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Designing Customer Obsessed journeys -

transforming transactions into meaningful
relationships



Customer Obsession







.  של המותגמרכיב מכריע בבידול חווית לקוח צפויה להיות 2020עד•

במערכת קבלת  ( אף יותר ממחיר)למרכיב הדומיננטיחווית שירות תהפוך •

של הלקוחותההחלטות 

בתחום חווית הלקוח2020מגמות לקראת 



חשיבות החיבור הרגשי של הלקוח לחברה   2

של לקוחותסיפורים אישים חיבור לחברה ולמוצריה מתוך •

שהחברה מייצגת" רעיון הרחב"לחיבור לחברה מתוך חיבור •

,  אמינות)חיבור לערכים שהחברה מייצגת ולהתנהלות של החברה •

(הגינות והוגנות

עם הלקוח לצורך הבנת צרכיו וציפיותיודיאלוג מתמשך ניהול •

שולחנות  , סקרים)והתאמת המוצרים והשירות בהתאם למחזור חייו 

(רשתות חברתיות ועוד, עגולים

בתחום חווית הלקוח2020מגמות לקראת 



ניהול תרבות ארגונית של חווית הלקוח 3

יצירת קשר הדוק בין האסטרטגיה הארגונית ובין  •

אסטרטגיית חוויית לקוח

עקבית ורציפה" חווית שירות"התאמת המבנה הארגוני כדי לתת •

ערכי  , מנהיגות תכליתית ומשימתית: חיזוק ארבעת תחומי הליבה•

העצמת עובדים ומחויבותם למותג ולערכי השירות, מותג משכנעים

הלקוח הפנימי ללקוח החיצוניבחוויתהתנהלות זהה •

הלקוח

העובד

הארגון

בתחום חווית הלקוח2020מגמות לקראת 



התקשורת מתקיימת בכל הערוצים בזמן המתאים ללקוח•

המחייב שיתוף ושקיפות  , מתאפשר מעבר מערוץ לערוץ באופן רציף וזמין•

מידע בין הערוצים

גדלה העדפת הלקוחות לשירות באמצעות  מכשירים סלולאריים על פני  •

(  25%ב  )שירות באמצעות מחשב 

ככל שנדרש הלקוח  , לצד העדפת  השימוש בשירותים עצמיים•

נדרשות מיומנויות ויכולות גבוהות  יותר לניהול  , לממשק אנושי

הממשק

כל ערוצימעבר משירות רב ערוצי לשירות 1

בתחום חווית הלקוח2020מגמות לקראת 









Customer Obsession

3
עקרונות בבסיס התפישה



לא רק על העסקה הנוכחית  . חשיבה לטווח ארוך 1



להכניס את הלקוח לדירקטוריון 2



להתמקד בלקוח הקיים לא בלקוח הבא 3
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transforming transactions into 

meaningful relationships



















Customer Journey’s

בבניית מסע הלקוח שלי



.1Story

Patagonia’s Mission Statement
Build the best product, cause no unnecessary 
harm, use business to inspire and implement 
solutions to the environmental crisis.



Life  Circleבחירת מקטע אחד מתוך ה  2.



בחירת הסגמנט והלקוח3.

...הרגלים ועוד, צרכים,  גיל, גודל: מאפיינים✓



(שילוב לקוחות)זיהוי הצרכים של הלקוח בכל שלב בתהליך 4.

ראיונות עומק✓

תצפיות✓

סקרים✓



זיהוי משאבים והפתרונות התואמים5.



Last mileהתייחסו ל 6.



Storyהתייחסו ל ✓

"כאבי הלקוח"שלבו את הפתרונות ל✓

דיגיטאליות ופיסיות, (ערוציותרב )התייחסות לכמה שיותר נקודות מפגש עם הלקוח ✓

עצבו תמונת ראי של שלבי התהליך בארגון ✓

אתרו תובנות שיכולות להשפיע על מסעות אחרים✓

ייצרו גמישות מקסימאלית  ✓

את מסע הלקוח מנקודת מבט הלקוח" מרכיבים"7.



