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Badania satysfakcji, lojalności i skłonności do
rekomendacji. Kurs podstawowy.
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Tematyka szkolenia
Szkolenie dotyczy najważniejszych i najczęściej spotykanych obecnie narzędzi
badawczych służących do monitorowania i zarządzania satysfakcją konsumentów,
ich lojalnością oraz skłonnością do rekomendowania marki.
Do kogo kierowane jest szkolenie
Do osób odpowiedzialnych za projektowanie, analizowanie i budowanie
rekomendacji biznesowych w oparciu o ad-hocowe lub cykliczne badania
satysfakcji i lojalności klientów
Korzyści dla uczestników
• Poznanie narzędzi do monitorowania satysfakcji, lojalności i skłonności do
rekomendacji konsumentów (m.in. NPS, CSI, KDA, MoT)
• Umiejętność zaplanowania i wdrożenia optymalnego procesu badania
satysfakcji i lojalności klientów
• Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w tego rodzaju projektach
• Odkrycie nowych, interesujących sposobów analizowania
i wizualizowania wyników badań
• Umiejętność wyciągania wniosków biznesowych i budowania
rekomendacji w oparciu o wyniki tego rodzaju badań
Forma szkolenia
Praca warsztatowa i nauka poprzez zadania grupowe połączone z formą wykładu,
dzięki której szybko i efektywnie będą przekazywane kluczowe informacje
i praktyczne rozwiązania badawcze.
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Stopień zaawansowania szkolenia
Szkolenie ma charakter podstawowy. Przeznaczone jest dla osób
rozpoczynających pracę nad projektami badań satysfakcji i lojalności. Dobrą
kontynuacją szkolenia będzie udział w warsztacie i konferencji „Jakość,
satysfakcja, lojalność” (wrzesień 2014).

Szczegółowy zakres szkolenia
1. Twoje doświadczenia jako klienta.
2. Jak mierzyć relacje z firmą? Podstawowe wskaźniki.
3. Badania strategiczne i touchpoint’owe.
4. Budowanie modeli, czyli więcej niż monitoring.
5. Platformy do monitoringu doświadczeń klienta w czasie rzeczywistym.

koszt szkolenia: 990 zł netto
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