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MÁTE UŽ MANAŽÉRA
ZÁKAZNÍCKEJ SKÚSENOSTI?
„Oblasť zákazníckej skúsenosti sa čoraz častejšie dostáva do centra
záujmu lídrov stojacich na čele retailových organizácií. Vážnosť, s akou
pristupujú k tejto otázke, je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré
u týchto manažérov či kandidátov na riadiace pozície v tomto sektore
posudzujeme. Nikto asi nebude odporovať konštatovaniu, že výnimočná
zákaznícka skúsenosť dáva organizácii výnimočnú konkurenčnú výhodu.
Cesty k tomu, ako sa k nej prepracovať, sú však mnohoraké. A práve toto
nás v Amrope zaujímalo, a tak sme sa to rozhodli preskúmať,“ konštatuje
Igor Šulík, Managing Leadership Partner v Amrope.

Igor Šulík,
Managing Leadership Partner, Amrop
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Pokiaľ ide o atribúty kompetencie zákazníckej
skúsenosti, za najdôležitejšie respondenti
považovali oblasť vedenia retailových

jej formovanie. A iba 4 % potvrdili, že majú
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Viac prekvapuje, že dôraz na schopnosti
v oblasti digitálneho marketingu je dôležitá iba
pre 37 % respondentov a dôraz na poznanie
distribučných kanálov je dôležitý iba pre
štvrtinu zastúpených organizácií.

NÁJSŤ VHODNÝCH ĽUDÍ JE
ŤAŽKÉ
Je zrejmé, že retailové organizácie sa
snažia o posilnenie svojich kompetencií
v oblasti riadenia zákazníckej skúsenosti
prostredníctvom rozšírenia talentu v tejto
oblasti a postupne sa snažia vytvoriť si
stratégiu pre získanie manažérov a lídrov
s touto expertnosťou. Ako sami konštatujú,
iba 26 % z nich má potrebných expertov
na vedenie týchto procesov, avšak takmer
všetky organizácie už robia určité kroky
v tomto smere – trénujú, vzdelávajú, rozvíjajú
a hľadajú talenty a ľudí s potenciálom pre
túto oblasť, pričom až 60 % z nich priznáva
s touto špecializáciou.
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