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SANTRAUKA
Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės Kauno miesto kelionių agentūrose
Raktiniai žodžiai: klientas, aptarnavimas, klientų aptarnavimas, kokybė, aptarnavimo kokybė,
kelionių agentūra.
Problema: Kiekvienas klientas nori gauti kokybiškas ir nepriekaištingas paslaugas, svarbu
klientui kaip yra pateikiama paslauga, ir ar ji atitinka jų lūkesčius. Norint patenkinti klientų
lūkesčius, visų pirma, svarbu juos tinkamai aptarnauti, išsiaiškinti jų poreikius. Tačiau ne visada
klientas lieka patenkintas suteiktu aptarnavimu. Kokios yra klientų aptarnavimo kokybės
tobulinimo galimybės, kad atitiktų klientų lūkesčius?
Darbo tikslas – nustatyti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybes Kauno miesto
kelionių agentūrose.
Darbo objektas – klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės Kauno miesto kelionių
agentūrose.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti kokybės sampratos esmę;
2. Išskirti paslaugų kokybės vertinimo parametrus bei metodus ir įvertinti jų privalumus bei
trūkumus;
3. Nustatyti klientų pagrindines aptarnavimo klaidas bei jų tobulinimo galimybes turizmo
srityje;
4. Sukurti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybių vertinimo modelį;
5. Pagal sukurtą modelį įvertinti klientų aptarnavimo kokybę Kauno miesto kelionių
agentūrose bei jų tobulinimo galimybes.
Magistro darbe siekiama apibendrinti klientų aptarnavimo kokybę bei jos tobulinimo
galimybes Kauno miesto kelionių agentūrose. Išanalizavus kliento aptarnavimo kokybės įvertinimo
metodikos mokslinius sprendimus, atliktas klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybių
tyrimas Kauno miesto kelionių agentūrose.
Remiantis įvairių užsienio autorių išanalizuota literatūra galima daryti išvadą, kad paslaugos
samprata kito plečiantis paslaugų rinkai. Mokslinėje literatūroje pateikiamų paslaugų kokybės
vertinimo modelių gausa atskleidžia paslaugų kokybės vertinimo sudėtingumą. Kaip geriausias
tiriant paslaugų kokybę visuotinai pripažintas yra Serqual modelis, kuris padeda nustatyti vartotojo
lūkesčių ir suteiktos paslaugos kokybės neatitikimus. Paslaugų kokybės vertinimą sąlygoja
objektyvūs ir subjektyvūs aptarnavimo kokybės veiksniai. Paslaugų neapčiuopiamumas lemia tam
tikras problemas, tiek kelionių agentūroms, tiek patiems klientams. Efektyvaus klientų aptarnavimo
pagrindas yra supratimas, kaip klientas įsivaizduoja aptarnavimą. Nustačius, ko nori ir ko tikisi

klientas, reikia parinkti tinkamą klientų aptarnavimo strategiją. Pagrindinėmis klientų
aptarnavimo klaidomis pripažįstamos patirties stoka bei nepakankama darbuotojų kvalifikacija.
Tad norint sėkmingai kontroliuoti paslaugų kokybę įmonėse reikėtų skirti lėšų jų pateikimui, t.y.
pačiam aptarnavimui. Reiktų ne tik mokymų kvalifikuotiems specialistams rengti ir nuolat juos
kontroliuoti, ar klientai patenkinti teikiamomis paslaugomis, naudojant skundų ir pasiūlymų
sistemą, taip pat klientų apklausas, padėsiančias išaiškinti jų nepasitenkinimo aptarnavimu
priežastis, bet taip pat taikyti ir naująsias klientų aptarnavimo kokybės reguliavimo priemones:
slapto pirkėjo tyrimų vykdymą bei klientų aptarnavimo kokybės standarto diegimą įmonėje.
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SUMMARY
The improvement possibilities of customer service quality in Kaunas city travel agency
Key words: client, service, customer service, quality, quality of service, travel agency.
The problem: Every client wants to get high quality and impeccable service, it is important to
the customer as the service is provided, and whether it meets their expectations. To meet customers'
expectations, in particular, it is important to properly handle them, ascertain their needs. However,
it is not always the customer remains satisfied with obtaining a service. So the need to seek answers
to the question: what is the customer service quality improvement opportunities?
Research aim - to improve the quality of customer service capabilities in Kaunas travel
agencies.
Research object - customer service quality improvement opportunities in Kaunas travel
agencies.
Research tasks:
1. The quality of the concept of the essence;
2. To distinguish the quality of service parameters and the assessment methods and assess their
strengths and weaknesses;
3. Identify the key customer service mistakes and improvement opportunities in the tourism
field;
4. Create customer service quality improvement opportunities for the assessment model;
5. In the developed model to assess the quality of customer service in Kaunas travel agencies
and their development potential.
Master's work aims to summarize the theory of customer service quality and its development
opportunities in Kaunas travel agencies. The analysis of the customer service quality evaluation
methodology of scientific decisions, made in customer service quality improvement opportunities
for study in Kaunas travel agencies.
Based on the analysis of foreign authors to conclude that the service concept of the expansion
of services in the market. The literature of the service quality assessment models, the abundance of
revealing the complexity of the service quality assessment. How to best investigate the quality of
services is generally recognized Serqual model, which helps to identify the user expectations and
the inconsistencies in the quality of services provided. Service quality evaluation results in objective
and subjective quality of service factors. Service impalpability caused some problems, as well as
travel agencies, and the same customers. Effective customer service is the basis for understanding,
as imagined by the customer service. When what they want and what the customer expects, it is
necessary to select the appropriate customer service strategy. Fundamental errors of recognition of
customer service experience and the lack of inadequate staff training. So, in order to successfully

control the quality of the services companies need to allocate funds for the submission, ie, the same
service. It should be not only the training of qualified professionals to prepare and keep them under
control, whether the customers of the services provided, using a system of complaints and
suggestions, as well as customer surveys, to help clarify the reasons for their dissatisfaction with
service, but also the application of the new customer service and quality control measures: mystery
shopper research and client service quality standard installation company.
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Naudojamos sąvokos:
Turizmas (pranc. tourisme "apkeliavimas") - tikslinga žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu
buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra
mokymas ar mokamas darbas lankomoje vietovėje. (Tarptautinių žodžių žodynas, 2001)
Klientas – nuolatinis pirkėjas, lankytojas, užsakytojas; įmonė, organizacija, asmuo, kuris naudojasi
patarnavimais (Tarptautinių žodžių žodynas, 2001).
Aptarnavimas – paslaugos teikimas jos vartotojui.
Klientų aptarnavimas – klientų poreikių tenkinimo sistema, garantuojanti pusiausvyrą tarp patirtų
sąnaudų ir norimo aptarnavimo lygio. (sukurta autorės)
Kelionių agentūra – juridinis asmuo, tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones
ir (ar) atskiras turizmo paslaugas. (Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 2003)
Kokybė – objekto turimų parametrų atitikimas suformuluotiems reikalavimams, pagrįstiems
vartotojų poreikiais. (Kokybės užtikrinimo vadovas, 2006)
Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės
organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai.
(Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 2003)
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ĮVADAS
Viena iš šiuolaikinės paslaugų įmonės sėkmingos veiklos prielaidų yra kokybiškų paslaugų,
atitinkančių vartotojų lūkesčius ir teikiamą naudą, pateikimas bei nuolatinis jų tobulinimas.
Pastaraisiais metais į turizmo rinką atėjo nemažai naujų kelionių agentūrų, todėl vartotojams
vis didėja pasiūla renkantis kelionę. Šiomis dienomis, kai konkuruojančių įmonių pasiūlymai vis
mažiau skiriasi kaina ir panašėja teikiamomis naudomis, aukšta klientų aptarnavimo kokybė tampa
vis svarbesnė. Konkurenciją tarp įmonių aštrina ir nuolat gerėjanti teikiamų paslaugų kokybė bei
vartotojų poreikių kaita – vis didesnis dėmesys skiriamas ne tik paslaugos kainai, bet ir paslaugų
kokybei. Todėl kelionių agentūroms tenka gerokai pasukti galvą, kad jie nenuviltų vartotojų ir
neatsisakytų jų firmos teikiamų paslaugų.
Raktiniai žodžiai: klientas, aptarnavimas, klientų aptarnavimas, kokybė, aptarnavimo kokybė,
kelionių agentūra.
Problema: Kiekvienas klientas nori gauti kokybiškas ir nepriekaištingas paslaugas, svarbu
klientui kaip yra pateikiama paslauga, ir ar ji atitinka jų lūkesčius. Norint patenkinti klientų
lūkesčius, visų pirma, svarbu juos tinkamai aptarnauti, išsiaiškinti jų poreikius. Tačiau ne visada
klientas lieka patenkintas suteiktu aptarnavimu. Kokios yra klientų aptarnavimo kokybės
tobulinimo galimybės, kad atitiktų klientų lūkesčius?
Darbo tikslas – nustatyti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybes Kauno miesto
kelionių agentūrose.
Darbo objektas – klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti paslaugų kokybės sampratos esmę;
2. Išskirti paslaugų kokybės vertinimo parametrus bei metodus ir įvertinti jų privalumus bei
trūkumus;
3. Nustatyti klientų pagrindines aptarnavimo klaidas bei jų tobulinimo galimybes turizmo
srityje;
4. Sukurti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybių vertinimo modelį;
5. Pagal sukurtą modelį įvertinti klientų aptarnavimo kokybę Kauno miesto kelionių
agentūrose bei jų tobulinimo galimybes.
Darbo metodai:
•

Literatūros analizė;

•

Anketinė apklausa;

•

Aprašomoji matematinė analizė.
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1.

LITERATŪROS APŽVALGA

Šiame skyriuje pateikta perskaityta bei išanalizuota įvairių autorių samprata, nuomonė bei
mintys apie pačią paslaugą, jos kokybės sampratą. Išskiriama įvairių paslaugų kokybės modelių
privalumai bei trūkumai, nustatomos pagrindinės klientų aptarnavimo klaidos bei ieškomi būdai
joms sumažinti ar iš vis panaikinti.
1.1

Paslaugų kokybės samprata

Viena iš pagrindinių pastarojo meto pasaulio ekonomikos tendencijų yra paslaugų plėtra.
Poslinkį į paslaugų ekonomiką pirmiausia lėmė kylanti gyvenimo gerovė, įvairesnės laisvalaikio
galimybės ir vis sudėtingesni produktai, kuriuos būtina aptarnauti. Suformuluoti universalų
paslaugos apibrėžimą trukdo paslaugų įvairovė. Paslaugos sąvoka turi daugelį reikšmių, apimančių
veiklą nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos kaip produkto sudėtinės dalies. Bet koks apibrėžimas
gali būti atmestas dėl to, kad atsiras reiškinių, kurie visuotinai pripažįstami paslaugomis, tačiau
netelpa į jį (Vengrienė, 1998). 1 lentelėje pateikta keletas įvairių autorių paslaugų apibrėžčių.
1 lentelė. Paslaugų apibrėžimo vystymosi įvairovė (sudaryta autorės)
Autorius

Apibrėžimas

Adam Smith (1723 –
1790)
Vakarų šalys (1925 –
1960)
Hill (1977)

Ketler, Bloom (1984)
JAV
marketingo
asociacija (1984)
Grőnroos (1989)

J. Žvinklys (1991)

E. Vitkienė (1999)
B. Martinkus,
Žilinskas (2001)

V.

Visa veikla, kuri nekuria materialių produktų.
Paslaugos neturi poveikio prekių formos keitimui.
Paslaugų veikla yra tokia veikla, kuri nekuria ir neperdirba
fizinių produktų. Jų teikiamas produktas yra nematerialus ir
negali būti apčiuopiamas, transportuojamas ar įgyjamas.
Šis apibrėžimas pripažintas vienu geriausiai atspindinčių
paslaugų reikšmę.
Paslauga – tai bet kokia veikla ar nauda, kurią viena šalis
gali pasiūlyti kitai ir kuri yra nemateriali bei negali tapti
nuosavybe.
Paslauga – tai veikla, nauda ar pasitenkinimas, pateikiami
pardavimui kaip tokie arba kartu su parduodama preke.
Paslauga – veiksmas, ar serija veiksmų, kurie, būdami
neapčiuopiamos prigimties, pasireiškia sąveika tarp
vartotojo ir paslaugų darbuotojo, pastarajam pasiūlius
fizinių išteklių, prekių ar sistemų vartotojo problemoms
spręsti.
Tikroji paslauga visada susijusi su individualiu vartojimu.
Paslaugos rezultatas visada turi būti žmogus – tos paslaugos
vartotojas, kuris pats turi dalyvauti tame procese, nes
paslaugod gaminimo ir vartojimo laikas sutampa. Paslaugų
negalima sandėliuoti, skolinti.
Paslauga – procesas, kuriame vienu metu dalyvauja ir
paslaugos vartotojas, ir paslaugos teikėjas, tad šis procesas
kartu yra ir paslaugos kokybės valdymo objektas.
Paslaugos (angl. services) – tai kokia nors nemateriali
ekonomikos veikla, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai
prisideda prie žmonių poreikių tenkinimo; tai pardavimo
objektu laikoma veikla, kuri gali suteikti naudą, malonumą,
patenkinti poreikius.

Apibrėžimo esmė
Atskleidžiama ir jos
samprata
pateikiama
nagrinėjant
paslaugos
paskirtį.

Išryškinami prekės ir
paslaugos skirtumai ir
pabrėžiama, kad paslauga
nėra prekė, o veiksmas ar
jų aibė.

Paslauga — tai proceso ir
rezultato sintezė. Žmogus
nėra paslaugos rezultatas,
jis yra jos vartotojas,
dalyvaujantis ją kuriant ir
teikiant.
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Šiuolaikinis paslaugos apibrėžimas pabrėžia, kad paslauga — tai proceso ir rezultato sintezė.
Pasak I. Vainienės (2005): „Paslauga — ekonominė gėrybė, tenkinanti vartotojo poreikius, tačiau
neturinti materialios formos, negalima išsaugoti, todėl dažniausiai suvartojama jos gyvavimo metu“.
Analizuojant išskirtines paslaugas, galime teigti, kad turizmo paslaugos - žmonių sukurtas
produktas. Jos, kaip ir prekės, daro apyvartą: yra gaminamos, realizuojamos bei vartojamos.
Paslaugų ypatumas tas, kad gamyba neatskiriama nuo realizavimo bei vartojimo. Turizmo paslauga
– fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo,
maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai (Lietuvos Respublikos turizmo
įstatymas, 2003). Dėl didelio kelionių sezoniškumo paslaugų vartojimas labai svyruoja ir gamybai
sunku prisitaikyti prie kintančios paklausos. Todėl kelionių paslaugų verslas labai rizikingas.
Paslaugas sukuria ir realizuoja teikėjai, restoranai, viešbučiai, kitos apgyvendinimo būstinės ir
transporto priemonės. Paslaugų tinklas nuolat plėtojamas, bet sezono metu keliautojų paklausa gali
būti nepatenkinta, kai tuo tarpu paslaugų kaupti nevalia: neužimta vieta transporte, viešbutyje ir
kitur duoda tik nuostolius.
R. W. McIntoshas, C. R. Goeldneras ir J. R. B. Ritchie (2003) išskiria šiuos turizmo paslaugos
bruožus:
• produktas neapčiuopiamas tiesiogine prasme - negali būti pasvertas, sandėliuojamas, gali
būti tik vertinamas klientų pasitenkinimo ar nepasitenkinimo laipsnis;
• vartotojas negali iš anksto susipažinti su paslaugos kokybe - ji gali būti įvertinta tik
vartojant;
• pasiūla yra reliatyviai fiksuota - turizmo ištekliai ir infrastruktūra negali keistis taip greitai,
kaip to galbūt norėtų turistas;
• keliauja ne produktas, o jo vartotojas;
• produktas yra kelių paslaugų, siūlomų atskirų įmonių;
• turizmas - tai verslas, kuriame dominuoja žmogiškasis faktorius - žmonės, teikiantys
asmenines paslaugas kitiems žmonėms (svarbus sėkmės faktorius - svetingumas);
• teikėjų specifika:
• reikia specializuotų tarpininkų / įmonių, kurios veikia tarp paslaugos gamintojo ir turisto;
• dauguma turizmo paslaugų teikėjų yra smulkūs;
• turizme kelionių tarpininkai lemia ar net nusprendžia, kokias paslaugas pasiūlyti kam,
kada, kokiomis kainomis.
Verta paminėti, kad kelionių agentūrose kliento dalyvavimas paslaugos teikimo procese
būtinas, jei nėra kliento, tai ir paslaugos suteikti negalima. Turizmo paslaugų teikime nėra griežtos
vartotojų segmentacijos, pavyzdžiui, kad vartotojas turi būti būtinai: vyras, užimantis vienokias ar
11

kitokias pareigas, turintis tam tikrą išsilavinimą ir pan. Kelionių agentūros paslaugas teikia
daugiausia atsižvelgdamos į vartotojo: gyvenimo būdą (pomėgiai, vertybės), charakterio savybes
(novatoriškumas, rizikingumas), pajamas, religiją, kalbos skirtingumus. Atsižvelgiant į šiuos
vartotojo poreikius skirsis tik paslaugos suteikimo informacija. Mažiau dėmesio kreipiama į kliento
amžių, lytį, profesiją, gyvenamąją vietą – paslauga bus suteikta vienodai (informacijos kiekis apie
paslaugą).
Apibendrinant pateiktus paslaugos apibrėžimus, galime daryti išvadą, kad paslaugos samprata
kito plečiantis paslaugų rinkai. Pirmuosiuose moksliniuose darbuose paslaugos esmė atskleidžiama ir
jos samprata pateikiama nagrinėjant paslaugos paskirtį, vėlesniuose — išryškinami prekės ir
paslaugos skirtumai ir pabrėžiama, kad paslauga nėra prekė, o veiksmas ar jų aibė.
1.2