אחדמסע-הלקוחמסע

35



תנור ברכישתהצורךמתעורר

למטבחתנור

36

אחדמסע-הלקוחמסע



זהבשלבמתלבט

אספקהלוז,המחירים,המגווןאתבודק

,באתרוהאחריות

ונוטשרכישהתהליךמתחיל

37

אחדמסע-הלקוחמסע



הלקוח לא מעוניין לשוחח  –אט מול הלקוח 'מוקד עולה מידית בצ

ט'בצ

מהנטישה מהאתר  שעות 4תוךהלקוחעםטלפוני קשרמוקד יוצר 

לסניףלהגיעלומציעים...ט עדייןמתלבהלקוח , מבצע בירור צורך ,

הימצאותמוודאים CRMבמתעדים,החלטהלקבלעל מנת  

הסניףאתומעדכניםבמלאי

38

אחדמסע-הלקוחמסע



נשלחאליההנציגהלוממתינה

גםשנדרשמזהה-צרכיםבדיקתמבצעת

בצורה  המוצריםעלמסבירה,למדיחכלים

מקצועית

39

אחדמסע-הלקוחמסע

מגיע לסניף 



בסניףבעודו

האפשרויותאתבודק

תנאיםומשווהבאתר

ומחירים
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אחדמסע-הלקוחמסע



, לאחר שראה את המוצרים

מקבל החלטה לרכוש בערב 

מודה לנציגה  –מהאתר 

שעזרה לו ונפרד ממנה  

לשלום

41

אחדמסע-הלקוחמסע



,באתרההזמנהאתמבצע

ולספקילתהליךנחשף

מועדאתמתאם,המשנה

בסיום,וההתקנההאספקה

מייללונשלחהרכישה

לביצוע מעקב אחר , האישילאזור

ההזמנה
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אחדמסע-הלקוחמסע



והנציגהבמוקדהנציגה

הודעהמקבלותבסניף

את המוצרים בסיוע שלהן,רכששהלקוח

שלהןהחודשי והתגמולמהמדידהחלקמהווה

43

אחדמסע-הלקוחמסע



אחדמסע-הלקוחמסע

שההזמנההודעהמקבלהלקוח 

ספקאצלהתקבלה

מועדיושנקלטוהמשנה

כולל,וההתקנההאספקה

לשינויאפשרות
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שהמוצרהודעהמקבלהלקוח 

יצאימי עסקים 2בעודנארז

...לדרך
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אחדמסע-הלקוחמסע



...אליובדרךשהשליחהודעהמקבלהלקוח 

הגעהלפנישעהחציהודעהועוד
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אחדמסע-הלקוחמסע



אתמיישם,מגיעהשליח

הלקוחבביתההתנהלותכללי
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אחדמסע-הלקוחמסע



חש,טובהחוייהחווההלקוח 

הקלות של  , את הפשטות

התהליך ואת ההמשכיות של  

כל מי שנפגש בו  הרגיש  

מוטיביהחדוריהיושכולם

לולעזור

שרצהמהאתלרכוש
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אחדמסע-הלקוחמסע



הלקוח מקבל סמס עם סקר  

שביעות רצון וממלא אותו  

.....☺

49

אחדמסע-הלקוחמסע



https://normanandbella.com/the-story/
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לא רק על העסקה הנוכחית  . חשיבה לטווח ארוך 1

להכניס את הלקוח לדירקטוריון 2

להתמקד בלקוח הקיים לא בלקוח הבא 3



.1Story

STAGES

Life  Circleבחירת מקטע אחד מתוך ה  2.

בחירת הסגמנט והלקוח3.

(שילוב לקוחות)זיהוי הצרכים של הלקוח בכל שלב בתהליך 4.

זיהוי משאבים והפתרונות התואמים5.

Last mileהתייחסו ל 6.

את מסע הלקוח מנקודת מבט הלקוח" מרכיבים"7.



!בהצלחה 


