa vám vždy  
dobre nakupuje.

Teraz sa skúste rozpamätať na všetky maličkosti,  
ktoré dohromady tvoria skvelú zákaznícku skúsenosť  
u týchto obchodníkov. Vedeli by ste ich vymenovať? 

Ak sme vás touto otázkou zaskočili, nie je to anomália. 
Drvivá väčšina zákazníkov dokáže pomerne rýchlo 
vymenovať rôznych obchodníkov, u ktorých sa im dobre 
nakupuje. Ale na otázku, ktoré detaily vytvárajú jedinečnú  
zákaznícku skúsenosť u týchto predajcov, zvyčajne  
nevedia bezprostredne odpovedať. 

Koncept zákaznícka skúsenosť, anglicky customer 
experience alebo CX, je pre mnohých stále nejasný.  
Avšak narastá trend, keď sa veľké firmy čoraz viac 
sústreďujú na CX a optimalizujú každú interakciu,  
ktorú majú zákazníci s ich produktmi alebo službami. 

Ak vás zaujíma, ako funguje zákaznícka skúsenosť, 
pozývame vás na celodenné školenie, na ktorom vám  
celú problematiku detailne priblíži Karin Nemčeková, 
manažérka zodpovedná za poradenstvo v oblasti CX.

Kontakt v prípade záujmu o registráciu:

Karin Nemčeková
CX Líderka
E: knemcekova@kpmg.sk 
T: +421 908 700 029
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DÁTUM ŠKOLENIA
5. JÚNA 2019

„Pred pár dňami som očakávala zásielku vzácnych 
kaktusov. Bola som nútená ostať v práci dlhšie  
a nevedela som, či bude kuriér ochotný na mňa počkať, 
pretože bol piatok a do pondelka by kaktusy zahynuli. 
Kuriér nielenže počkal, ešte mi to odniesol k bytu,  
keďže zásielka vážila viac ako 10 kg.“

—

kpmg.sk



08:30 – 09:00  
Registrácia

09:00 – 12:00  
Seminár

12:00 – 13:00  
Obed

13:00 – 17:30  
Seminár

Prečo sa Prihlásiť

ProGraM

V PoPlaTKU sÚ ZahrNUTÉ

Na  praktickom školení si prejdeme celú cestu zákazníka od momentu, keď si vás všimne ako značku, cez kúpu produktu,  
jeho používanie, až po prípadnú reklamáciu. Hneď na úvod vás chceme uistiť, že nemusíte mať obavy zo zdĺhavých 
prezentácií bez interakcie. Práve naopak, čaká vás veľa tímovej práce a praktických zadaní. Na príkladoch z praxe vám 
ukážeme, ako si zlepšíte vzťah so zákazníkom. 

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje, certifikát o absolvovaní CX školenia 

Vysvetlíme vám 
princípy dobrej 

zákazníckej  
skúsenosti

Získate nový pohľad  
na to, čím si 

prechádzajú vaši 
zákazníci 

Ukážeme vám,  
ako navrhnúť  

nový CX dizajn  
plán

Priblížime vám, čo 
robia iné firmy pre to, 

aby zlepšili zákazníkom 
zážitok z nakupovania 

Celodenné školenie o tom,  

ako sa stať obľúbenou značkou

JAZYK
SLOVENSKÝ

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
400,- € bez DPH / osoba
480,- € s DPH / osoba

MIESTO
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Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava


