
ללקוח שלי יש כלב
ניהול חווית לקוח   

הרצאת העשרה לבעלי מקצוע בעולם הכלבנות הישראלי  



ויני ופולי  , מיכל-נעים מאוד•

?חווית לקוח, מה זה בעצם•

תפישת מרכזיות לקוח•

עקרונות מפתח לחויית לקוח מוצלחת•

מחזור חיי לקוח  •

על מה נדבר היום



ברלגוסקימיכל 
דירקטורית בכירה בנירם גיתן פתרונות הנדסה  •

ארגונית 

תחום אסטרטגיית הלקוח ודיגיטל  •

מתמחה בליווי ארגונים ביישום אסטרטגיית  •
הלקוח ושיפור חווית הלקוח  

רשות שדות  ,  משרד החינוך: עובדת עם•
, קבוצת כלמוביל, בנק הפועלים, התעופה

...עיריית רעננה ועוד, כלל ביטוח, סופרפארם

יליטי'מתאמנת ומתחרה באג, כלבנית חובבת•
מרצה לבעלי מקצוע בעולם הכלבנות על  •

חווית לקוח  

ברלגוסקיויני
5לברדור שוקולד בן •
אוהב לאכול ולישון  •
מטורף על כדורים  •
אלוף במשחקי הרחה•

נעים מאוד-ויני ופולי, מיכל

פולי ברלגוסקי  
פארסון ראסל טרייר בן שנתיים  •
יליטי מגיל חודשיים  'מתאמן באג•
יליטי  'מתחרה בליגת האג•

הישראלית  
לחפור בגינה ולרוץ  , אוהב לשחק•

עם האף ברצפה  



? למה הרצאה על חווית לקוח למאלפים



?מהי חווית לקוח



אסטרטגיית לקוח 

רווחיות –מטרת העל של עסק 

רווחיות  הוצאות הכנסות

מקסימום לקוחות 
חדשים

(הרכשה)

מקסימום לקוחות 
חוזרים

(שימור)

אחד הכלים  -חווית לקוח
החזקים ביותר למקסם 

פוטנציאל עסקי 

חווית לקוח 



מכלול הרגשות החיובים והשלילים  : חווית הלקוח
הנלווים לתהליך שירות או רכישת מוצר  

אדיש  מחריד מעולה 

כל אינטראקציה בין נותן שירות לקוח יוצרת תגובה רגשית•

התגובה ממוקמת על מנעד רחב של רגשות בין מעולה למחריד•

החוויה היא בעיני הלקוח ולא בעיני נותן השירות•

מה שטוב ללקוח אחד לא טוב ללקוח אחר•



מכלול הרגשות החיובים והשלילים  : חווית הלקוח
הנלווים לתהליך שירות או רכישת מוצר  

אדיש  מחריד מעולה 

:  השפעה של חווית קודמות על החוויה הנוכחית-חווית הלקוח מצטברת•

סיכוי טוב להתאוששות–הרבה חוויות טובות ואז חוויה רעה •

סיכוי נמוך להתאוששות  -הרבה חוויות רעות ואז חוויה טובה•



(13%/86%)יקנו שוב את השירות -10מתוך 8.6

(  7%/77%)ימליצו על נותן השירות -10מתוך 7.7

יסלחו על טעויות ויהיו יותר נותני אימון בחלק המקצועי  -10מתוך 7

(בגבול הסביר)יהיו מוכנים לשלם יותר -10מתוך 5

יהיו פתוחים לבחון רכישה של הצעה חדשה  -10מתוך 8

...לקוחות שחוו רצף של חוויות לקוח טובות

Source: Temkin group 2016-2018



יספרו על החוויה הרעה למישהו  -10מתוך 7

אנשים12יספרו על החוויה הרעה ללפחות -10מתוך 4

...אחתרעהלקוחות שחוו חווית לקוח 

Source: Temkin group

יצמצמו את רכישת השירות /לא ירכשו שוב-10מתוך 8



מרכזיות לקוח  



?האם הלקוח תמיד צודק



מרכזיות הלקוח
תפישת עולם עסקית אסטרטגית הממקמת את

הארגון או העסק במרכזהלקוח
ומפנה את כל המשאבים הארגוניים לניהול

איתומערכת היחסים 

הלקוח

מכירות

שירות 

משאבי  תפעול  
אנוש 

מערכות  
מידע 



תפישת עולם עסקית –מרכזיות לקוח 

להכיר את 
הלקוח 

להתאים  
את הצעות 

הערך 

לנהל את 
חווית 
הלקוח



הלקוח לא תמיד צודק  
אבל הוא תמיד הלקוח  

מקור ההמלצה  מקור ההכנסה 
או ההשמצה 

?האם הלקוח תמיד צודק



גישת הלקוח כאורח
לקוח
מקור לכסף•
חד פעמית  , עסקה קצרה•
גורם מפריע , עול•
לא מבין את המציאות של נותן  , תובעני•