Paslaugų kokybės vertinimo parametrai bei metodai ir jų įvertinimo privalumai bei
trūkumai
Turizmo paslauga gali būti parduodama tiesiogiai nuo paslaugos gamintojo vartotojui. Šio

pardavimo metodas užtikrina geresnę paslaugų teikimo kontrolę, glaudesnius saitus su vartotoju bei
garantuoja grįžtamąjį ryšį apie vartotojo suvoktą naudą. Tačiau plečiantis turizmo rinkai, didėjant
teikiamų paslaugų pasirinkimui, vykstant rinkos diversifikacijos ir specializacijos procesui,
tiesioginis paslaugų pardavimas darosi neefektyvus ir turizmo paslaugų gamintojui ir vartotojui.
Turizmo paslaugų vartotojams darosi vis sudėtingiau susivokti esant tokiai gausiai pasiūlai ir
tinkamai pasirinkti tuos paslaugų teikėjus ir tas paslaugas, kurios labiausiai atitiktų jų poreikius ir
kelionės tikslus (Svetikienė, 2002). Tam tikslui atsiranda kokybės sąvoka bei kokybiškos paslaugos
poreikis. Kokybė – sudėtinga sąvoka, tapusi viena iš visuotinai patraukliausių visoje vadybos
teorijoje. Įvairūs autoriai ir skirtingų sričių specialistai kokybę apibrėžia skirtingai, tačiau visų jų
apibrėžimai atskleidžia tą pačią prasmę. Šiandien kokybė reiškia „nuolat gerėjančius produktus ir
paslaugas konkurencine kaina, tai reiškia daryti gerus darbus iš karto, o ne daryti klaidas ir jas
taisyti” (Stoner ir kt., 1999).
Dažniausiai literatūroje sutinkami kokybės apibūdinimai:
•

numatomas pastovumo ir patikimumo lygis, esant žemiems kaštams ir tinkantis rinkai
(Deming, 2003);

•

Pagal J. Feigenbaum (2003) savo esme kokybė yra tam tikras organizacijos valdymas;

•

Kokybė yra produkto, paslaugos ar proceso savybių ir charakteristikų visuma, kuri
grindžiama jo galimybe patenkinti tam tikrą poreikį (vartotojo požiūris pagal Britanijos
standartinį apibrėžimą);

•

Pagal P. Vanagą (2004), kokybė yra plati ir įvairiapusė sąvoka, kokybės apibrėžimų yra
daug, todėl jie gali būti klasifikuojami pagal požiūrį į kokybę;
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•

A. Gilmore (2003) paslaugų kokybę apibūdina kaip „organizacijos galimybę patenkinti ar
netgi viršyti vartotojo lūkesčius“.
Yra daug apibrėžimų, tačiau visų idėjų sintezę galima sutraukti į kurį nors iš šių dviejų

sakinių: a) specifikacijų atitikimas; b) vartotojų reikalavimų tenkinimas – formalus ir neformalus,
minimaliomis išlaidomis, iš pirmo karto ir kiekvieną kartą. Kokybės lygis yra vartotojo
pasitenkinimo gaminio parametrais ir ypatybėmis lygis (Barzcyk, 1999). Pasaulio Turizmo
Organizacijos (PTO) kokybės komitetas pateikia tokį apibrėžimą: „Kokybė turizme suprantama
kaip proceso, suteikiančio pasitenkinimą už priimtiną kainą visų vartotojo teisėtų poreikių,
reikalavimų bei norų prekėmis ir paslaugomis, kartu su tokiais pagrindiniais kokybės parametrais,
kaip saugumas ir apsauga, higiena, pasiekiamumas, informacijos pakankamumas ir aiškumas,
harmonija tarp turistinės veiklos, žmogaus ir gamtos rezultatas. Apibendrinant galima daryti išvadą,
jog kokybė reiškia vartotojų išreikštų ir numatomų reikalavimų patenkinimą kiekvieną kartą už
priimtiną kainą.
Paslaugų kokybė – tai viena iš efektyviausių priemonių, kurią naudoja paslaugų įmonės
konkurencinėje kovoje – pastovi aukšta teikiamų paslaugų kokybė. Svarbiausia nuolat garantuoti,
kad klientas gautų tokias pat ar aukštesnės kokybės paslaugas, kokių tikisi. Šiuos lūkesčius
formuoja kliento patirtis, pažįstamųjų pasakojimai, reklama. Paslaugų teikimo sferoje itin svarbūs
išorės atributai, kuriais galima įtikinti paslaugų gavėjus, kad jiems bus suteiktos aukštos kokybės
paslaugos. Kai klientai neturi galimybių iš anksto įvertinti paslaugų kokybės, jie imasi vertinti
įmonės įvaizdį pagal tuos veiksnius, kuriuos jie gali pamatyti ir įvertinti (Mažeikaitė, 2002):
•

Įmonės buveinės vieta;

•

Biuro įrengimas ir tvarka;

•

Darbuotojų profesionalumas ir mandagumas;

•

Kitų klientų atsiliepimai bei rekomendacijos;

•

Įmonės reklama;

•

Teikiamų paslaugų kainos bei rinkodaros politika;

•

Anksčiau suteiktų paslaugų pavyzdžiai;

•

Teikiamų paslaugų kokybė;

•

Įmonės rinkotyra bei rinkodara.
Pateiktą sąrašą galima pritaikyti bet kurioje teikiančioje paslaugas įmonėje. Bet žinoma ne

visada vienodai jis būna svarbus ir aktualus. Kiekvienas aspektas nagrinėtinas atsižvelgiant į įmonės
veiklos pobūdį, finansines galimybes ir daugelį kitų faktorių. Tačiau, bet kuri norinti išlikti įmonė
privalo pasirūpinti ir tuo, kad jos darbuotojai būtų tinkamai apmokyti teikti paslaugas, pakankamai
mandagūs ir paslaugūs, ir kad teikiamos paslaugos būtų kuo kokybiškesnės. Vartotojas,
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apibūdindamas paslaugų kokybę, ją vertina pasitelkęs tam tikrus kriterijus. Daugelis autorių mano,
kad vartotojui svarbiausia patikimumas, prieinamumas, paslaugos teikėjo pasirengimas padėti,
personalo kompetentingumas. Kiekvienas vartotojas turi savus kokybės vertinimo kriterijus, kitaip
būtų sunku paaiškinti tokią mokslinėse publikacijose pateiktų kriterijų gausą. Be to, vartotojas
suteikia kiekvienam kokybės vertinimo kriterijui individualų turinį ir svarbą, todėl šie įgyja tam
tikrą hierarchiją. Tai dar viena priežastis, dėl kurios nėra prasmės unifikuoti vartotojų kokybės
vertinimo kriterijų.
Analizuojant turizmo paslaugas mokslinėje literatūroje, pagrindinis dėmesys atitenka turizmo
paslaugų vartotojams, jų poreikių tenkinimui bei paslaugų savybių sukūrimui. Jei turizmo paslaugų
vartotojai nepatenkinti gautomis turizmo paslaugomis, jie gali daugiau nenorėti keliauti, gali
pranešti draugams apie savo nusivylimą arba pasirinkti kitus turizmo paslaugų teikėjus. Todėl yra
būtina stebėti turizmo paslaugų vartotojus bei aiškintis jų poreikius, nuomonę apie teikiamas
turizmo paslaugas, jų kokybę (Parasuraman, 2002).
Remiantis J. Ovretveitu (1991) yra trys paslaugų kokybės kategorijos, į kurias reikia
atsižvelgti turizmo paslaugas teikiančioms agentūroms:
•

kokybė pagal klientą, kai vykdomi vartotojų, kaip individų ir visų kartu paėmus norai,
užtikrinama vertinant vartotojų pasitenkinimą;

•

profesionali kokybė, kuri susijusi su teisingų metodų ir veikimo būdų išskleidimu vartotojų
poreikių tenkinimui, užtikrinama nustatant standartus ir atliekant kompanijos auditą;

•

vadybinė kokybė, kurios pagalba efektyviai ir našiai naudojami ištekliai tenkinant vartotojų
poreikius. Ji susijusi su holistinio požiūrio vystymu, kuris išskiria vertybių sistemą ir
kompetenciją kokybės tobulinimo sistemoje. Darbo atlikimo rodikliai leidžia spręsti apie
daromą pažangą, siekiant užsibrėžto tikslo.
Šios kokybės paslaugų kategorijos parodo, kad be kurios nors iš jų yra sudėtinga pasiekti

darnios ir kliento gerai vertinamos teikiamų paslaugų kokybės, nes jos sujungtos viena su kita.
Paslaugų kokybės valdymo sudėtingumą sąlygoja kintanti patirta paslaugų kokybė. Patirtos
paslaugos kokybės valdymas vykdomas per techninę, funkcinę ir laukiamą paslaugos kokybes žr. 1
priedas (Vengrienė, B., 2008).
Techninė kokybė – tai ką vartotojas gauna paslaugos metu. Vartotojas paslaugos metu gali gauti:
kelionės bilietus autobusu, lėktuvu, keltu, geležinkeliu; gali gauti draudimą, vizas ir pan. Prie
techninės kokybės yra priskiriama darbuotojų kvalifikacija (kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo
kursai tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje). Be to, turizmo paslaugų teikiamas nuolaidas taip pat galima
priskirti šiai kokybės rūšiai.
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Funkcinė kokybė – tai kaip vartotojas patenkina savo poreikius. Čia svarbi tampa paslaugos teikėjo
elgsena. Ypač svarbus malonus aptarnavimas. Pavyzdžiui, jei klientas yra priverstas laukti,
dažniausiai jis turi galimybę prisėsti laukiamajame, pavartyti žurnalus, įvairius bukletus apie
keliones, ir pan.
Laukiama kokybė – firmos formuotina. Turizmo paslaugos suteikimo procese svarbiausia yra
informacijos suteikimas, kliento informavimas (ypač nuolatiniams klientams), taip pat paslaugos
teikėjo ir gavėjo kontaktai bendraujant, keičiantis informacija. Suteikia informaciją, kaip išvengti
nereikalingų problemų. Ši kokybė turi lemiamą įtaką turizmo paslaugose, nes laukiama kokybė
didžiausią įtaką daro vartotojo nuomonei apie paslaugų kokybę, kuri nulemia agentūros
populiarumą, lankstumą.
Suvoktos kokybės lygis paprastai priklauso ne nuo techninio ar funkcinio kokybės lygių, bet
greičiau nuo atotrūkio tarp laukiamos ir patirtos kokybės. Kai paslauga suteikta geriau nei tikėtasi,
prognozuojamas kliento pasitenkinimas arba geros kokybės suvokimas. Kai gauta paslauga yra
blogesnė

nei

laukta,

pastebimas

nepasitenkinimas

arba

prastos

kokybės

suvokimas.

Nepasitenkinimas atsiranda tada, kai suvokta bendroji paslaugos kokybė neatitinka lūkesčių. Šis
neatitikimas gali atsirasti dėl šių priežasčių (Haksever, Render, Russell, Murdick (2002); Kindurys
V., 1998):
• Skirtumai tarp vartotojų lūkesčių ir paslaugų įmonės supratimo apie vartotojo lūkesčius ir
poreikius. Pagrindins šių skirtumų priežastys – nepakankamai gilūs, paviršutiniški arba netinkamai
atlikti marketingo tyrimai, neadekvatus požiūris į tyrimų rezultatus ir tarpusavio sąveikos tarp
vartotojų ir paslaugų įmonės vadovų trūkumas. Kitos priežastys: informacijos iškraipymas,
atsirandantis informacijai judant nuo personalo, tiesiogiai kontaktuojančio su vartotojais, iki
paslaugų įmonės vadovybės ir per didelis valdymo lygių skaičius, skiriantis šį personalą nuo įmonės
vadovo.
• Skirtingai vartotojų ir paslaugos teikėjų suvokiamos paslaugos kokybės normos (neteisingi
paslaugos kokybės standartai). Vadovai gali teisingai suprasti vartotojo lūkesčius, bet teikiamoms
paslaugoms nustatyti kitus standartus. Tai vyksta todėl, kad jie baiminasi prisiimti didelius
įsipareigojimus, nepakankamai įvertina savo galimybes, siekiant aukštos paslaugų kokybės, ir todėl
sumažina standartus ir neiškelia teisingų tikslų.
• Skirtumai tarp kokybės normų ir realaus paslaugos teikimo. Šie skirtumai pastebimi, kai
faktiškai suteikta paslauga neatitinka nustatytų standartų dėl personalo nesugebėjimo arba nenoro
suteikti paslaugą tinkamai. Priežastys gali būti skirtingos: vaidmenų dviprasmiškumas ar konfliktas,
darbuotojų kompetencijos neatitikimas darbo vietos reikalavimams, netinkama technologija,
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netinkamos kontrolės ir darbo vertinimo sistemos, nekontroliuojamumo pojūtis ir komandinio darbo
stoka.
• Skirtumai tarp paslaugos teikimo ir aplinkos sąlygų. Net ir kokybiška paslauga, suteikta
neadekvačioje aplinkoje gali būti įvertinta neigiamai. Priežastis – nepakankamas dėmesys fizinei
paslaugų įmonės aplinkai ir kitiems jos aspektams.
• Skirtumai tarp suteiktos paslaugos ir paslaugos teikėjo pažadų. Šiuo atveju paslaugų
įmonė žada viena, o daro kitą. Šie skirtumai gali atsirasti dėl dviejų priežasčių: 1) neteisingai
nustatytos tarpusavio sąveikos tarp paslaugos teikimo proceso, marketingo padalinio ir personalo, ir
2) polinkio per daug žadėti.
• Skirtumai tarp vartotojui suteiktos paslaugos ir jo lūkesčių. Aukščiau išvardinti skirtumai
nulemia ir šį: klientas tikisi vieno, o gauna, jo nuomone, kitą. Šie skirtumai patys svarbiausi – jei
vartotojas mano, kad gavo mažiau, nei tikėjosi, jis bus stipriai nusivylęs, ir atvirkščiai, jei paslauga
viršija jo lūkesčius, tai sukelia jo pasitenkinimą.
3 priede yra pateikiama turizmo paslaugų kokybę įtakojančių veiksnių schema, kur aiškiai
parodoma atskirų paslaugų elementų įtaka kokybei. (Paulavičienė, 2008). Pagrindiniai turizmo
paslaugų kokybės veiksniai rodo, kad turėtų būti bendri kokybės vertinimo matai, į kuriuos turizmo
paslaugų vartotojas atsižvelgtų pirkdamas turizmo paslaugą. Jie sukuria minimalų vartotojo
apsaugos lygį prie kurio kokybė gali būti pasiekiama. Jei nebūtų nei vieno iš šių veiksnių – tai
reikšmingai sumažėtų turizmo kokybės patyrimas. Paslaugų kokybės valdymo proceso įdiegimas
yra sudėtingas procesas. Daugelyje paslaugų firmų nepavyksta įgyvendinti šio proceso (Palmer,
1998). Pagrindinė to priežastis yra intensyvi darbuotojų kaita turizmo sektoriuje, kas neužtikrina
pakankamos aptarnaujančio personalo kvalifikacijos paslaugų teikimo procese.
Paslaugų kokybės vertinimo modelių pritaikymas ir vystymas negali būti vienareikšmis visų
paslaugų atžvilgiu. Vienos jų veikia žmogaus sąmonę intelektualiniu požiūriu, kitos orientuotos į
vartotojo materialios išraiškos sukūrimą. Paslaugos kokybė kokybiniu aspektu yra tai, už ką
vartotojas iš tikrųjų moka, kas dažniausiai yra neapčiuopiama ir gali būti sudėtingai apskaičiuojama.
Turizmo paslaugų versle labai svarbu išsiaiškinti kaip vartotojai suvokia teikiamų ar būsimų
paslaugų kokybę ir kokiais kriterijais remdamiesi tai vertina, nes vienos ar kitos paslaugos
funkcionavimas ar nebuvimas gali nulemti vartotojo apsisprendimą ir pasitenkinimą.
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2 lentelė. Paslaugų kokybės modelių ypatumai (sudaryta autorės)
Paslaugų
kokybės
modeliai
Ch.
Grönroos
(1984)

E. Gummesson
(4Q)

Integruotas Ch.
Grönroos ir E.
Gummesson
(1987)

A. Meyer
Mattmuller
(1987)

–

A. Parasuraman,
V. A. Zeithami ir
L.L.
Berry
SERQUAL
(1991)

Ypatumai

Trūkumai

Privalumai

Paslaugų kokybė apibūdinama kaip
tikėtino įvykdymo ir esamo įvykdymo
palyginimo rezultatas ir tai lyginama
paslaugų teikimo metu. Bendra
vartotojo suvokiama kokybė yra
išskaidyta į laukiamą ir patirtą kokybę.
Patirta kokybė vertinama dviem
būdais, kaip techninė ir funkcinė.
Modelis naudingas paslaugų teikimo
procesui įvertinti, bet ribotas siekiant
ištirti paslaugos kokybę.
Neišskiria
paslaugos
kokybės
definicijos ir kokybę traktuoja kaip
prekės, kuri suvokiama kartu su
paslaugomis, kokybę.
Vartotojo
suvokiamai
paslaugos
kokybei daro įtaką dvi veiksmų grupės:
Modeliavimo, gamybos, pristatymo ir
santykių (4Q);
Įvaizdis, lūkesčiai ir patirtis.
Šis modelis jungia du skirtingus
požiūrius į tai, kaip kuriama kokybė.
Akcentuojama ne tik vartotojo, bet ir
kiekvieno įmonės skyriaus ar netgi
darbuotojo indėlis į kuriamą kokybę.
Kaip pagrindinis veiksnys, lemiantis
paslaugos
kokybę,
įvardijamas
vartotojo
suvokimas.
Vartotojo
suvokiamą kokybę veikia 4Q
ir
funkcinė bei techninė kokybė, kurios
gali viena kitą veikti.
Išskiriamos
keturios
subkokybės,
kurios svarbios tiek paslaugos teikėjui,
tiek vartotojui: potenciali paslaugos
teikėjų kokybė, proceso kokybė,
potenciali klientų kokybė ir rezultato
kokybė. Kiekviena subkokybė susijusi
su dviem pagrindiniais paslaugos
proceso komponentais: „kas“ ir „kaip“.

Vartotojo
asmeninių
savybių ir paties vartotojo
kaip išorinio veiksnio
ignoravimas,
vertinant
kokybę.

Tai pats paprasčiausias
paslaugų
kokybės
modelis, integruojantis
paslaugų įmonės įvaizdį
kaip svarbų kokybės
veiksnį.

Modelis gali būti taikomas
tik
toms
paslaugoms,
kurios
turi
materialų
baigtinį rezultatą (pvz.:
siuvyklos paslaugos).

modelis apima visą
paslaugos
teikimo
procesą, tačiau visiškai
neįtraukia
į
šį
procesąvartotojo, o tik
daro poveikį vartotojo
suvokimui
apie
paslaugos kokybę

Modelis gali būti taikomas
tik
toms
paslaugoms,
kurios
turi
materialų
baigtinį rezultatą.

Jungia du skirtingus
požiūrius kaip kuriama
kokybė.

Ignoruojami
vartotojo
lūkesčiai bei paslaugų
įmonės įvaizdžio įtaka
vertinant paslaugų kokybę.
Šio modelio trūkumas yra
sudėtingas
praktinis
pritaikymas
tiriant
paslaugų kokybę.

Įvertinamas
ne
tik
paslaugos teikėjas ir
paslaugos
teikimo
procesas,
bet
ir
vartotojas
bei
jo
popirkiminė reakcija.

Skirtas
įvertinti
suvoktai
gautos
paslaugos kokybei, nepaisant bendro ją
suformavusio proceso. Akcentuojamos
penkios dimensijos, turinčios įtakos
kliento paslaugos kokybės suvokimui.
Populiariausias
paslaugų
kokybės
modelis paslaugų sferoje.

Modelis
pateikia
tik
paslaugų
teigiamą
apibūdinimą, kur vartotojų
lūkesčiai gali būti pranokti,
nekalbant apie jų papildomą
apmokestinimą.
Todėl
lūkesčiai
atitinkamose
situacijose bus skirtingi.
Taigi maži lūkesčiai rodys
aukštą kokybę, kad ir kaip
būtų suteiktos paslaugos
(paslaugų blogas ar geras
suteikimas nedaro jokios
įtakos).

Reprezentuojamos
penkios
kokybės
dimensijos:
apčiuopiamumas,
patikimumas, jautrumas,
tikrumas (kompetencija),
empatija.

Mokslinėje literatūroje pateikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelių gausa atskleidžia
paslaugų kokybės vertinimo sudėtingumą. Kaip geriausias tiriant paslaugų kokybę, visuotinai
pripažintas yra A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, L. L.Berry SERVQUAL modelis (1991). Modelis
padeda nustatyti vartotojo lūkesčių ir suteiktos paslaugos kokybės neatitikimus. SERVQUAL
metodikos esmė ta, kad suvokiama paslaugos kokybė nustatoma kaip balų, kuriais įvertinama
laukiama ir patirta kokybė, skirtumas. SERVQUAL modelis jungia pirminių turizmo paslaugų
teikėjų siūlomas paslaugas, identifikuoja individualius vartotojų lūkesčius ir poreikius bei užtikrina
visuotinę visos paslaugos teikimo grandinės kokybę vartotojo požiūriu. Tai leidžia pasiekti paslaugų
kokybės sampratų suderinamumą tiek vartotojo, tiek teikėjo požiūriu.
3 lentelė. Pirminiai SERVQUAL kokybės kriterijai. (Parasuraman, Zeithaml, Berry (1991),
Bagdonienė (2004), Šmergelienė (2004)).
Paslaugos savybė - kokybės
vertinimo kriterijus
Patikimumas
Reagavimas

Kriterijaus esmė

Pavyzdžiai

Paslaugos pateikimas be jokių atsisakymų, Teisingas sąskaitų
suderėtu laiku, pažadų ištesėjimas
tikslūs įrašai

pateikimas,

Personalo norai ir pasirengimas aptarnauti Greitas dokumentų įforminimas,
vartotoją, paslaugos suteikimas laiku
skubus atsiliepimas telefonu

Kompetentingumas Personalo žinios ir įgūdžiai

Kontaktinio personalo mokėjimai,
organizacijos apskritai gebėjimai

Prieinamumas

Kontaktų užmezgimą
nebuvimas

trukdančių

kliūčių Paslaugų teikėjui lengva rasti,
neilgai laukiama, kol bus suteikta
paslauga, patogi paslaugos teikimo
erdvė

Paslaugumas

Mandagus ir pagarbus kontaktinio personalo Pagarba vartotojo asmeniniams
elgesys
daiktams, tvarkinga ir švari
personalo apranga

Komunikabilumas Gebėjimas bendrauti su vartotoju ta kalba, Paslaugos esmės išaiškinimas,
kurią jis moka, išklausymas, vartotojo norų supažindinimas
su
paslaugos
supratimas
kainomis, vartotojo įtikinimas, kad
organizacija gali išspręsti jo
problemas
Pasitikėjimas

Organizacijos atvirumas ir garbingumas, Organizacijos vardas ir reputacija,
pasirengimas tenkinti vartotojo poreikius
kontaktinio personalo asmeninės
savybės

Saugumas

Grėsmės vartotojui nebuvimas, rizikos ir Asmeninis, finansinis saugumas,
abejonių sumažinimas
informacijos konfidencialumas

Vartotojo pažinimas Pastangos suvokti vartotojo poreikius

Apčiuopiamumas

Visi elementai,
realumą

patvirtinantys

Konkrečių vartotojo reikalavimų
žinojimas, individualus požiūris į
kiekvieną vartotoją, nuolatinių
vartotojų pažinimas

paslaugos Materialinės galimybės, kontaktinio
personalo apranga, instrumentai,
įrengimai
ir
įranga,
būtina
paslaugai
suteikti,
materialus
paslaugos simbolis, kitų vartotojų
buvimas

18

2 priedo lentelėje atsispindi kiekvieno paslaugų kokybės modelio vertinimo kriterijai pagal
darbuotojų savybes. Daugiausia autorių, kaip paslaugų kokybės vertinimo kriterijus išskyrė
patikimumą, prieinamumą ir pasiruošimą padėti bei kompetentingumą. Galima teigti, kad vartotojai
didelę reikšmę skiria paslaugos pateikimui be jokių atsisakymų ir suderėtų laikų, pažadų
ištesėjimui, kontaktų užmezgimą trukdančių kliūčių nebuvimui ir personalo norams, pasirengimui
aptarnauti vartotoją bei personalo žinioms ir įgūdžiams. Mažiausiai svarbūs kriterijai: sąžiningumas,
klaidų taisymas, reputacija ir pasitikėjimas, funkcionalumas.
Remiantis Lumsdom turizmo perspektyvų bendrais bruožais, Ovretveito paslaugų kokybės
kategorijomis, ES direktyvų nuostatomis bei Lietuvos turizmo plėtros programomis, galima daryti
išvadą, kad šiuo metu ypač svarbus dėmesys telkiamas į kokybiško turizmo plėtojimo galimybes.
Turizmo aplinkų bei perspektyvų supratimas, turizmo paslaugų kokybės standartų sukūrimas,
pritaikymas ir vartotojų visų lūkesčių patenkinimas užtikrins sėkmingą paslaugų įmonių veiklą bei
sustiprins grįžtamąjį ryšį per nuolatinį tobulinimąsi.
1.3

Klientų pagrindinės aptarnavimo klaidos bei jų tobulinimo galimybės turizmo srityje
Klientų aptarnavimas - tai procesas, vykstantis tarp pirkėjo, pardavėjo bei trečiosios šalies.

Šio proceso metu padidėja produkto arba paslaugos vertė. Klientų aptarnavimo proceso tikslas kuo mažesnėmis sąnaudomis suteikti papildomą vertę tiekimo grandinei (Zavadskis, 2004).
Apskritai, klientų aptarnavimas yra rodiklis, parodantis, kaip gerai veikia paslaugų
sistema, kurdama laiko ir vietos naudingumą. Marketinge vartojama kliento poreikių patenkinimo
sąvoka yra platesnė. Ji reiškia kliento požiūrį į visus marketingo komplekso elementus: produktą,
kainą, reklamą/rėmimą, vietą. Praktikoje klientų aptarnavimo sąvoka suprantama kaip:
1) funkcija arba operacija, kurią reikia kontroliuoti (pvz. užsakymų atlikimas);
2) procesas, turintis tam tikrus parametrus (pvz., užsakymų įvykdymas 98%);
3) kompanijos verslo filosofijos dalis (platesnis požiūris).
Apibendrinant, svarbu paminėti, kad vien klientų aptarnavimo kokybės įtakos veiklos
rezultatams, svarbos suvokimo ir jos įvardijimo neužtenka. Būtinos pastangos ir realūs kryptingi
veiksmai, nes tai inicijuoja pokyčius ir padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Pasak J. Banytės (2007) klientai mato ir vertina tai, su kuo jie patys tiesiogiai susiduria. Viso
to rezultatas – pasitenkinimas arba nepasitenkinimas, kaip svarbiausias aptarnavimo efektyvumo
rodiklis. Klientų pasitenkinimą lemia:
•

Produkto kokybė (ilgaamžiškumas, patikimumas, funkcionalumas, dizainas);

•

Kaina (kai kurių klientų pasitenkinimą lemiantis veiksnys yra žema kaina);

•

Emocinis pasitenkinimas vartojant prekę, prestižo, mados jausmas (tai itin svarbu prekėms,
atspindinčioms gyvenimo stilių: automobiliams, drabužiams, mobiliesiems telefonams);
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•

Paslaugos prieinamumas (ar daug laiko užtrunka užsisakyti paslaugą);

•

Aptarnavimo kokybė (70 proc. jos priklauso nuo žmogiškojo veiksnio, t. y. nuo
aptarnaujančiojo personalo).
Klientų aptarnavime svarbiausią vietą, kaip ir minėjau, užima darbuotojas, kontaktuojantis

tiesiogiai su klientu, kuris ne tik formuoja kliento nuomonę apie pačią įmonę, kuria įmonės įvaizdį,
bet taip pat formuoja ilgalaikius santykius su klientais, lemia trumpalaikį ar ilgalaikį finansinį
stabilumą.
Jis formuoja kliento nuomonę
ne tik apie įmonę, bet ir
paslaugų kokybę

Kuria įmonės įvaizdį – jis yra
įmonės „veidas“

DARBUOTOJAS

Formuoja ilgalaikius santykius
su klientais, užtikrina jų
lojalumą

Lemia trumpalaikį ir ilgalaikį
finansinį aptarnavimo
rezultatą

1 pav. Aptarnaujančio darbuotojo įtaka organizacijos rezultatams (Banytė, 2007)
Pagrindiniai klientų aptarnavimo elementai (Rekašiūtė-Balsienė, 2007):
1. Priešsandoriniai elementai. Susiję su kompanijos nuostatomis klientų aptarnavimo:
•

Klientų aptarnavimo politikos formulavimas. Nusako aptarnavimo standartus. Jie turi būti
konkretūs ir išmatuojami.

•

Informacija klientams apie kompanijos klientų aptarnavimo politiką. Rašytinis
išaiškinimas, ko klientas gali reikalauti ir ko nereikėtų tikėtis.

•

Kompanijos organizacinė struktūra. Gali būti skirtinga, nelygu kokia organizacija.
Klientams turi būti paprasta susisiekti su įmonės darbuotojais, kurie atsakingi už klientų
aptarnavimą.

•

Sistemos lankstumas. Galimybė efektyviai reaguoti į įvairius neprognozuojamus įvykius –
skrydžių nuėmimus, gamtines nelaimes ir t.t.

•

Vadybos paslaugos. Seminarai, konsultacijos, užsiėmimai, pvz., kaip efektyviai parduoti ,
kaip teisingai pateikti informacijčą klientui ir pan.

2. Sandorio elementai. Dažniausiai ir suprantami kaip klientų aptarnavimas:
•

Paslaugų trūkumo lygis. Tai paslaugos įsigijimo galimybė. Jeigu konkrečios paslaugos
trūksta, turizmo įmonė klientui siūlo pakaitalą, pvz., jei nebėra skrydžiuose laisvų vietų į
Egiptą, siūloma skristi į Kanarų salas ir pan.
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•

Informacijos apie užsakymą prieinamumas. Informacija apie atsargas, užsakymo statusą,
prekių išsiuntimo ir atvežimo datas turi būti prieinama klientui.

•

Sistemos tikslumas. Klientams svarbu, kad informacija apie užsakomą paslaugą būtų tiksli
ir nepasenusi (pvz., kad prieš 5 metus buvęs labai geras viešbutis, šiuo metu yra jau
suprastėjęs tiek savo servisu, tiek pastato kokybe.

•

Užsakymo patogumas. Kaip lengvai klientas gali pateikti užsakymą. Galimi keli variantai:
tik atvykus į turizmo agentūrą, internetu užsisakius paslaugą ar nusipirkus prekybos centro
kasose.

•

Pakaitalai. Jeigu kliento pageidaujamo paslaugos, pvz.: užsakyto konkretaus viešbučio šiuo
metu nėra, jį stengiamasi pakeisti panašiu arba geresniu. Galimybė surasti pakaitalą
paslaugai labai pagerina kompanijos patarnavimo lygį.

3. Posandoriniai elementai – tai kliento aptarnavimas po produkto įsigijimo:
•

Klientų pretenzijos ir prekės grąžinimas. Norint efektyviai nagrinėti klientų pretenzijas
reikia sistemos, kuri gautų ir apdorotų informaciją iš klientų. Kelionių agentūros dažnai
gauna pretenzijas, dėl netinkamai įvykdytų paslaugų. Dažniausiai skundai būna dėl
klaidingai suteiktos informacijos, ar skirtingo suvokimo viešbučio iš nuotraukų ir realybės.

•

Laikinas pakeitimas. Tam laikui, kai kliento konkreti paslauga yra neteikiama, klientui
suteikiama galimybė laikinai naudotis kita tokia pat ar panašia paslauga, pvz., klientas
atvyksta į viešbutį, bet šiuo metu viešbutis yra pasidaręs per didelį kambarių užsakymą, t.y.
priimta užsakymų daugiau, nei viešbutis gali aptarnauti. Dažniausiai tokiais atvejais,
klientams siūloma pasinaudoti kito tokio pačio lygio viešbučio ar net geresnio paslaugomis,
kol jų užsakytas viešbutis atsilaisvins ir klientai bus perkeliami.
Firmos vadovai nustatę kurie klientų aptarnavimo elementai yra svarbiausi, turi susikurti

veiklos standartus. Klientas yra svarbiausia bet kurio verslo dalis. Į klientą orientuoto aptarnavimo
formulė labai paprasta: tiksliai išsiaiškinti kliento poreikius ir greitai bei kokybiškai patenkinti juos.
Nuo darbuotojo sugebėjimo atpažinti ir patenkinti šiuos poreikius priklausys aptarnavimo sėkmė.
Praktiniai kliento poreikiai yra nukreipti į įmonės produktus ir paslaugas, patenkinančius jų
lūkesčius. Šiuos poreikius nėra sunku atpažinti, nes jie tiesiogiai siejasi su tuo, ką jūsų įmonė siūlo.
Kitas praktinių kliento poreikių aspektas yra informacija apie jūsų prekes ir paslaugas. Klientas
trokšta gauti atsakymus į užduodamus klausimus, suprasti tvarką, galimybes ir sprendimus, tikisi,
jog pažadėti darbai bus atlikti (Masalskienė, 2007).
Praktinių kliento poreikių tenkinimas susideda iš keturių nuosekliai sekančių etapų
(Masalskis, 2007):
•

Kliento sutikimas
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Vienas elgesio kraštutinumas – toliau dirbami darbai ir nekreipiamas į klientą dėmesys. Kitas
elgesio kraštutinumas - tik pirkėjui peržengus salono slenkstį, atidedami visi tuo metu daromi darbai
į šoną, skubama pas klientą ir siūloma pagalba. Dažnai vartotojai piktinasi, kai parduotuvėse
pardavėjas įkyriai lenda į akis, šypsosi ir siūlo savo paslaugas. Neva tai ideali aptarnavimo kultūra.
Žmogus atėjęs į agentūrą turi visišką moralinę teisę nebūti „užpultas“. Bet paklausus, ką agentas
galėtų pasakyti apie vienų ar kitų organizatorių siūlomas keliones ar kitas paslaugas reiktų klientą
pasisodinti ir suteikti reikalingą informaciją.
•

Situacijos (poreikių) išsiaiškinimas
Kliento poreikių išsiaiškinimas yra vienas svarbiausių pardavimo pokalbio etapų. Dažniausiai

būtent šis etapas nulemia pardavimo sėkmę. Kuo tiksliau vadybininkui pavyks išsiaiškinti kliento
poreikius, tuo sklandžiau pavyks parduoti savo produktą.

Kai kada klientas ne visai aiškiai

išreiškia, ko jis nori, ir pardavėjui prireikia padėti jam tai suformuluoti. Geriausiai tinkami yra atviri
klausimai.
•

Poreikių patenkinimas
Tik po to kai nustatomi kliento poreikiai, galima pradėti juos tenkinti. Kartais klientas

įtraukiamas ir į veiksmų plano paruošimą. Taip klientas pajus, jog į jo poreikius žiūrima rimtai.
Pardavėjai išnaudoja galimybę viršyti kliento lūkesčius. Tai efektyvi priemonė palikti neišdildomą
įspūdį kliento atmintyje.
• Grįžtamasis ryšys (išsiaiškinimas, ar klientas liko patenkintas)
Tai svarbiausias, tačiau dažnai nepakankamai įvertintas žingsnis aptarnaujant klientus. Jei
klientas yra visiškai patenkintas, tai parodys, kad pardavėjas gerai atliko savo darbą. Kur kas
svarbiau, kad po pokalbio su pardavėju šypsotųsi pirkėjas. Pirkėjus ypač pozityviai nuteikia, kai
dėmesį rodo ir visais formalumais pasirūpina tas pats asmuo.
Klientų aptarnavimo kokybę daugeliu atvejų lemia aptarnaujančio darbuotojo darbas.
Aptarnavimo srities specialistės J. Adomaitytė (2005) ir A. Gruževska (2003) išskiria objektyvius ir
subjektyvius veiksnius, įtakojančius klientų aptarnavimo kokybę.
Subjektyvūs veiksniai:
•

kliento simpatija personalui;

•

kliento pasitikėjimas aptarnaujančiu personalu ir įmone;

•

nuoširdus personalo dėmesys ir rūpestis kliento gerove;

•

personalo klientui rodoma pagarba ir sąžiningumas siūlant paslaugas;

•

Darbuotojo asmeninės savybės;

•

Darbuotojo kompetencijos;

•

Maloni aplinka;
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•

Nedidelis kelionių agentūrų darbuotojų atlyginimas;

•

dažna darbuotojų kaita;

•

ribotos karjeros galimybės.