השירות 
מעצבן•
חצוף•
חושב שהכל מגיע לו  •
חי בסרט שקנה את העסק •

אורח
משאב חשוב שיעזור לבנות את העסק •
רצוי •
מערכת יחסים ארוכת טווח של יותר מעסקה  •

אחת  
מציף את הצרכים שיש לטפל בהם  •
מעביר פידבקים חשובים שימנעו ממני  •

טעויות בעתיד  
יגיד שאני מארח טוב  , הממליץ העתידי•
כבוד והערכה  , ראוי לקבל חוויה טובה•



עקרונות מפתח לחווית  
לקוח מוצלחת  



לקוחות  
?הם רוצים מאיתנו, למען השם, מה



...

הלקוחות מצפים ליותר

הלקוחות מודעים לתחרות ולכוחם כצרכנים



לקבל ערך
Value for money

? מה לקוחות רוצים

"שווה כל שקל"תחושה סובייקטיבית של הלקוח שהשירות שקיבל 



?ממה מורכבת תחושת הערך של הלקוח



לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  



לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  



לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  



אני מיוחד 
Uniqueness

התייחסות ללקוח כאינדיבידואל בעל צרכים ייחודיים  •

מכירים אותי •

יודעים מה אני צריך  •

מתאימים לי אישית פתרונות  •

גם כשאני פחות נחמד, מכילים אותי•

אכפת ממני  •



של מוצר או שירות לצרכים התאמהפרסונליזציה
ספציפים של לקוח ספציפי  

חווית לקוח איכותית מושפעת מאוד מפרסונליזציה  



פרסונליזציה



פרסונליזציה  

מידע 
(Data)

תובנות
(Insights(

כיוונון 
(Targeting)

הצעה מותאמת  
מכירהאישית



לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  



אובדן המונופול על הידע 



יודעים יותר 
או לפחות חושבים  )

...( ככה



! תעשה לי סדר
תחושת הבלבול 



שחור לבן  , הרבה סימני קריאה ומעט סימני שאלה, ריבוי מסרים סותרים

כלב -כלב לא קונים
!מאמצים

!כלב עם תעודות זה טוב

זה  ! לא צריך תעודות
!מיותר

!כלוב אילוף זה חובה

!כלוב אילוף זה התעללות

!מנהיג הלהקה זה טוב

!מנהיג הלהקה זה רע

לא להוציא מהבית עד  
!סוף החיסונים

חייבים להוציא מהבית  
!ולעשות חשיפה

!השיטה החיובית עובדת

!השיטה החיובית נכשלה



יודעים  
יותר 

או לפחות  )
חושבים  

...( ככה

מבולבלים

טיפול מקצועי בתחושת הבלבול של הלקוח  
הנובעת מריבוי מקורות המידע והידע  

חווית לקוח איכותית מושפעת מאוד  
תחושת ביטחון

מענה מקצועי  •

התייחסות לשאלות הלקוח•

הפגת חששות ופחדים  •

דיבור בגובה העיניים•

התמודדות עניינית עם התנגדויות  •

"  מגדלור"להיות 



לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  



ניצול הזדמנויות במערכת היחסים לייצר ללקוח 
ומעצימה רגשיתחוויה 

חוויות רגשיות מחזקות מאוד את חווית הלקוח  

אירועים קטנים 

מפגש עם הכלב אחרי היעדרות הבעלים•

התגברות על בעיית התנהגות, טריק חדש-חווית הצלחה•

מחמאות לכלב  •

אירועים גדולים 

במיוחד עם הילדים  , קשר של הכלב עם המשפחה•

חיזוק לאורך זמן של תחושת מסוגלות והרגשה טובה באימון  •

חוויה רגשית   



מחווה גדולה מייצרת ציפיות גבוהות  •
, הלקוח יכול לצפות לרמת שירות גבוהה מאוד בהמשך •