Objektyvūs veiksniai:
•

Aptarnavimo

kultūra

(interjeras,

švara,

kliento

pasitikimas,

personalo

išvaizda,

mandagumas, paslaugumas, dėmesingumas);
•

Darbuotojų kvalifikacija (dalyvavimas mokymuose, seminaruose; lankymasis infoturuose,
patirtis, užtikrintumas);

•

Klientų poreikių išsiaiškinimas bei optimaliausio pasiūlymo pateikimas;

•

Reagavimas į klientą (darbuotojai noriai ir skubiai aptarnauja klientą, paslaugos suteikimas
laiku);

•

Komunikabilumas (darbuotojai bendrauja su klientu ta kalba, kurią jis moka; gebėjimas
įžvelgti klientų norus; malonus supažindinimas su paslaugų kainomis; kliento įtikinimas,
kad įmonė gali spręsti jo problemas).

•

Prieinamumas (įmonės vietos ir darbo grafiko patogumas; susisiekimas telefonu bet kuriuo
metu, iškilus problemai);

•

dėmesys nuolatiniams klientams (lojalumo vystymas, sveikinimai švenčių progomis, naujų
katalogų ir įvairių akcijų informacijos suteikimas);
Kartais profesionaliai aptarnaujančiam personalui, įdedančiam visas pastangas, skiriančiam

visą dėmesį ir darančiam tai itin kompetentingai, netgi, pajuntama natūrali žmogiška simpatija. O
kartu tai pakelia pasitikėjimą ne tik paslaugomis, bet ir visa įmone – tada atrodo, kad iš tokio
darbuotojo įsigytos paslaugos yra tokios pat geros kaip ir aptarnaujantis žmogus. Kiekvieno iš šių
veiksnių nebuvimas arba netinkamas buvimas gali sukelti kliento nepasitenkinimą. Išmatuoti
kliento nepasitenkinimą labai sunku, bet įmanoma, ir tam yra sukurtos klientų aptarnavimo kokybės
matavimo priemonės. Klientų aptarnavimo kokybės matavimas yra įmonės bendros veiklos kokybės
matavimo sudedamoji dalis. Egzistuoja nemažai tarptautiniu mastu naudojamų veiklos kokybės
matavimo sistemų – tai TQM, Lean, Six Sigma, ISO 9001, MBNQA, EFQM, USK, Balanced
Scorecard ir kitos. Greta visuotinių matavimo sistemų, organizacijos dažnai taiko vidinių vertinimų
apdovanojimus, skiriamus, pavyzdžiui, už geriausią ar profesionaliausią aptarnavimą ir pan.
(Adomaitytė, 2005).
Kiekviena organizacija turi pasirinkti savo veiklai tinkamiausią bendrą matavimo sistemą
arba bent jau iš pradžių imtis atskirų veiklos segmentų matavimo. Tam, kad būtų galima matuoti
kokybę, pirmiausia reikalingi vienodai apibrėžti ir vienodai interpretuojami kriterijai, kuriais
matavimas būtų paremtas. Viena pagrindinių vienodo aptarnavimo užtikrinimo priemonių yra
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naudojami įmonės sukurti kokybės standartai. Jie apibendrina įvairių organizacijos veiklos etapų
pagrindines normas ir reikalavimus visam personalui. Jie turėtų būti parengti rašytine, visam
personalui prieinama forma, tačiau Lietuvoje kol kas vyrauja „žodiniai standartai“, tačiau pastarasis
būdas negali užtikrinti vienodų kokybės normų paisymo visoje organizacijoje, nes žodiniai
reikalavimai yra skirtingai komunikuojami, dėl to skirtingai suvokiama ir jų reikšmė. Tam, kad
rašytiniuose standartuose užfiksuoti reikalavimai būtų realizuojami, būtina ne tik skirti pakankami
dėmesio juos kuriant, diegiant bei nuolat tobulinant, bet ir nuolat gauti grįžtamąjį ryšį apie jų
išmanymą ir panaudojimą. Standartas yra „paveikslas“, kurį įmonės vadovas norėtų organizacijos
veikloje matyti nuolat, o matavimas – yra priemonė sužinoti, ar tas „paveikslas“ yra labai
iškraipytas.
Net ir geriausiai valdomose kelionių agentūrose pasitaiko nesklandumų su klientais, jau
nekalbant apie tas, kurios neturi iš viso klientų aptarnavimo strategijos suvokimo. D. Vyšniauskienė
ir V. Kundrotas(1999) išskiria tokias klientų aptarnavimo problemas:
•

Į aptarnavimo procesą įtraukiamas blogai parengtas personalas (darbuotojas nesusipažinęs
su teikiama paslauga klientui, neinformuoja arba netinkamai informuoja apie svarbius
dalykus);

•

Dažna darbuotojų kaita (Pardavimai, tai sritis, kurioje vyksta dažna darbuotojų kaita, dėl ko
ir nukenčia aptarnavimo kokybė);

•

Ribotos karjeros galimybės (Kelionių agentūrose pagrindinis darbuotojo statusas –
vadybininkas, kuriam yra ribotos karjeros galimybės. Dažniausiai iš šios pareigybės
pakylama iki vyriausiojo vadybininko pareigų, labai retai iki ofiso vadovo ar direktoriaus);

•

Motyvacijos neturėjimas (Daugelyje kelionių agentūrų vadovai nemotyvuoja savo
darbuotojų siekti aukštesniu rezultatų arba netinkamai motyvuoja);
Efektyvaus klientų aptarnavimo pagrindas yra supratimas, kaip klientas įsivaizduoja

aptarnavimą. Nustačius, ko nori ir ko tikisi klientas, reikia parinkti tinkamą klientų aptarnavimo
strategiją. Optimalus klientų aptarnavimo lygis yra tas, kuris pritraukia ir išlaiko pelningiausius
klientus. Paslaugų automatizavimas (paslaugų užsakymas internetu) leidžia klientui sumažinti laiko
sąnaudas. Tačiau dažniausiai tai nėra būtina, klientams svarbiau kokybiškas, o ne kuo greitesnis
paslaugos suteikimas. Klientų aptarnavimo matavimo priemonės mūsų šalyje dar nėra visiškai
prigijusios, todėl yra mažai naudojamos. Tačiau šios priemonės turi tik teigiamą tikslą – jos
naudojamos siekiant gerinti klientų aptarnavimo kokybę. Be to, pati „matavimo“ sąvoka nėra tokia
nepriimtina, kaip „kontrolė“ – teisingai naudojant šias priemones formuojasi teigiamas požiūris, o
tai lemia gerus pokyčius.
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Klientų aptarnavimo problemoms spręsti, tiksliau aptarnavimo kokybei gerinti yra išskiriami
keletas būdų pateiktų įvairių autorių. Šių priemonių nerekomenduojama naudoti atskirai, pavieniui.
Norint pamatyti bendrą vaizdą, jų rezultatus būtina jungti, derinti (Adomaitytė, 2005):
1. Tyrimo būdai, gerinant klientų aptarnavimo kokybę:
•

Organizacijos vidiniai vertinimai (matavimai);
Vidinio vertinimo būdai gali būti patys įvairiausi, nes juos, atsižvelgdama į savo veiklos

ypatumus, susikuria pati organizacija, pavyzdžiui:
• padalinių ar kiti vadovai vertina savo darbuotojų darbo kokybę (ši funkcija, nors tai ir daroma
subjektyviai, turi būti paliekama galimybė išreikšti „savo matymą“);
• mokymų padalinys testuoja darbuotojų standartų įsisavinimo, profesinių žinių ir aptarnavimo
kokybės įgūdžių išmanymą (testai, kitos užduotys ir pan.);
• pagal susikurtą sistemą ir kriterijus vienas skyrius tiria kitą skyrių ir pan.
•

Finansinių rezultatų vertinimai;
Tai finansinių planų įgyvendinimo arba bendro esamo finansinio rezultato įvertinimas.

Finansiniai rezultatai aptarnavimo kokybės tiesiogiai neatspindi, nes, pvz.; geri pardavimai ne
visada reiškia gerą aptarnavimą, bet finansinių rezultatų vertinimas turi būti matavimo sudedamoji
dalis, nes vis tiek tai parodo bendrą galutinį veiklos rezultatą. O šį rodiklį apjungus su kitais
informacijos šaltiniais, t. y. kitais matmenimis, galima pamatyti bendrą vaizdą ir priežastines
sąsajas.
•

Išoriniai tyrimai;
Tai viena stambiausių ir didžiausią tiesioginiam klientų aptarnavimo kokybės matymui įtaką

darančių priemonių. Šiais tyrimais galima tirti:
• savo organizaciją – tai padeda įvertinti savo lygį;
• konkurentų organizaciją – savo rezultatų lyginimas su konkurentų padeda pamatyti, kurioje vietoje
pagal tuos pačius parametrus esate rinkoje, t. y. parodo, atsiliekate ar pirmaujate.
Egzistuoja dviejų tipų klientų aptarnavimo kokybės tyrimų grupės:
1. Subjektyvūs tyrimai – tikrųjų klientų atsiliepimų pagrindu nustatoma aptarnavimo kokybė.
Tai vadinamieji klientų pasitenkinimo tyrimai, kurie priklauso rinkos tyrimų grupei. Pavyzdžiui,
tikrųjų organizacijos klientų anketinės apklausos, klientų atsiliepimai kelionių agentūrų interneto
svetainėse. Jų metu surenkama subjektyvi, kliento asmeninio suvokimo ir požiūrio suformuota
informacija.
2. Objektyvūs tyrimai – faktinis aptarnavimo proceso kokybės matavimas (vertinimas) pagal
darbuotojams keliamus reikalavimus. Norint išmatuoti ir gauti viso aptarnavimo proceso eigos
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paveikslą, išmatuoti standarto išpildymą, t. y. klientų aptarnavimo kokybę pagal visus reikalingus
parametrus, vertėtų pasitelkti antrąją – grupę, kurią sudaro slapto pirkėjo metodu atliekami tyrimai.
Slapto pirkėjo tyrimai taikomi siekiant gauti objektyvią faktinę informaciją apie tai, kiek
organizacijos klientų aptarnavimo kokybė yra nutolusi ar kiek atitinka norimą lygį. Objektyvius
standarto išpildymo dalykus vertėtų matuoti dažniau (minimaliai 2 kartus per metus, maksimaliai –
kas savaitę), nes tai siejasi su kasdienio darbo vykdymu, o ar tai, ką įmonė daro ir kaip dirba,
patinka realiems klientams ar ne, pakanka pamatuoti rečiau (minimaliai vieną kartą per metus,
maksimaliai – 2– 3 kartus per metus).
2. Klientų aptarnavimo kokybės auditas – tai esamų paslaugų kokybės lygio nustatymas (Blouin,
2007). Tai galimybė kompanijai įvertinti teikiamų paslaugų kokybę „pirkėjo akimis“, t.y., bešališkai
sužinoti apie savo įvaizdį vartotojų tarpe.
Norint ištirti kokio aptarnavimo tikisi klientai atvykę į kelionių agentūrą, tam tikslui yra
vykdomas auditas, padedantis išsiaiškinti klientų aptarnavimo poreikius. Audito tikslai:
1) nustatyti esminius klientų aptarnavimo elementus;
2) nustatyti, kaip kontroliuojamas š i ų elementų veikimas;
3) įvertinti vidinės informacinės sistemos kokybę ir galimybes.
Auditas paprastai vykdomas tokia tvarka (Adomėnas, Ramanauskas, Vaišvila, 2003):
•

Išorinis klientų aptarnavimo auditas
Pirmiausia yra nustatomi svarbiausi kliento požiūriu aptarnavimo elementai. Dažniausiai tai

daroma klientų atrankinės apklausos būdu. Nustačius pagrindinius aptarnavimo elementus, antrasis
žingsnis yra sudaryti anketą, kurios tikslas – nustatyti klientų reakciją į teikiamas paslaugas. Iš
anketos duomenų turi paaiškėti, kurie aptarnavimo elementai klientui yra svarbiausi, kaip jis vertina
kompanijos ir jos konkurentų darbą. Taip pat turi paaiškėti, kokio lygio aptarnavimo klientas
pageidauja šiuo metu ir kokio tikisi ateityje. Gauti duomenys gali būti tiek palankūs kelionių
agentūrai, tiek ne, t.y. jeigu klientai kompanijos aptarnavimą vertina geriau nei konkurentų,
reklamoje tai galima pabrežti kaip savo privalumą. Jeigu yra atvirkščiai, reikia imtis skubių
priemonių padėčiai taisyti, antraip galima prarasti užimamą rinkos vietą.
•

Vidinis klientų aptarnavimo auditas
Pagrindinis vidinio audito uždavinys – nustatyti neatitikimus tarp kompanijos aptarnavimo

lygio ir klientų reikalavimų. Taip pat labai svarbu kontroliuoti informacijos srautus tarp agentūros ir
kliento bei srautus pačioje kelionių agentūroje. Apsikeitimas informacija yra pagrindinis rodiklis,
kuris parodo, kaip agentūra supranta klientų aptarnavimo uždavinį. Vertingas informacijos šaltinis
yra vadybininkų apklausa, atliekama tarp darbuotojų, atsakingų už operacijas ir tas funkcijas, kurios
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tiesiogiai siejasi su klientų aptarnavimų užsakant kelionių paketą ar kitą turizmo agentūrų teikiamą
paslaugą.
•

Galimų sprendimo būdų nustatymas
Išorinis klientų aptarnavimo auditas leidžia nustatyti problemas, o pasitelkus ir vidinį auditą,

galima tobulinti klientų aptarnavimo ir marketingo strategiją. Tačiau pats efektyviausias būdas yra
lyginti duomenis su konkurentų analogiškais rodikliais. Reikia palyginti, kaip klientai vertina
konkurentų veiklą ir kokius kriterijus jie laiko svarbiausiais, t.y. sudaryti lentelę, kurioje klientas
įvertina, kiek jam yra svarbus kiekvienas aptarnavimo kokybės kriterijus ir kaip gerai kiekviena
kelionių agentūra patenkina kliento šio kriterijaus reikalavimus. Turint daugelio agentūrų
duomenis, galima nustatyti, kuriose srityse nė viena agentūrą nepatenkina kliento poreikių visiškai.
Kelionių agentūra, kuri pirmoji sugeba nustatyti, pagal kuriuos kriterijus klientų aptarnavimas
yra nepakankamas ir pagerina aptarnavimą, įgyja ilgalaikį konkurencinį pranašumą.
•

Klientų aptarnavimo lygių nustatymas
Galutinis audito etapas yra paslaugų teikimo standartų nustatymas ir paties proceso kontrolė.

Klientų aptarnavimo lygiai nustatomi pagal segmentus. Skirstymas į segmentus priklauso nuo
klientų tipo, geografijos, paskirstymo kanalo, paslaugos tipo. Klientų aptarnavimo lygiai turi būti
nuolat peržiūrimi. Klientų reikalavimai laikui bėgant gali pasikeisti, todėl vienas iš svarbiausių
strategijos elementų yra klientų informacijos atnaujinimas ir aptarnavimo standartų koregavimas.
3. Slapto pirkėjo tyrimas (Adomaitytė, Michelson, (2005).
Efektyviam klientų aptarnavimo kokybės valdymui vadovams dažniausiai trūksta pagrindinio
valdymo įrankio – objektyvaus aptarnavimo kokybės vertinimo ir realios padėties matymo. Šis
įrankis padėtų vadovui orientuotis, į kurias aptarnavimo vietas derėtų tik atkreipti dėmesį, o kuriose
jau reikėtų imtis veiksmingų tobulinimo priemonių. Vienas efektyviausių šios problemos sprendimo
būdų – slapto pirkėjo tyrimas. Slapto pirkėjo tyrimas visiškai orientuotas į klientų aptarnavimo
kokybės gerinimą, o ne į prastai dirbančių darbuotojų kontrolę (Spect, 2008).
„Slapto pirkėjo“ tyrimo metodika – kai pasitelkus atrinktus ir apmokytus anoniminius
asmenis, atliekamas klientų aptarnavimo kokybės tyrimas, kurio metu slapti pirkėjai imituoja
įprastą kliento apsilankymą klientų aptarnavimo vietose, tiesiogiai dalyvauja klientų aptarnavimo
procese, stebi tyrimo tiksluose nustatytus dalykus ir vėliau pateikia objektyvią ir išsamią ataskaitą
apie šią patirtį. Šiuo tyrimu paprastai nustatoma, kaip personalas elgiasi pagal iš anksto nustatytus
standartus tais atvejais, kai bendraujant su klientu jam tenka pagrindinis vaidmuo.
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1. Tikslų nustatymas
2. Tyrimo planavimas
3. Tyrimo vykdymas

Kontrolinis tyrimas

3A Slaptų pirkėjų
atranka
3B Slaptų pirkėjų
apmokymas
3C Duomenų
rinkimas

3D Duomenų analizė

4. Tyrimo rezultatų pristatymas

2 pav. Slapto pirkėjo tyrimą sudaro 5 žingsnių procesas (Adomaitytė, Michelson 2005)
žingsnis 1: kartu su užsakovais apibrėžiami tyrimo tikslai
žingsnis 2: atsižvelgiant į tyrimo tikslus formuojama tyrimo programa (sudaromas scenarijus bei
anketa vizitui, numatoma tyrimo apimtis)
žingsnis 3: vykdomas slapto pirkėjo tyrimas
3A - pagal reikalingus kriterijus atrenkami slapti pirkėjai
3B - pagal konkretaus projekto reikalavimus apmokomi slapti pirkėjai
3C - slapti pirkėjai lankosi pas užsakovus, fiksuoja ir renka duomenis
3D - vykdoma duomenų analizė, ruošiama ataskaita
žingsnis 4: pateikiama ataskaita užsakovams
žingsnis 5: po kurio laiko, jei pageidaujama, siekdami įvertinti pokyčius kartojamas tyrimas (3
žingsnis).
Slapto pirkėjo tyrimas yra laikui imlus procesas. Siekdami maksimalios naudos,
nerekomenduojama tyrimo atlikti paskubomis. Atliekant mažos apimties tyrimą procesas trunka
mažiausiai 3 savaites. Platesnės apimties tyrimų minimali trukmė yra 1 mėnuo ir daugiau.

3 pav. Slapto pirkėjo tyrimai ir šešių P modelis (Michelson, 2005)
Apibendrinant galima pasakyti, kad šio tyrimo nauda yra trejopa:
•

Palengvina valdymą:

•

Padeda gerinti klientų aptarnavimo kokybę:

•

Padeda uždirbti daugiau:

4. Klientų aptarnavimo standartas (Punienė, 2007)
Klientų aptarnavimo standartas (KAS) - raštiškai suformuluotos standartizuotos klientų
aptarnavimo taisyklės, kurios tiksliai apibrėžia darbuotojo elgesio su klientu normas ir darbo
procedūras, tinkamus sprendimų variantus nestandartinėse situacijose. KAS vadovaujamasi
bendraujant su kiekvienu įmonės klientu ir galioja visiems darbuotojams. (Punienė, 2007).
Klientų aptarnavimo standarto nauda (Aptarnavimo tyrimų grupė):
•

Vienodos, aiškios taisyklės padeda darbuotojams kokybiškai aptarnauti klientus ir gerina
įmonės klientų aptarnavimo kokybę.

•

Tik turint KAS ir juo vadovaujantis įmanoma sukurti klientų aptarnavimo kokybės
vertinimo sistemą ir objektyviai vertinti kiekvieną darbuotoją. Vertinimas gali būti tiek
vidinis, tiek pasitelkus „Slapto pirkėjo" paslaugą.

•

Vadovaujantis objektyviais vertinimo rezultatais galima sėkmingai kurti ir naudoti
darbuotojų motyvacinę sistemą ir ją integruoti į bendrą įmonės motyvacinę sistemą.

•

Remiantis klientų aptarnavimo kokybės įvertinimu ir išsiaiškinus silpnąsias aptarnavimo
vietas, yra paprasčiau organizuoti mokymus, koncentruojantis būtent į silpnąsias vietas.

•

Aiškios klientų aptarnavimo taisyklės padeda įmonei sutaupyti laiko ir lėšų apmokant naujus
darbuotojus.

•

Norėdama užtikrinti kokybišką ir visapusišką klientų aptarnavimą, įmonė turi atsižvelgti į
klientų poreikius, norus ir lūkesčius nuo pat paslaugos kūrimo koncepcijos sukūrimo iki
pateikimo ir aptarnavimo po pardavimo.
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Kiekvienai įmonei sudaromas individualus klientų aptarnavimo standartas, priklausomai nuo
įmonės veiklos pobūdžio, klientų poreikių, esamos darbuotojų kvalifikacijos, konkrečios įmonės
specifikos, vadovų pageidavimų ir kitų priežasčių. Svarbu, kad KAS būtų aktualus ir aktyviai
naudojamas, esant poreikiui visada galima jį papildyti, koreguoti (Romanovskaja, 2008).
Klientų aptarnavimo standartas leidžia palyginti esamą klientų aptarnavimo lygį įmonėje su
siekiamu, padeda supažindinti naujus darbuotojus su klientų aptarnavimo kultūra, organizacijos
nuostatomis ir vertybėmis, esamiems darbuotojams pateikia standartizuotas klientų aptarnavimo
normas, tokiu būdu yra užtikrinamas vienodai kokybiškas klientų aptarnavimas visose įmonės
veiklos srityse, klientų pasitenkinimas ir lojalumas. Standartas leidžia nustatyti klientų aptarnavimo
efektyvumą, nurodant darbuotojams, kaip aptarnauti klientus, kokie veiksmai yra būtini ir kokia jų
logiška seka, apibrėžti reikalavimus rezultatams.

4 pav. Klientų aptarnavimo standartas (Aptarnavimo tyrimų grupė)
Standartą sudaro (Dennis, 2006):
1. Elgesio su klientais etalonai, pavyzdžiui:
•

Darbuotojų elgesys, bendraujant su klientais;

•

Tiesioginio pardavimo veiksmai;

•

Klientų aptarnavimo nuoseklumas;

•

Veiksmai po pardavimo;

•

Darbuotojų išvaizda;

•

Veiksmai suklydus ar problemų atveju;

•

Veiksmai gavus klientų skundus;

•

Pokalbiai telefonu;

•

Kita.

2. Standarto laikymosi kontrolės (vidinės ir išorinės) procedūros
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3. Kontrolės duomenų įrašų formos.
Nustačius, kurie klientų aptarnavimo elementai yra svarbiausi, reikia apibrėžti paties
aptarnavimo arba, kitaip sakant, paslaugų teikimo proceso įvertinimo ir kontrolės būdus. Klientų
aptarnavimo procesai gali būti vertinami taip:
•

nustatome kiekybinius kiekvieno aptarnavimo elemento matavimo vienetus;

•

išmatuojame, kaip veikia kiekvienas aptarnavimo elementas;

•

išsiaiškiname, kodėl yra neatitikimų tarp teikiamų praktikoje ir planuotų paslaugų lygių;

•

jeigu reikia, koreguojame procesus, kad būtų sugrąžintas numatytas paslaugų teikimo lygis.
Kiekviena kompanija nusistato savo kriterijus pagal tai, kam klientai teikia didžiausią

reikšmę. Standartai, kuriuos nusistato pati kompanija, atspindi, ko klientas tikisi arba kas,
kompanijos nuomone, yra svarbu klientui.
5. CRM diegimas įmonėje (Fincham, (2002); Kvietkauskaitė (2006); Gingrich, (2007))
Kalbant apie klientų aptarnavimo kokybę, reiktų paminėti CRM (angl. Client Relationship
Management), jo taikymo būtinybę ir svarbą. CRM – tai bendras visos organizacijos požiūris, dar
vadinamas įmonės filosofija, kuri remiasi į klientą orientuota vadyba, t.y. kai organizacija savo
sėkmės siekia pirmiausia padėdama klientams tapti sėkmingiems. Šiuo požiūriu be išimties turi
vadovautis ir remtis visas organizacijos personalas ir vadovai. CRM turėtų būti verslo koncepcija,
padedanti užmegzti ir skatinti ilgalaikius ir pelningus santykius su klientais (Fincham, 2002).
Klientai, kurie sėkmingai įsidiegė CRM sistemas, skelbia padidėjusius pelnus, sumažėjusias išlaidas
tam kad pritraukti naujus ir išlaikyti esamus klientus, padidėjusį klientų lojalumą. Kitos naudos (Po
– Chedley, 2001):
•

Greitesnis ir į klientą orientuotas aptarnavimas

•

Padidėjusios pajamos per klientą

•

Žymiai sėkmingesni papildomų produktų pardavimai

•

Sustyguoti pardavimų ciklai

•

Žymiai efektyvesni skambučių centrai

•

Pagerėjusios pardavimų prognozės

•

Mažiau klientų nusiskundimų

•

Labiau informuoti marketinginiai sprendimai

Pasak David A. Po – Chedley (2001) aptarnavimo „įstatymas“ yra:
Pasitenkinimas = supratimas – tikėjimas (paslaugos gerumo ir jos suteikimo kokybė)
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OPERACINĖ DALIS
Ryšių kanalų Kampanijų
planavimas ir organizavimas
valdymas

Sąveika / bendravimas
su klientais

Kampanijų
planavimas

Kontaktai su
klientais
Ryšių su klientais
valdymas

Įmonės verslo strategija

Grįžtamoji reakcija /
informacija

Informacijos
kaupimas
Klientų analizė ir
įvertinimas

Duomenų bazės
Klientų DB

Optimizavimo Segmentacija/mikro
modeliai
segmentacija

Vartotojų
analizė

ANALITINĖ DALIS
5 pav. CRM diegimas įmonėje (Fincham, (2002)
6. Bene greičiausias ir paprasčiausias būdas gauti informaciją apie klientų aptarnavimo kokybę:
klientų pasitenkinimo tyrimai (pvz.: tikrųjų organizacijos klientų anketinės apklausos, klientų
atsiliepimai agentūrų interneto svetainėse, savanoriškos skundų ar atsiliepimų knygos, telefoninės
klientų apklausos, žodiniai pačių klientų atsiliepimai (ir gandai), sklindantys rinkoje)
(Romanovskaja, 2008). Klientų pasitenkinimo, lojalumo tyrimai padeda įvardinti organizacijos
veiklos stiprybes ir silpnybes. Esamų klientų tyrimai sukuria galimybę išsakyti nuomonę apie
produktų ir paslaugų kokybę, išdėstyti lūkesčius ir norus. Klientų tyrimai įvertina jų pasitenkinimo,
lojalumo lygį, įvardina faktorius, kurie teigiamai veikia ir turi didžiausią įtaką ugdant laimingą ir
ištikimą klientą. Tokio pobūdžio tyrimai nustato klientams nepriimtinas, jį atstumiančias
aplinkybes, identifikuoja potencialius patenkinimui poreikius.
Remiantis klientų pasitenkinimo tyrimu suformuluojamos tezės, atsižvelgus į kurias galima
gerinti aptarnavimo kokybę, teikti reikiamas paslaugas ar produktus ir, atitinkamai, didinti
pardavimų apimtis.
Potencialių klientų lūkesčių tyrimas nustato galimas veiklos nišas. Tokio pobūdžio tyrimai
gali tapti informavimo apie įmonės veiklą priemone. Rekomenduojama klientų pasitenkinimo,
lojalumo tyrimus atlikti periodiškai – kas 12-18 mėnesių – priklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos
pobūdžio ir kitų veiksnių. Tinkamu periodiškumu atliekami tyrimai leidžia pilnai sekti klientų
pasitenkinimo rodiklius ir, atitinkamai, juos gerinti.
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KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ

Objektyvūs veiksniai (Gruževska,
(2003), Adomaitytė, (2005)

Nekokybiško aptarnavimo veiksniai
(Vyšniauskienė, Kundrotas 1999):

Vidiniai

Išoriniai

• Aptarnavimo kultūra
• Darbuotojų
kvalifikacija
• Klientų
poreikių
išsiaiškinimas
bei
optimaliausio
pasiūlymo pateikimas;
• Reagavimas
į
klientą
• Komunikabilumas

• Prieinamumas
• Dėmesys
nuolatiniams
klientams

Subjektyvūs veiksniai
(Adomaitytė, 2005)

Serqual elementai (Parasuraman,
Zeithaml, Berry, 1991)

Vidiniai

• Reagavimo kriterijus;
• Prieinamumo kriterijus;
• Vartotojo pažinimo
kriterijus;
• Komunikabilumo kriterijus;

KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS TOBULINIMO
BŪDAI (Kliento lojalumo žinynas, 2008):

•kliento
simpatija
personalui;
•
kliento
pasitikėjimas
aptarnaujančiu personalu ir
įmone;
•
nuoširdus
personalo
dėmesys ir rūpestis kliento
gerove;
• personalo klientui rodoma
pagarba ir sąžiningumas
siūlant paslaugas;
• Darbuotojo
asmeninės
savybės;
• Darbuotojo
kompetencijos;

Išoriniai
• Maloni
aplinka;
• Nedidelis
turizmo
agentūrų
darbuotojų
atlyginimas
• dažna
darbuotojų
kaita;
• ribotos
karjeros
galimybės.

• klientų pasitenkinimo

tyrimai (Romanovskaja,
2008);
• Mokymų
organizavimas,
keliant darbuotojų
kvalifikaciją;

• „Slapto pirkėjo“

CRM diegimas
(Fincham, 2002)

tyrimas, (Adomaitytė,
2005)

• Įmonėje įdiegti
klientų
aptarnavimo
standartą
(Punienė, 2007).;

• Klientų aptarnavimo
kokybės audito vykdymas
(Adomėnas, Ramanauskas,
Vaišvila, 2003)

6 pav. Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybių tyrimo modelis (sudaryta autorės)
6 pav. pateikiamas tyrimo modelis, kuris buvo sudarytas, remiantis perskaityta bei
išanalizuota moksline literatūra bei įvairiais moksliniais straipsniais. Šiame pateiktame
modelyje matyti išskirti įvairių autorių klientų aptarnavimo kokybės veiksniai, t.y. objektyvūs
ir subjektyvūs. Šie veiksniai dar toliau skiriami į dvi dalis: įvardijant vidinius ir išorinius
veiksnius, darančius įtaką klientų aptarnavimo kokybei. Šie veiksniai įtakoja D.
Vyšniauskienės ir V. Kundroto (1999) įvardintas nekokybiško aptarnavimo priežastis, kur
juos dar tiksliau bandoma išsiaiškinti naudojant Serqual metodiką, sukurtą Parasuraman,
Zeithaml bei Berry (1991). Iš šio metodo atrinkta keletas aktualiausių ir klientų aptarnavime
svarbiausių kriterijų, kuriuos ištyrus ieškoma tobulinimo būdų jiems gerinti. Klientų
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aptarnavimo kokybės tobulinimų būdų įvairovė leidžia kiekvienai įmonei pritaikyti pagal
savo ateities tikslus bei galimybes.

2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS
Klientų tyrimas yra organizuojamas, norint nustatyti jų poreikius. Remiantis tokių tyrimų
išvadomis, paslaugų tiekėjas nusprendžia, kokias paslaugas siūlyti. Šiandien vis daugiau
organizacijų atlieka klientų tyrimus siekiant sužinoti, ar

jie yra patenkinti teikiamų paslaugų

aptarnavimu. Teikiamų paslaugų įvertinimas gali duoti labai daug informacijos. Tai vienas iš būdų
pagerinti tiek pačių paslaugų bei jų suteikimo, t.y. aptarnavimo kokybę. Svarbūs rodikliai, kurie turi
būti analizuojami, yra, pavyzdžiui, lojalumas, pakartotinis pirkimas, pasitenkinimas, gaunami
nusiskundimai ir pagyrimai. Gauti nusiskundimai visada susilaukia labai daug dėmesio kokybės
programose. Siekiant gauti tokio tipo informaciją, reikia kelionių agentūrai surasti tinkamiausią jai
būdai gerinti klientų aptarnavimo kokybę.
Tyrimo atlikimui buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas. Anketinė apklausa gali būti
atliekama keliais būdais: respondentų apklausa tiesiogiai bendraujant su jais; respondentų apklausa
naudojantis pašto paslaugomis, respondentų apklausa naudojantis laikraščio, žurnalo ir kito leidinio
paslaugas (Valackienė, 2005). Šiame magistriniame darbe tyrimas buvo atliktas naudojantis
elektroninio pašto paslaugomis bei bendraujant tiesiogiai su kelionių agentūrų ar jų filialų vadovais.
Anketinės apklausos pagalba sieksiu ištirti ir nustatyti geriausius aptarnavimo kokybės tobulinimo
galimybes kelionių agentūrose.
Tyrimo reikšmingumas – mandagūs, paslaugūs, mokantys užmegzti kontaktą ir įgyti kliento
pasitikėjimą pardavėjai ir kiti aptarnaujantys darbuotojai – ne prabanga, o būtinybė kompanijai,
norinčiai išlikti ir įsitvirtinti. Tačiau ne visada taip būna, dar vis dažnai pasitaiko nusiskundimų dėl
netinkamos klientų aptarnavimo kokybės, savo darbo neišmanymo, per mažos kompetencijos ir pan.
Todėl svarbu išsiaiškinti kaip turi būti klientai aptarnaujami turizmo įmonėse, ir kokios yra klientų
aptarnavimo tobulinimo galimybės kelionių agentūrose Kauno mieste.
Tyrimo tikslas – nustatyti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybes Kauno miesto
kelionių agentūrose.
Tyrimo objektas – klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės Kauno miesto
kelionių agentūrose.
Tyrimo metodai: anketinė apklausa, matematinė duomenų analizė.
Tyrimo dalyviai ir organizavimas. Anketinė apklausa vykdoma Kauno mieste turizmo
įmonėse. Tyrime buvo apklausiami kelionių agentūrų ar jų filialų vadovai. Anketos buvo išdalintos
individualiai ar persiųstos elektroniniu paštu.
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Tiriama klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės Kauno miesto kelionių
agentūrose, remiantis pačių turizmo įmonių ar jų filialų vadovų nuomone. Aptarnavimo kokybė
nustatoma išanalizavus tyrime dalyvavusių gavėjų anketas.
Atrankos imtis. Kauno miesto kelionių agentūrų ar jų filialų vadovai.
Turizmo informacinio centro (TIC) duomenimis Kauno mieste 2008 m. buvo užregistruotos
51 kelionių agentūros, kuriose dirba apie 350 darbuotojų. Šių darbuotojų skaičius vidutiniškai per
dieną aptarnauja apie 25 klientus, ne tik tiesioginiu kontaktu, bet ir telefonu ar elektroniniu paštu.
Respondentų apklausai naudotas būdas – anketa. Šis metodas pasirinktas todėl, kad:
9

leidžia apklausti didelį žmonių skaičių;

9

anonimiškumas skatina didesnį sąžiningumą ir gaunami tikslesni duomenys;

9

atsakymus neįtakoja apklausėjas;

9

ekonomiška laiko ir sąnaudų atžvilgiu;

9

iš anketų surinktus duomenis žymiai lengviau apdoroti ir analizuoti.

Tačiau taikant šį metodą, mažai sugrįžta užpildytų anketų dėl apklausiamųjų abejingumo.
Atliekant mokslinius tyrimus, svarbu nustatyti reikalingą minimalų tyrimų skaičių, kad būtų galima
padaryti statistiškai reikšmingas išvadas.
Norint gauti tikslesnius duomenis, būtina įvertinti tyrimo duomenų patikimumą bei jų
tikslumą, t.y. remtis matematinės statistikos metodais. Norint gauti kuo tikslesnius duomenis, ir
užtikrinti tyrimo patikimumą, reikia pasirinkti teisingą apklausiamųjų skaičių (tyrimo objekto imtį).
Valackienė (2004) siūlo tyrimo objekto apimtį apskaičiuoti pagal Paniott formulę A.Valackienės
(2005) teigimu, duomenų tikslumui ir tyrimo patikimumui užtikrinti būtina turėti kuo tikslesnius
duomenis, todėl reikia pasirinkti teisingą apklausiamųjų skaičių (tyrimo objekto imtį). Šis skaičius
apskaičiuojamas pagal Paniott formulę.

čia n – imties dydis – atrankinės visumos dydis (reikiamas apklausti respondentų skaičius);
∆ – leidžiamos paklaidos dydis.
Šiame tyrime buvo pasirinkta leistina 9 proc. paklaida.
N – tiriamos visumos narių skaičius – generalinės visumos dydis (51 kelionių agentūra).
Gautas atrankos dydis. Socialinių mokslų tyrimuose standartine paklaida laikoma 5%, kuri
gaunama su 0,95 tikimybe. Apklausiamų klientų skaičius turėtų būti 44 kelionių agentūrų ar jų
filialų vadovai, tačiau sugrįžusių anketų skaičius buvo 36, procentas nesugrįžusių anketų neviršija
leistinos paklaidos. Tai yra 9 proc. paklaidos.
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Galima teigti, kad iš kelionių agentūrų ar jų filialų respondentai turi sudaryti 70 % visų
apklausiamų įmonių.
Kad rezultatai teisingai atspindėtų tiriamą objektą, sudarant anketos klausimus buvo laikomasi
apklausos metodų metodologijos. Apklausos metodas buvos pasirinktas todėl, kad būtų gaunami
išsamesni duomenys, giliau suvokiama situacija apie kelionių agentūrų klientų aptarnavimo kokybę
bei jos tobulinimo galimybes. Anketoje pateiktų klausimų turinys tiesiogiai siejasi su tyrimo tikslu.
Anketos pradžioje pateikiami motyvai, t.y., kokiu tikslu apklausa atliekama.
Anketoje pateikiama 16 klausimų ir jų užpildymo instrukcija. Anketos pradžioje pateikiami
pateikiami motyvai, t.y. kokiu tikslu apklausa vykdoma bei bendrinio pobūdžio klausimai apie
pačią kelionių agentūrą, t.y. kelionių agentūros pavadinimas, jos įsteigimo metai bei esamas
darbuotojų skaičius. Klausimai suformuluoti aiškiai, kad respondentai juos suprastų, galėtų greitai ir
lengvai į juos atsakyti.
6 pav. pateikiamas tyrimo modelis, kuris buvo sudarytas, remiantis perskaityta bei
išanalizuota moksline literatūra bei įvairiais moksliniais straipsniais.
Kaip ir minėjau, 1 – 3 klausimai yra bendrinio pobūdžiu, 4 klausimu siekiama sužinoti pačių
vadovų nuomonę, kas lemia jų kelionių agentūros pasirinkimą, t.y. kokie kriterijai klientui yra
svarbiausi renkantis kelionių agentūra vadovų nuomone.
5 anketos klausimu norima išsiaiškinti vadovų nuomonę apie objektyvius klientų aptarnavimo
kokybės veiksnius, o 6 klausimu – subjektyvius. Anketoje prašoma šiuos veiksnius įvertinti pagal
svarbumą atitinkamai nuo 1 iki 5.
7, 8, 9 bei 10 klausimai yra susieti su Serqual metodika, kurios kriterijai lemia aptarnavimo
kokybę turizmo srityje. Kiekvieną paslaugos kriterijų tiriamieji įvertino 10 balų sistema. Apklausos
duomenys susisteminti pagal atskirus kriterijus: norimos paslaugos vertinimas ir suteiktos paslaugos
vertinimas. Paslauga, kurią vartotojas tikisi gauti, yra vadinama norima paslauga, tad šios anketos
atveju, kokiu balu kelionių agentūrų vadovai norėtų įvertinti savo įmonių teikiamų paslaugų kokybę, t.y.
kokia ji būtų, o suteikto paslaugos vietoje – kaip darbuotojai, vadovų nuomone, suteikia reikiamas
paslaugas. Tai dar vienas iš būdų parodančių, ties kuriais punktais reiktų atsižvelgti ir priimti reikiamą
sprendimo būdą.
11 ir 12 klausimai yra susieti su pačiu kelionių agentūros darbuotoju, t.y. jo savybes. Pirmasis
klausimas pateiktas bendrai informacijai gauti apie darbuotojo tam tikrų savybių svarbą dirbant turizmo
srityje, o antrasis, t.y. 12 klausimas pritaikytas apie pačios kelionių agentūros darbuotojus, kurios
vadovas yra apklausiamas.
13 ir 14 klausimais siekiama sužinoti apie darbuotojų kompetencijų svarbą, tiek bendrai turizmo
srityje, tiek analogiškai konkrečiai kelionių agentūrai.
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15 klausimu bandoma kelionių agentūrų vadovų pagalba sužinoti nekokybiškos kliento
aptarnavimo kokybės priežastis.
16 klausimas siejasi su 15 klausimo priežasčių tobulinimo galimybėmis, t.y. kokiais būdais būtų
galima išvengti vienokių ar kitokių nekokybiško klientų aptarnavimo priežasčių.

Anketinėje apklausoje dalyvavo trečdalio Kauno mieste aktyvią veiklą vykdančių kelionių
agentūrų ar jų filialų vadovai. Analizė pradėti tikslinga būtų nuo nuo bendro pobūdžio klausimų.
Pagal atliktą tyrima gauti šie bendrieji duomenys:

•

Kauno miesto vidutinė kelionių agentūrų patirtis turizmo rinkoje yra 11 metų, tačiau iš visų
tyrime dalyvavusių kelionių agentūrų, daugiau nei 20 iš jų turizmo sferoje dirba ne mažiau nei
10 metų, tai parodo, kad Kauno mieste yra pakankamai brandus kelionių agentūrų „amžiaus“
branduolys. Vos 3 kelionių agentūros dirba mažiau nei 3 metus, tai parodo, kad į šią rinką yra
pakankamai sudėtinga įeiti mažoms, nežinomoms, nedidelėms kelionių agentūroms.

•

Kalbant apie darbuotojų skaičių, šiek tiek, kai kurie vadovai buvo suklaidinti ir skaitmuo buvo
įrašytas netikslus. Dauguma vadovų į anketos pateiktą klausimą atsakė bendrai, t.y. kiek
apskritai turi darbuotojų, imant bendrai ir Kauno regiona (jei kelionių agentūra turi daugiau
filialų nei Kauno mieste). Tad šis rodiklis nepakankamai tikslus vadovautis.
7 pav. Kriterijus, lemiantis kelionių agentūros pasirinkimą
Vardo žinom um as
Inform acijos s uteikim o
gaus um as
Darbuotojų profes ionalum as
2%

23%

11%
8%

Draugų rekom endacijos
Kelionių agentūros dydis

2%

23%
31%

Kokybiš kas aptarnavim as
Kita…… (gyvenam ąją vietą)

7 pav. Kriterijus, lemiantis kelionių agentūros pasirinkimą (sudaryta autorės)
Pagrindiniai kriterijai, lemiantys kelionių agentūros pasirinkimą, anot pačių vadovų, yra
draugų bei pažįstamų rekomendacijos. Geriausia nemokama reklama ir antireklama yra „iš lūpų į
lūpas“. Antroje ir trečioje vietose renkamasi pagal kokybišką aptarnavimą bei darbuotojų
profesionalumą. Tai manau kriterijai, pagal kuriuos klientas turėtų rinktis vieną ar kitą kelionių
agentūrą, nes tik profesionalus ir patyręs darbuotojas galės atsakyti į visus klientui iškilusius
klausimus.
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3. KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS TOBULINIMO GALIMYBIŲ
KAUNO MIESTO KELIONIŲ AGENTŪROSE TYRIMO REZULTATAI
BEI JŲ APTARIMAS
Šiame skyriuje yra aptariami gauti tyrimo rezultatai, kurie padalinami į tris poskyrius tam, kad
būtų aiškiau suskirstyti gauti respondentų duomenys. Pirmajame poskyryje aptariami kokie
kriterijai/ veiksniai kelionių agentūrų ar jų filialų vadovams atrodo svarbiausi ir reikalingiausi
aptarnavimo srityje dirbantiems darbuotojams. Antrajame poskyryje analizuojami ir įvertinami
Serqual kokybės modelio kriterijai, t.y. reagavimo, prieinamumo, vartotojo pažinimo bei
komunikabilumo. Šie veiksniai parodė vadovų norimų paslaugų suteikimą klientams savo kelionių
agentūrose bei įvertino dabartinių suteikiamų paslaugų kokybę. Daugelis respondentų buvo griežti
ir vertino anketą atsakingai. Trečiasis poskyris skirtas bene svarbiausiems anketos klausimams, t.y.
kad šių klausimų dėka sužinoma kokios pagrindinės klaidos yra kelionių agentūrose bei kokius
būdus vadovai taiko joms išspręsti. Šie atsakymai parodo ar yra kelionių agentūrų klientų
aptarnavimui kur tobulėti, ar galima joms pasiūlyti konkrečių tobulinimosi galimybių.
3.1. Klientų aptarnavimo kokybę lemiančių veiksnių įvertinimas
Klientai mato ir vertina tai, su kuo jie patys tiesiogiai susiduria. Viso to rezultatas pasitenkinimas arba nepasitenkinimas. Apačioje pateiktose lentelėse matyti kokie objektyvūs ir
subjektyvūs veiksniai įtakoja kliento aptarnavimo kokybę kelionių agentūrų ar jų filialų vadovų
nuomone.

8 pav. Kliento aptarnavimo kokybę lemiantys objektyvūs veiksniai (sudaryta autorės)
Klientų aptarnavimo kokybę lemiantys objektyvūs veiksniai yra šie: aptarnavimo kultūra,
darbuotojų kvalifikacija, klientų poreikių išsiaiškinimas bei optimaliausio pasiūlymo pateikimas,
įmonės prieinamumas, dėmesys klientui, reagvimas į patį klientą, komunikabilumas.
Klientų aptarnavimo kokybę lemiantys objektyvūs veiksniai pagal svarbumą, anot apklaustų
kelionių agentūrų vadovų nuomonės, yra:

• darbuotojų kvalifikacija, klientų poreikių tenkinimas bei aptarnavimo kultūra – ypač
svarbūs veiksniai. Šiuos veiksnius atitinkamai įvertino 28, 34 kelionių agentūrų vadovai.
• įmonės prieinamumas bei dėmesys nuolatiniams klientams kaip labai svarbiu veiksniu
įvertino 27 respondentai iš 36.
Šie objektyvūs veiksniai parodo, kad dažniausiai klientai kelionių agentūroje atkreipia dėmesį
į: pačią aptarnavimo kultūrą, darbuotojų kvailifikaciją bei klientų poreikių tenkinimą ir
optimaliausio pasiūlymo pateikimą.
Klientų aptarnavime svarbiausią vietą užima darbuotojas, kontaktuojantis tiesiogiai su
klientu, kuris ne tik formuoja kliento nuomonę apie pačią įmonę, bet ir kuria įmonės įvaizdį. Visas
įmonės įvaizdžio kūrimas ir prasideda nuo pat pirmo žingsnio apsilankius vienoje iš kelionių
agentūros ofisų. Įėjus į vieną iš ofisų kiekvienas klientas nori, kad į jį būtų atkreipiamas dėmesys ir
pasitiktas nuoširdžia šypsena. Šis darbuotojų gestas suteikia šiltą bei jaukią atmosferą klientui. Į
aptarnavimo kultūros sąvoką taip pat įeina tokie dalykai kaip: ofiso interjeras, švara, kaip klientas
yra pasitinkamas įžengus pro duris, pačio personalo išvaizdą, elgesys, rodomas mandagumas ir
dėmesingumas klientui. Prie darbuotojų kvalifikacijos būtų galima priskirti pačio darbuotojo patirtį
turizmo srityje, mokėjimą bendrauti su klientu, užtikrintumo jausmas už savo veiksmus ar
pasakytus žodžius. Aptarnavimo srityje, o ypač turizmo, nemandagu ir nekorektiška yra sakyti
nežinau ir pan.

9 pav. Kliento aptarnavimo kokybę lemiantys subjektyvūs veiksniai (sudaryta autorės)
Klientų aptarnavimo kokybę lemiantys subjektyvūs veiksniai yra šie: kliento simpatija
personalui, kliento pasitikėjimas įmone, maloni aplinka, personalo rodoma pagarba klientui,
nuoširdus personalo dėmesys, darbuotojų savybės bei kompetencijos ir keletas kitų veiksnių.
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Klientų aptarnavimo kokybę lemiantys subjektyvūs veiksniai pagal svarbumą, anot apklaustų
kelionių agentūrų vadovų nuomonės, yra:
•

kliento pasitikėjimas įmone bei personalo rodoma klientui pagarba ir sąžiningumas – ypač
svarbu veiksnys yra atitinkamai 26 ir 30 kelionių agentūrų vadovams;

•

darbuotojo asmeninės savybės bei kompetencijos – labai svarbus veiksnys 28 apklaustiems
respondentams.

Subjektyviams klientų aptarnavimo kokybės veiksniams įtaka daro vėlgi pats darbuotojas, kitaip
tariant jo asmeninės savybės, jo kompetencijos, asmeninės simpatijos. Klientų skaičius lemia ne tik
pačio darbuotojo kaip profesionalo žinios, bet ir kaip paprasto žmogaus asmeninės savybės. Kai
kuriems klientams patinka, kai jie yra išklausomi darbuotojų ne tik darbo, bet ir asmeniniais
klausimais. Kai kurie klientai su darbuotojais nori tapti draugais, gerais pašnekovais.
3.2

Serqual elementų įtaka klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybėms

Kalbant plačiau apie aptarnavimo kokybę kaip vieną iš veiksnių, darančių įtaką klientų
pasitenkinimui, reikėtų paminėti kriterijus, kuriais remdamiesi klientai įvertina aptarnavimo
kokybę, t.y. serqual kriterijai.
Reagavimo kriterijus
10

10

10

10

9,5
9

9

9

9

Darbuotoja i
nori ai ir
s kubia i
a ptarna uja
klientą

Pa s l augos
s utei ki a mos
laiku

Į klientų
poreiki ų
tenkinimą
reaguoja ma
s kubi ai ir
pagarbi ai

8,5

Norimos pa s l augos
įvertinimas ba lais
Suteiktos pas l augos
įvertinimas ba lais

10 pav. Reagavimo kokybės kriterijus (sudaryta autorės)
Visi kelionių agentūrų vadovai Serqual kokybės kriterijus įvertino maksimaliu balu, t.y. 10.,
tačiau jie puikiai supranta, kad jų teikiamos paslaugos nevisada atitinka norimų paslaugų pateikimo.
Paslauga yra skirstoma į tokius reagavimo kriterijus:
• Darbuotojai noriai ir skubiai aptarnauja klientą - suteikiamos paslaugos įvertinimas 9.
Visų apklaustųjų norimos paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas
prilyginamas 9,1. Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 354
balais, o gauta paslauga - 327 balais, susidaro 27 balų skirtumas (13 %). Nuokrypio santykis 1:
1,13.
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• Paslaugos suteikiamos laiku - suteikiamos paslaugos įvertinimas 8,8.
Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 350 balais, o gauta
paslauga - 317 balais, susidaro 27 balų skirtumas (11 %). Nuokrypio santykis 1: 1,11.

• Į klientų poreikių tenkinimą reaguojama skubiai ir pagarbiai - suteikiamos paslaugos
įvertinimas 9,1. Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 327
balais, o gauta paslauga - 354 balais, susidaro 27 balų skirtumas (13 %). Nuokrypio santykis 1: 1,13.

Iš šio kokybės kriterijaus pastebime, jog kelionių agentūrų klientai tikisi mandagesnio ir
mielesnio bendravimo, kompetentingai atliekamo darbuotojų darbo, tikslios informacijos pateikimo
ir kad jų pageidavimai būtų gerbiami.
Prieinamumo kriterijus
10
10

10
9
8

8
6

Lengva susisiekti
(pasiskambinti,
asmeniškai pabendrauti)
su paslaugų tiekėju
Be rūpeščių galima
pasikalbėti su
darbuotojais apie iškilusią
problemą

4
2
0
Norimos paslaugos
Suteiktos paslaugos
įvertinimas balaisįvertinimas balais

11 pav. Prieinamumo kokybės kriterijus (sudaryta autorės)
Vertindamas kokybę vadovas turėjo atsižvelgti į šiuos paslaugos kriterijus:
• Lengva susisiekti (pasiskambinti, asmeniškai pabendrauti) – 9.
Visų apklaustųjų norimos paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas
prilyginamas 9. Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 354
balais, o gauta paslauga - 328 balais, susidaro 26 balų skirtumas (14 %). Nuokrypio santykis 1:
1,14.
• Be rūpeščių galima pasikalbėti su darbuotojais apie iškilusią problemą – 8,8.
Visų apklaustųjų norimos paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas
prilyginamas 9,1. Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 351
balais, o gauta paslauga - 318 balais, susidaro 33 balų skirtumas (10,6 %). Nuokrypio santykis 1:
1,11.
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12 pav. Vartotojo pažinimo kokybės kriterijus (sudaryta autorės)
Paslauga skirstoma į šiuos pažinimo kokybės kriterijus:
• Stengiamasi išsiaiškinti kliento poreikius su juo bendraujant – 9. Visų apklaustųjų norimos
paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 9,1. Pagal gautus
rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 356 balais, o gauta paslauga - 325
balais, susidaro 31 balų skirtumas (11 %). Nuokrypio santykis 1: 1,11.
• Konkrečių klientų reikalavimų žinojimas – 8,9. Visų apklaustųjų norimos paslaugos įvertinimas
yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 8,9. Pagal gautus rezultatus galime teigti,
jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 351 balais, o gauta paslauga - 322 balais, susidaro 29 balų
skirtumas (12 %). Nuokrypio santykis 1: 1,2.
• Nuolatinių klientų pažinimas – 8,8. Visų apklaustųjų norimos paslaugos įvertinimas yra 10, o
suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 8,8. Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog
tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 350 balais, o gauta paslauga - 318 balais, susidaro 28 balų
skirtumas (11,9 %). Nuokrypio santykis 1: 1,2.
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13 pav. Komunikabilumo kokybės kriterijus (sudaryta autorės)
Tiriant komunikabilumo paslaugas buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus:
• Darbuotojai bendrauja su klientu ta kalba, kurią jis moka – 8,6. Visų apklaustųjų norimos
paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 8,8. Pagal gautus
rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 353 balais, o gauta paslauga - 311
balais, susidaro 42 balų skirtumas (8,4 %). Nuokrypio santykis 1: 0,8.
• Gebėjimas įžvelgti visus klientų norus – 8,5. Visų apklaustųjų norimos paslaugos įvertinimas yra
10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 8,5. Pagal gautus rezultatus galime teigti, jog
tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 350 balais, o gauta paslauga - 306 balais, susidaro 44 balų
skirtumas (7,9 %). Nuokrypio santykis 1: 0,8.
• Maloniai supažindinama su paslaugos kainomis – 9,4. Visų apklaustųjų norimos paslaugos
įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 9,4. Pagal gautus rezultatus
galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 356 balais, o gauta paslauga - 338 balais,
susidaro 18 balų skirtumas (19,7 %). Nuokrypio santykis 1: 2.
• Kliento įtikinimas, kad organizacija gali spręsti jo problemas – 8,9. Visų apklaustųjų norimos
paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 8,9. Pagal gautus
rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 349 balais, o gauta paslauga - 321
balais, susidaro 28 balų skirtumas (11,9 %). Nuokrypio santykis 1: 1,2.
• Pagarbus supažindinimas su teikiamomis paslaugomis – 9,3. Visų apklaustųjų norimos paslaugos
įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 9,3. Pagal gautus rezultatus
galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 354 balais, o gauta paslauga - 336 balais,
susidaro 18 balų skirtumas (19,7 %). Nuokrypio santykis 1: 2.
• Darbuotojai turi pakankamai žinių, kad atsakytų į visus klientų klausimus – 8,8. Visų apklaustųjų
norimos paslaugos įvertinimas yra 10, o suteikiamos paslaugos įvertinimas prilyginamas 8,8. Pagal
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gautus rezultatus galime teigti, jog tikėtos paslaugos lūkesčiai įvertinti 354 balais, o gauta paslauga
- 317 balais, susidaro 37 balų skirtumas (9,6 %). Nuokrypio santykis 1: 1.
3.3 Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės
Aptarnavimo kokybė didžiąja dalimi priklauso nuo darbuotojų. Šis poskyris ir skirtas,
išanalizuoti gautus tyrimo rezultatus, susijusius su darbuotojo asmeninėm savybėm, jo
kompetencijom, bei nekokybiško aptarnavimo ir jo tobulinimo galimybėms aptarti.

14 pav. Reikalingiausios kelionių agentūros darbuotojo savybės (sudaryta autorės)
Kelionių agentūrų vadovai anketų dėka atrinko reikalingiausias darbuotojo savybes, dirbant turizmo
sferoje, t.y:
•

žinios, gebėjimas išklausyti, komunikabilumas bei kalbų mokėjimas – yra ypač svarbios
savybės;

Savikontrolė, kruopštumas, aktyvymas, pozityvus mąstymas bei pasitikėjimas savimi – yra taip pat
pakankamai svarbios savybės.
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15 pav. Reikalingiausios kelionių agentūros darbuotojo savybės (vadovų nuomonė) (sudaryta autorės)
Pasak kelionių agentūrų vadovų jų darbuotojai pasižymi šiomis savybėmis: kalbų mokėjimu,
žiniomis, komunikabilumu bei pasitikėjimo savimi. Šiek tiek mažiau yra aktyvumo, kruopštumo,
savikontrolės bei pozityvaus mąstymo.

16 pav. Kompetencijos pagal svarbumą, kurios reikalingos kelionių agentūrų darbuotojams
(sudaryta autorės)

Pačios svarbiausios darbuotojo kompetencijos kelionių agentūroje yra atidumas ir dėmesingumas
bei užsienio kalbų mokėjimas kartu su konfliktinių situacijų sprendimu. Taip pat svarbios, bet jau
šiek tiek mažiau yra punktualumas, organizuotumas, humoro jausmas, bei lojalumas.
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17 pav. Kompetencijos pagal svarbumą, kurios reikalingos kelionių agentūrų darbuotojams
(vadovų nuomonė) (sudaryta autorės)
Pasak vadovų darbuotojų kompetencijos pagal svarbą yra šios: atidumas ir dėmesingumas, užsienio
kalbų mokėjimas, atsakomybės jausmas bei konfliktiniu situacijų sprendimas drauge su
punktualumu. Mažiau svarbios – humoro jausmas, vidinė kultūra bei savikontrolė.

18 pav. Pagrindinės nekokybiško aptarnavimo priežastys (sudaryta autorės)
Pagrindine nekokybiško aptarnavimo priežastimi buvo įvardinta net 51 proc, t.y. 23 respodentų –
patirties stoka. Patirties stoka lemia ne tik gaunamos informacijos kiekį, bet ir jos kokybę. Antroji
priežastis – nekvalifikuotas personalas, tai reiškia, kad darbuotojas nesiunčiamas į įvairius
seminarus, programas, kas padeda tobulėti pačiam kaip darbuotojui. Tai ypatingai rekomenduojama
mažą patirtį turintiems darbuotojams ne tik turizmo srityje, bet ir pačioje pardavimo sferoje.
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Motyvacijos neturėjimas ir dažna darbuotojų kaita, kelionių agentūrų ar jų filialų vadovų nuomone,
nėra svarbūs nekokybiško klientų aptarnavimo rodikliai.

19 pav. Kliento aptarnavimo kokybės gerinimo būdai (sudaryta autorės)
Tam, kad būtų kuo geriau ir greičiau sprendžiamos nekokybiško klientų aptarnavimo
problemos, ieškoma įvairių būdų joms išspręsti. Atliktos apklausos metu, pastebėtas niuansas, kad
kelionių agentūros, kurių patirtis yra nedidelė turizmo rinkoje, klientų aptarnavimo kokybės
gerinimo būdu rinkdavosi įprastus mokymus, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir vykdant klientų
pasitenkinimo tyrimus, t.y. atliekant įvairias apklausas internetinėje svetainėje, teikiant anketos
forma, atitinkamai 35 ir 11 procentų. Didesnę patirtį turinčios kelionių agentūros taip pat taiko
įvairių mokymų metodika, bet tai dažniausiai mažesnę patirtį turintiems darbuotojams arba naujos
informacijos pateikimo tikslais. Tačiau dirbančios daugiau nei 10 metų kelionių agentūros net 33
procentais įvardino „slapto pirkėjo“ tyrimo taikymo metodą, gerinant klientų aptarnavimo kokybę.
14 proc., t.y. 9 iš 36 tirtų kelionių agentūros vieną iš būdų įvardino – kliento aptarnavimo standarto
diegimą pačioje įmonėje, kad visi darbuotojai žinotų, kaip jų klientas turi būti aptarnaujamas pagal
vadovų nurodymus, ne tik žodine prasme, bet ir rašytiniu variantu.
Pagal tyrimo metu nustatytus rodiklius, turinčius didžiausius nuokrypius tarp norimos ir
suteikiamos paslaugos, galima pateikti kelionių agentūroms tokias rekomendacijas, į kurias
atsižvelgus būtų galima pagerinti klientų aptarnavimo kokybę.
•

Kauno miesto kelionių agentūros turėtų atkreipti dėmesį į prieinamumo, vartotojo pažinimo

bei komunikabilumo kriterijus. Klientas įmonėje turi jaustis laisvai, todėl reikėtų darbuotojams
maloniau ir atviriau bendrauti, parodyti didesnį susidomėjimą klientais, atkreipti dėmesį į jų
pageidavimus, o atsiradus problemoms stengtis jas paaiškinti ir išspręsti. Kelionių agentūrų
vadovai turėtų labiau rūpintis visa organizacijos atmosfera, t.y. palaikyti ir darbinius, ir draugiškus
santykius su darbuotojais; tai sumažintų klaidas, padarytas darbuotojų streso metu. Agentūra,
norėdama palaikyti tik gerus santykius su klientais ir kokybiškai teikti paslaugas, viduje turėtų
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vykdyti konfliktų prevenciją ir sugebėti parengti darbuotojus taip, kad jie savo darbe išvengtų
konfliktų su klientais ar užkirstų jiems kelią.
•

Atsižvelgdama į vieną iš didesnių kompetencijos nuokrypių, siūlyčiau kelti naujų darbuotojų

kvalifikaciją, tobulinti darbo įgūdžius, kad darbuotojai greitai galėtų reaguoti į klientų
pageidavimus. Tik kompetentingumas, iniciatyvumas, patirties turėjimas bei pačio darbuotojo
profesionalumas ir kitos savybės sudaro idealų darbuotojo portretą ir didina klientų pasitenkinimą
suteikta aptarnavimo kokybe.
•

Didesnių kelionių agentūrų vadovams siūlyčiau įsidiegti klientų aptarnavimo standartą

įmonėje, kad kiekvienas darbuotojas konkrečiai žinotų įmonės credo kas liečia klientų aptarnavimą
bei taip pat taikyti slapto pirkėjo tyrimą, klientų aptarnavimo standarto patikrinimui. Jei kelionių
agentūros parengtų savus klientų aptarnavimo standartus, tai leistų nustatyti prioritetus
sudėtingose klientų aptarnavimo situacijose, sumažintų klaidų skaičių, potencialių konfliktų
tikimybę bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
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IŠVADOS
1.

Svarbiausias paslaugos kokybės vertintojas – ne tiekėjas, o vartotojas. Vartotojas

reaguoja ne tik į tai, kokį rezultatą gauna – jam svarbu ir kokiu būdu pasiekiamas šis rezultatas. Dėl
paslaugų prastos kokybės, įmonės patiria nemažai nuostolių. Paslaugos kokybę bene sunkiausiai
išmatuoti, bet lengviausiai nusakyti. Paslaugų kokybę reiškiama pasitenkinimo kiekiu, kuri iš tos
paslaugos gauna vartotojas. Kiekvienas darbuotojas daro įtaką, užtikrinant klientui priimtiną
kokybę. Tiesiogiai su klientais bendraujantys darbuotojai yra atsakingi už klientų patirtą paslaugos
kokybę. Paslaugos teikėjo rodomas dėmesys skatina klientą aktyviau dalyvauti paslaugos teikimo
procese, o tai paslaugos teikėją skatina efektyviau veikti. Tai lemia ilgalaikę įmonės paslaugų
kokybės sėkmę.
2.

Mokslinėje literatūroje pateikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelių gausa

atskleidžia paslaugų kokybės vertinimo sudėtingumą, atspindi vieno visuotinai taikytino kokybės
vertinimo modelio paieškas. Kaip geriausias tiriant paslaugų kokybę visuotinai pripažintas yra
servqual modelis, kuris padeda nustatyti vartotojo lūkesčių ir suteiktos paslaugos kokybės
neatitikimus. Paslaugų kokybė yra momentinė būsena, galima įvertinti tik vartojimo metu,
paslaugos, skirtingai nei prekės, yra patirties produktas, jas vertinti galima tik vartojant. Paslaugų
kokybės vertinimą sąlygoja objektyvūs ir subjektyvūs aptarnavimo kokybės veiksniai. Paslaugų
neapčiuopiamumas arba nematerialus jų pobūdis rodo, kad jų negalima demonstruoti, stebėti,
ragauti, išbandyti, transportuoti, saugoti, supakuoti, ištirti jų kokybę iki vartojant. Paslaugų
neapčiuopiamumas lemia tam tikras problemas, tiek kelionių agentūroms, tiek patiems klientams.
3.

Efektyvaus klientų aptarnavimo pagrindas yra supratimas, kaip

klientas

įsivaizduoja aptarnavimą. Nustačius, ko nori ir ko tikisi klientas, reikia parinkti tinkamą klientų
aptarnavimo strategiją. Optimalus klientų aptarnavimo lygis yra tas, kuris pritraukia ir išlaiko
pelningiausius klientus. Klientams sunku susigaudyti ir įvertinti, kas parduodama, kol paslauga
nesinaudoja. Teorijoje pagrindinėmis klientų aptarnavimo klaidomis pripažįstamos patirties stoka,
nepakankama darbuotojų kvalifikacija, dažna pačių darbuotojų kaita bei motyvacijos neturėjimas.
Šių klaidų išvengti įmanoma taikant klientų aptarnavimo kokybės tobulinimosi būdus: vykdant
klientų pasitenkinimo tyrimus, organizuojant įvairius mokymus, keliančius darbuotojų
kvalifikaciją, atliekant slapto pirkėjo tyrimą, vykdant klientų aptarnavimo auditą bei įdiegiant
CRM ar klientų aptarnavimo standartą.
4. Sukurtas klientų aptarnavimo modelis ne tik leidžia susisteminti visą aptarnavimo
specifiką bei išsiaiškinti klientų aptarnavimo klaidas, bei taip pat ir rasti jų galimus sprendimo
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būdus. Šio modelio dėka buvo sudaryta respondentų anketa, kurios klausimų pagalba buvo gauti
duomenys, padedantys išsiaiškinti nekokybiško klientų aptarnavimo priežastis bei tinkamiausius
būdus ateityje norint jų išvengti. Modelio pradžioje yra išskiriami klientų aptarnavimo kokybė,
kuriuos lemia objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai, atitinkamai skirstomi į vidines ir išorines
aptarnavimą lemiančius veiksnius. Išsiaiškinus klientų aptarnavimo kokybę lemiančius veiksnius,
galima išsiaiškinti ir nekokybišką aptarnavimą įtakojančias priežastis. Tik jas nustačius, modelyje
pereinama į jų tobulinimo galimybių nustatymą, kur kiekvienam aptarnavimo kokybę
įtakojančiam veiksniui galima pritaikyti jam reikalingą tobulinimo būdą.
5. Pagal atlikto tyrimo gautus rezultatus galima teigti, kad Kauno miesto kelionių agentūrų
aptarnavimo paslaugos teikiamos kokybiškai. Tyrimo metu visi vertinimai (nuo norimo ir klientams
suteikiamo aptarnavimo) išliko panašios vertinimo tendencijos. Didžiausi trūkumai buvo pastebėti
tokių kriterijų: be rūpeščių galima pasikalbėti su darbuotojais apie iškilusią problemą; nuolatinių
klientų poreikių pažinimą bei darbuotojų žinių trūkumas. Nors kai kurie kelionių agentūrų
darbuotojai nemoka išspręsti klientų problemų, bet susisiekti su jais bet kuriuo metu ir pranešti apie
ją nėra didelių kliūčių. Šiems trūkumams išspręsti patogiausia būtų įdiegiant klientų aptarnavimo
standartą įmonėje bei rengiant „Slapto pirkėjo“ tyrimus, kurie leidžia sužinoti ne tik nekokybiško
aptarnavimo klaidas, bet ir rasti tinkamus būdus joms išspręsti. Mažiausiai teikiamų paslaugų
kokybės trūkumai pastebėti tokių kriterijų: susisiekimą su darbuotoju bet kuriuo paros metu bei
mandagus pačių paslaugų suteikimas, tad kokybė visiškai atitinka norimą ir čia galimybių tobulėti
kolkas nėra. Kauno miesto kelionių agentūros turėtų atkreipti dėmesį į prieinamumo, vartotojo
pažinimo bei komunikabilumo kriterijus. darbuotojams maloniau ir atviriau bendrauti, parodyti
didesnį susidomėjimą klientais, atkreipti dėmesį į jų pageidavimus, o atsiradus problemoms stengtis
jas paaiškinti ir išspręsti. Atsižvelgdama į vieną iš didesnių kompetencijos nuokrypių, siūlyčiau
kelti naujų darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti darbo įgūdžius, kad darbuotojai greitai galėtų reaguoti
į klientų pageidavimus. Didesnių kelionių agentūrų vadovams rekomendacija būtų įsidiegti klientų
aptarnavimo standartą įmonėje, kad kiekvienas darbuotojas konkrečiai žinotų įmonės credo kas
liečia klientų aptarnavimą bei taip pat taikyti slapto pirkėjo tyrimą, klientų aptarnavimo standarto
patikrinimui.
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Priedai
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1 priedas
Bendrai suvokta kokybė
Laukiama kokybė
Rinkos komunikacijos;
Gyvas žodis;
Įvaizdis;
Vartotojo poreikiai;

Patirta kokybė
Įvaizdis

Techninė kokybė

Funkcinė kokybė

Bendroji suvokta paslaugų kokybė (Vengrienė, 2008)
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2 priedas
4 lentelė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai (Bagdonienė, 2005)
Kriterijai

C. Albrecht, B. Thomasson
R. Zemke

Rūpinimasis
ir ˅
domėjimasis
Betarpiškumas ir ˅
lankstumas
Klaidų taisymas
˅

Ch. Gronroos

R. Johnston, R. S. Vandermerwe,
Silvestro ir kt.
D. Gilbert
Dėmesingumas
ir rūpestingumas
Komunikabilum
a, lankstumas

Patikimumas

˅

Prieinamumas ir
pasiruošimas
padėti
Požiūris į vartotoją

˅

˅

˅

Požiūris
elgsena
Profesionalu
˅
mas
ir
įgūdžiai
Pareigingumas

Reputacija
ir
pasitikėjimas
Funkcionalumas

˅
Atsakingumas

A. Parasuraman,
V. Zeithaml,
L. Berry
Vartotojo pažinimas
Komunikabilumas

˅
˅

˅

Sugebėjimas
spręsti
problemas

J. Reynoso,
B. Moores
Dėmesingumas

Kompensavi
mas

Sąžiningumas

Kompetetingumas

D. Gremler,
M. Bitner,
K. Evans

˅
Dorumas
˅
Saugumas
Pasiekiamumas,
paslaugumas,
reagavimas
ir Draugiškumas

˅
Terminų
laikymasis
Reagavimas

˅
Konfidencialum
as
Paslaugumas,
operatyvumas

Patikimumas,
saugumas
Reagavimas,
prieinamumas
Paslaugumas

Profesionalumas

˅
Pasitikėjimas

Tinkamumas

Pritaikomu
mas

Apčiuopiamumas
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3 priedas

2
20 pav. Turizmo paslaugų kokybę įtakojančių veiksnių schema. (Paulavičienė, 2008)
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4 priedas
Gero aptarnavimo pavyzdys
Darbo vieta
•

Visa įranga ir teikiami dokumentai išdėstyti tvarkingai ir racionaliai, kad ilgai nereiktų
ieškoti jų esant klientui;

•

Kompiuterizuotos ir kitos darbo vietos turi būti gerai įrengtos, kad klientai būtų greitai
aptarnaujami.

Aptarnaujančių darbuotojų išvaizda
•

Švarūs, tvarkingi drabužiai;

•

Atlapo su darbuotojo vardu ir pavarde prisegta taip, kad klientas matytų;

•

Tvarkinga šukuosena;

•

Moterims kuklūs papuošalai, makiažas;

•

Šypsena žvali, maloni veido išraiška;

•

Gera sveikata, emocinė būsena, tinkanti higiena, malonus kūno aromatass (neturi jaustis
nemalonaus rūkančiojo burnos kvapo ar prakaito).

•

Firmos įvaizdžiui daug įtakos turi ne tik intelektas, bet ir darbuotojų išvaizda. Tai drabužiai,
kūno aromatas, elgesio manieros, sugebėjimai etiškai bendrauti. Elgesio manieros aiškiai
parodo darbuotojo dėmesį klientui. Veido išraiška turi švytėti palankumu, šypsena.
Bendravimas su klientu privalo būti etiškas, nežiūrint jo amžiaus, lyties bei socialinės
padėties.

Darbuotojo profesinės savybės
•

Svarbiausios trys pagrindinės profesinių savybių grupės:

•

Sugebėjimai;

•

Charakteris;

•

Žinios.

•

Darbuotojas turi būti atviras, mokėti gerai nuteikti kitą asmenį, įtikinti, išaiškinti
nesuprantamus dalykus. Turi būti moralus, dėmesingas, atidus ir rimtas.

Elgesio būdas ir požiūris į klientą
•

Atėjus klientui darbuotojas pirmas pasisveikina. Jei atvyksta moteris – darbuotojas atsistoja;

•

Atsiprašo, jei reikia luktelti;

•

Pasirodžius klientui, darbuotojai tarpusavyje nebendrauja, nekalba telefonu;

•

Mandagiai ir paslaugiai elgiamasi net ir su pačiu „sudėtingiausiu“ klientu;

•

Suklydus, iš karto atsiprašoma;
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•

Operatyviai sprendžiamos kliento problemos;

•

Darbo vietoje darbuotojas neužsiima savo asmeniniais reikalais (nekalba telefonu, neskaito
laikraščių ir pan.);

•

Darbuotojas atitinka reikalavimus, keliamus jo kvalifikacijai, darbą atlieka greitai, be klaidų;

•

Moka išklausyti kliento norus;

•

Kantriai ir mandagiai elgiasi su nemandagiu klientu;

•

Nekomentuoja ir nekritikuoja bendradarbių klientams girdint.

Produkto pateikimas klientui
•

Išsamiai paaiškina paslaugų ar produktų, išskirtinumą, pagal kliento poreikius ir galimybes;

•

Pasiūlo tokį variantą, kuris geriausiai atitinka kliento poreikius, pasiūlo naujovių;

•

Sužadina kliento pasitikėjimą savo kompetencija, o kartu ir įmone;

•

Klientas visada teisus

Bendravimo pabaiga
•

Padėkoja klientui;

•

Atsistojęs atsisveikina ir nusilenkia išeinančiajam.
Darbuotojo elgesys įvairiose situacijose

Elgesys konfliktinėje situacijoje
•

Darbuotojas deda visas pastangas, kad konfliktinė situacija nesusidarytų;

•

Laikosi ramiai ir elgiasi profesionaliai;

•

Nekelia balso, negreitina kalbos tempo;

•

Pasistengia, kad ankstesnis konfliktas nepaveiktų bendravimo su klientu.

Elgesys iškilus nesklandumams
•

Darbuotojas informuoja klientą, kada jo pretenzija bus išnagrinėta;

•

Atsiprašo laukiančiųjų;

•

Paaiškina kas nutiko;

•

Stengiasi nuslopinti neigiamas emocijas;

•

Jei reikia, kreipiasi į vadovą.

Elgesys su skundu
•

Darbuotojas parodo, kad jam rūpi kliento problema;

•

Užregistruoja skundą ir praneša vadovui;

•

Padėkoja klientui;

•

Pripažįsta problemą;

Elgesys su nemandagiu klientu
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•

Darbuotojas nemandagų klientą, aptarnauja kantriai kaip ir bet kurį kitą;

•

Jeigu reikia, iškviečia vadovą, apsaugos policiją;

Elgesys su familiariu klientu
•

Darbuotojas pats nesielgia familiariai;

•

Aptarnauja jį kompetetingai ir profesionaliai;

•

Lieka mandagus ir dalykiškas;

•

Nekreipia dėmesio į familiarius žodžius.
Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos
1. Stenkitės būti draugiški.
2. Palikite potencialiam pirkėjui vizitinę kortelę.
Nesvarbu, ar jūs susipažinote su žmogumi lėktuve, žvejyboje ar tada, kai jis norėjo

įsigyti iš jūsų tai, kas šiuo metu neparduodama. Jeigu jūs manote, kad galite jam būti naudingas
savo preke (paslauga) ateityje, tai palikite jam informaciją apie save.
3. Sveikinkitės su pirkėju netgi tada, jeigu jis yra ne jūsų pirkėjas.
Sveikindamas pirkėją, jūs parodote, kad jį pastebėjote ir pranešate, kad esate
pasiruošęs jam padėti, jeigu reikės.
4. Padėkokite pirkėjui už užsakymą (pirkinį).
Dėkokite pirkėjui kiekvieną kartą, kai jis jums palieka savo pinigus.
5. Dėkokite pirkėjui už skambutį telefonu.
Jeigu pirkėjas jums paskambino pats, baigdami pokalbį prieš atsisveikindami su juo,
padėkokite jam už skambutį.
6. Nesislėpkite nuo pirkėjo skundų.
„Sveikos“ organizacijos skiriasi tuo, kad;
Pirkėjas turi galimybę pranešti savo nepasitenkinimą vadovams;
Parengta ir atliekama tiksli procedūra, kaip turi elgtis darbuotojai esant panašioms situacijoms.
7. Nesakykite: „Aš jums pažadu“ ir „Duodu jums žodį“.
Nesišvaistykite žodžiais, pakeiskite rizikingus pažadus pirkėjui realiais pažadais.
8. Neverskite pirkėjo laukti.
Stenkitės kuo greičiau;
Paskambinti pirkėjams;
Atsakykite į pirkėjo paklausimus elektroniniu paštu + faksu.
9. Jeigu užgaištama ir pažeidžiami terminai, patys praneškite pirkėjui.
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Vos tik sužinoję, kad anksčiau sutarti terminai žlunga (nesvarbu dėl kieno kaltės),
patys paskambinkite pirkėjui ir jam praneškite. Jūsų skambutis pirkėjui parodys, kad jūs esate
atsakingas ir nesislepiate susiklosčius sudėtingai padėčiai, pirkėjas jus gerbs nors už tai, kad jums
pakanka drąsos.
10. Neparodykite pirkėjui, kad jo užsakymas jums nereikšminga
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5 priedas

KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ

Objektyvūs veiksniai (Gruževska,
(2003), Adomaitytė, (2005) – 5 kl.
Vidinės
• Aptarnavimo
kultūra
(interjeras, švara, kliento
pasitikimas,
personalo
išvaizda,
mandagumas,
paslaugumas,
dėmesingumas);
• Darbuotojų kvalifikacija
(dalyvavimas mokymuose,
seminaruose; lankymasis
infoturuose,
patirtis,
užtikrintumas);
• Klientų
poreikių
išsiaiškinimas
bei
optimaliausio pasiūlymo
pateikimas;
• Reagavimas į klientą
(darbuotojai
noriai
ir
skubiai aptarnauja klientą,
paslaugos
suteikimas
laiku);
• Komunikabilumas
(darbuotojai bendrauja su
klientu ta kalba, kurią jis
moka; gebėjimas įžvelgti
klientų norus; malonus
supažindinimas
su
paslaugų kainomis; kliento
įtikinimas, kad įmonė gali
spręsti jo problemas).

Nekokybiško aptarnavimo veiksniai (Vyšniauskienė,
Kundrotas, 1999): 15 kl.

Išorinės
• Prieinamumas (įmonės
vietos ir darbo grafiko
patogumas; susisiekimas
telefonu bet kuriuo metu,
iškilus problemai);
• dėmesys nuolatiniams
klientams
(lojalumo
vystymas, sveikinimai
švenčių progomis, naujų
katalogų ir įvairių akcijų
informacijos
suteikimas);

Serqual elementai (Parasuraman,
Zeithaml, ir Berry, 1991)
•
•
•
•

Reagavimo kriterijus; 7 kl
Prieinamumo kriterijus; 8 kl.
Vartotojo pažinimo
kriterijus; 9 kl.
Komunikabilumo kriterijus;
10 kl.

Subjektyvūs veiksniai (Adomaitytė,
2005) – 6 kl.
Vidinės

Išorinės

• kliento simpatija personalui;
• kliento pasitikėjimas aptarnaujančiu
personalu ir įmone;
• nuoširdus personalo dėmesys ir
rūpestis kliento gerove;
• personalo klientui rodoma pagarba ir
sąžiningumas siūlant paslaugas;
• Darbuotojo asmeninės savybės – 11,
12 kl.;
• Darbuotojo kompetencijos – 13, 14
kl;

• Maloni aplinka;
• Nedidelis turizmo
agentūrų darbuotojų
atlyginimas;
• dažna darbuotojų
kaita;
• ribotos karjeros
galimybės.

KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS TOBULINIMO
GALIMYBES (Kliento lojalumo žinynas, 2008): 16 kl.

• klientų

pasitenkinimo
tyrimai
(pvz.:
tikrųjų
organizacijos
klientų
anketinės
apklausos,
klientų
atsiliepimai
agentūrų
interneto
svetainėse,
savanoriškos
skundų ar atsiliepimų
knygos, telefoninės klientų
apklausos, žodiniai pačių
klientų atsiliepimai (ir
gandai),
sklindantys
rinkoje), (Romanovskaja,
2008);

• Mokymų organizavimas,
keliant darbuotojų
kvalifikaciją;

• Organizacijos vidaus
tyrimas („Slapto
pirkėjo“ tyrimas,
Adomaitytė, 2005);

• Klientų aptarnavimo
kokybės audito
vykdymas
(Adomėnas,
Ramanauskas,
Vaišvila, 2003)

• Įmonėje įdiegti
klientų
aptarnavimo
standartą
(Punienė,
2007).;

CRM diegimas
(Fincham, 2002)
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6 priedas
ANKETA
Gerb. Vadove, esu Lietuvos Kūno Kultūros Akademijos, Sporto Edukologijos fakulteto,
turizmo ir verslo vadybos specializacijos magistrantė ir šiuo metu atlieku tyrimą „Klientų
aptarnavimo kokybės tobulinimo galimybės Kauno miesto kelionių agentūrose“ tema. Būčiau
labai dėkinga, jeigu Jūs atsakytumėte į žemiau pateiktus klausimus.
Iš anksto dėkoju už atsakymus!
Atsakymą žymėkite nurodytu būdu O arba nurodytu būdu.
1. Jūsų vadovaujamos įmonės pavadinimas.
…………………………………………………………………………………………………
…………
2. Kiek metų Jūsų įmonė dirba turizmo sferoje?
…………………………………………………………………………………………………
……………
3. Darbuotojų skaičius Jūsų vadovaujamoje agentūroje?
…………………………………………………………………………………………………
……………
4. Kaip manote, pagal kokį kriterijų klientai renkasi Jūsų kelionių agentūros teikiamas
paslaugas?
a) pagal vardo žinomumą;
b) pagal informacijos suteikimo gausumą;
c) pagal darbuotojų profesionalumą;
d) pagal draugų rekomendacijas;
e) pagal agentūros dydį;
f) pagal kokybišką aptarnavimą;
g) kita........................................

1.
2.
3.

5. Įvertinkite objektyvius kliento aptarnavimo kokybę lemiančius veiksnius pagal svarbumą:
1- nesvarbu, 2 - mažai svarbu, 3- svarbu, 4- labai svarbu, 5- ypač svarbu (tinkamą atsakymą
apveskite):
Aptarnavimo kultūra (interjeras, švara,
1
2
3
4
5
personalo
išvaizda,
mandagumas,
dėmesingumas)
Darbuotojų
kvalifikacija
(patirtis,
1
2
3
4
5
dalyvavimas
įvairiuose
mokymuose,
seminaruose)
Klientų
poreikių
išsiaiškinimas
bei
1
2
3
4
5
optimaliausio pasiūlymo pateikimas
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4.
5.
6.
7.

Įmonės prieinamumas (įmonės vietos ir
darbo grafiko patogumas; susisiekimas
telefonu bet kuriuo metu, iškilus problemai)
Dėmesys nuolatiniams klientams (lojalumo
vystymas; informavimas apie naujas akcijas,
produktus; sveikinimai švenčių progomis)
Reagavimas į klientą (darbuotojai noriai ir
skubiai aptarnauja klientą)
Komunikabilumas (bendraujama klientui
suprantama kalba; gebėjimas įžvelgti klientų
norus; malonus supažindinimas su paslaugų
kainomis bei kliento įtikinimas, kad įmonė
gali spręsti jo problemas)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Įvertinkite subjektyvius kliento aptarnavimo kokybę lemiančius veiksnius pagal
svarbumą: 1- nesvarbu, 2 - mažai svarbu, 3- svarbu, 4- labai svarbu, 5- ypač svarbu
(tinkamą atsakymą apveskite):
1. Kliento simpatija personalui
1
2
3
4
5
2. Kliento pasitikėjimas aptarnaujančių
1
2
3
4
5
personalu bei įmone
3. Maloni aplinka
1
2
3
4
5
4. Personalo rodoma klientui pagarba ir
1
2
3
4
5
sąžiningumas siūlant paslaugas
5. Nuoširdus personalo dėmesys ir
1
2
3
4
5
rūpestis kliento gerove
6. Darbuotojo asmeninės savybės
1
2
3
4
5
7. Darbuotojo kompetencijos
1
2
3
4
5
8. Nedidelis
turizmo
agentūrų
1
2
3
4
5
darbuotojų atlyginimas
9. Dažna darbuotojų kaita
1
2
3
4
5
10. Ribotos karjeros galimybės
1
2
3
4
5
Įvertinkite Serqual kokybės kriterijus Jūsų vadovaujamoje kelionių agentūros
aptarnavime balais, pasirinktinai nuo 1 iki 10. (10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 vidutiniškai, 6 – patenkinamai, 5 – silpnai, 4 – labai silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1
– nepatenkinamai).
7. Reagavimo kokybės kriterijus įvertinkite balais, pasirinktinai nuo 1 iki 10.
Reagavimo kokybės
Norimos paslaugos
Suteiktos paslaugos
kriterijai
įvertinimas balais
įvertinimas balais
Darbuotojai noriai ir skubiai
aptarnauja klientą
Paslaugos suteikiamos laiku
Į klientų poreikių tenkinimą
reaguojama skubiai ir
pagarbiai
8. Prieinamumo kokybės kriterijus įvertinkite balais, pasirinktinai nuo 1 iki 10.
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Prieinamumo kokybės
kriterijai

Norimos paslaugos
įvertinimas balais

Suteiktos paslaugos
įvertinimas balais

Lengva susisiekti
(pasiskambinti, asmeniškai
pabendrauti) su paslaugų
tiekėju
Be rūpeščių galima pasikalbėti
su darbuotojais apie iškilusią
problemą
9. Vartotojo pažinimo kokybės kriterijus įvertinkite balais, pasirinktinai nuo 1 iki 10.
Vartotojo pažinimo kokybės
Norimos paslaugos
Suteiktos paslaugos
kriterijai
įvertinimas balais
įvertinimas balais
Stengiamasi išsiaiškinti kliento
poreikius su juo bendraujant
Konkrečių klientų reikalavimų
žinojimas
Nuolatinių klientų pažinimas
10. Komunikabilumo kokybės kriterijus įvertinkite balais, pasirinktinai nuo 1 iki 10.
Komunikabilumo kokybės
Norimos paslaugos
Suteiktos paslaugos
kriterijai
įvertinimas balais
įvertinimas balais
Darbuotojai bendrauja su
klientu ta kalba, kurią jis moka
Gebėjimas įžvelgti visus klientų
norus
Maloniai supažindinama su
paslaugos kainomis
Kliento įtikinimas, kad
organizacija gali spręsti jo
problemas
Pagarbus supažindinimas su
teikiamomis paslaugomis
Darbuotojai turi pakankamai
žinių, kad atsakytų į visus
klientų klausimus
11. Pažymėkite darbuotojo savybes, Jūsų nuomone svarbiausias dirbant aptarnavimo srityje:
1- nereikalingos, 2- mažai reikalingos, 3- reikalingos, 4- labiau reikalingos, 5- ypač
reikalingos (tinkamą atsakymą apveskite).
1.
Kruopštumas
1
2
3
4
5
2.
Pareigingumas
1
2
3
4
5
3.
Aktyvumas
1
2
3
4
5
4.
Kalbų mokėjimas
1
2
3
4
5
5.
Mokėjimas dirbti grupėje
1
2
3
4
5
6.
Komunikabilumas
1
2
3
4
5
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Noras bendradarbiauti
Pasitikėjimas savimi
Dėmesingumas klientui
Savikontrolė
Gebėjimas išklausyti
Humoro jausmas
Pozytivus mąstymas
Organizuotumas
Žinios
Kita

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

12. Įvertinkite savybes, kuriomis pasižymi Jūsų vadovaujamos kelionių agentūros darbuotojai,
dirbantys tiesiogiai su klientais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kruopštumas
Pareigingumas
Aktyvumas
Kalbų mokėjimas
Mokėjimas dirbti grupėje
Komunikabilumas
Noras bendradarbiauti
Pasitikėjimas savimi
Dėmesingumas klientui
Savikontrolė
Gebėjimas išklausyti
Humoro jausmas
Pozytivus mąstymas
Organizuotumas
Žinios
Kita

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13. Pažymėkite kompetencijas pagal svarbumą, reikalingas kelionių agentūros darbuotojui: 1nesvarbios, 2- mažai svarbios, 3- svarbios, 4 - labiau svarbios, 5 - ypač svarbios (tinkamą
atsakymą apveskite).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Atsakomybės jausmas
Punktualumas
Atidumas ir dėmesingumas
Organizuotumas
Humoro jausmas
Vidinė kultūra
Užsienio kalbų mokėjimas
Konfliktinių situacijų sprendimas
Lojalumas
Savikontrolė
Kita

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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14. Pažymėkite kompetencijas pagal svarbumą, kuriomis pasižymi, Jūsų vadovaujamos
kelionių agentūros darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su klientais:
1. Atsakomybės jausmas
1
2
3
4
5
2. Punktualumas
1
2
3
4
5
3. Atidumas ir dėmesingumas
1
2
3
4
5
4. Organizuotumas
1
2
3
4
5
5. Humoro jausmas
1
2
3
4
5
6. Vidinė kultūra
1
2
3
4
5
7. Užsienio kalbų mokėjimas
1
2
3
4
5
8. Konfliktinių situacijų sprendimas
1
2
3
4
5
9. Lojalumas
1
2
3
4
5
10. Savikontrolė
1
2
3
4
5
11. Kita
15. Įvardinkite, Jūsų nuomone, pagrindines nekokybiško aptarnavimo priežastis:
a) nekvalifikuotas personalas;
b) dažna darbuotojų kaita.
c) patirties stoka;
d) motyvacijos neturėjimas;
e) kita..............................
16. Jūsų nuomone, klientų aptarnavimo kokybę kelionių agentūroje galima pagerinti:
a) Mokymų organizavimas, keliant darbuotojų kvalifikaciją;
b) klientų aptarnavimo standarto įdiegimas įmonėje;
c) „Slapto pirkėjo“ tyrimai;
d) Klientų aptarnavimo kokybės audito vykdymas;
e) klientų pasitenkinimo tyrimai (anketinės apklausos, klientų atsiliepimai internetinėje
svetainėje);
f) CRM diegimas;
g) kita................

Dėkoju už Jūsų atsakymus!
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