ולהיות מאוכזב בהמשך  
לקוחות אחרים עלולים לצפות לרמת שירות דומה •

עדיף לייצר שורה של חוויות טובות קטנות במקום חוויה  •
אחת גדולה  

להזהר ממחוות גדולות



לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  



משפיע על לקוחות אחרים 
(לא ירכשו מוצר אחרי חוות דעת שלילית מאחד מחבריהם35%)

משתף חוויות שליליות עם יותר אנשים 

סומך על  המלצות

חוויה חיובית
אנשים6-4

חוויה שלילית 
אנשים12-16

85%
מסתמכים על חוות  

דעת של אנשים אחרים  
כולל זרים מוחלטים

לקוחות משתפים



מודעות  איסוף מידע 

מענה לא מקצועי  ×

קיטורים על לקוחות  ×

עימותים עם קולגות  ×

עימותים עם לקוחות פוטנציאלים, תשובות שיפוטיות או מתנשאות×

טעויות מרכזיות -נוכחות ברשתות חברתיות



( ביוש)שיימינג 
שמטרתה לגרום לאדם או ארגון תחושת בושה, בדרך כלל פוסט ברשת חברתית, פעולה דיגיטלית

?התפרסם עליכם פוסט מעליב
קחו נשימה עמוקה  •
קראו את הפוסט  •
:שאלו את עצמכם שלוש שאלות•

?  (לקוח או קולגה)מי כתב את הפוסט •
( ?האם הוא ויראלי? איפה פורסם) ? מה התפוצה של הפוסט•
?האם מה שכתוב בפוסט חמור מספיק כדי לפגוע בי עסקית•

הביעו צער על  , ענו לטענות הלקוח בצורה עניינית•
.   תחושתיו וייצגו את הצד שלכם בעניין

הזמינו את הלקוח להעביר את הדיון לשיחה אישית או  •
פגישה במטרה לפתור את המחלוקת

זה מעצבן אבל זה יעבור . התעלמו

קולגה  לקוח 

:בכל מקרה
יתכן והפוסט מהווה עילה לתביעה, התייעצו עם עורך דין



מכירה

Pendingצריכה

בחירה 
חוזרת 

מודעות  איסוף מידע 
צורך 

צורך 

אינטראקציה 

(  טריגר)צורך 

כל אינטראקציה עם לקוח היא הזדמנות

מחזור חיי לקוח 



:  אסטרטגיית הלקוח
כבסיס  , שיטה לניהול הקשר עם הלקוחות

ליצירת חווית לקוח מוצלחת

כל אינטראקציה עם לקוח היא הזדמנות

: כלל העל באסטרטגיית הלקוח

( או לא מזיקה)לייצר חווית לקוח חיובית •
לחזק את הבחירה החוזרת  •



מודעות 
אימוץ

קניה חוזרת

קניה  

העדפה 

אהדה  

מודעות 

מודעות  



מודעות 

כלב חדש  •
כלב נוסף•
בעיית התנהגות  •
ספורט כלבני •
פיתוח מודעות  •

אירוע בחיי הלקוח הגורם לו לפנות למאלף: טריגר

מעבר דירה •
הריון  •
לידה  •
דייר נוסף בבית  •

טריגר   



מודעות  איסוף מידע 

דקות3השבאהבתי

Non such

בעיקר מול ילדים ריאקטיבימאוד , מעורב בן שנה וחצימלינואה
.ורוכבי אופניים

המלצות על מאלף מעולה באזור תל אביב יתקבלו בברכה 

85%
מסתמכים על חוות  

דעת של אנשים אחרים  
כולל זרים מוחלטים

המלצות יתקבלו בברכה 

טריגר גלוי 



מכירה

Pendingצריכה

בחירה 
חוזרת 

מודעות  איסוף מידע 
צורך 

צורך 

אינטראקציה 

(  טריגר)צורך 

כל אינטראקציה עם לקוח היא הזדמנות

תהליך המכירה 



מצפה לזמינות ותגובתיות מקסימלית

שעות  24שעות  12 שעות  6

מאכזב סביר  מפתיע 

שעתיים  

מעט , סבירטוב  
מאכזב

תגובתיות -תהליך המכירה



צורך 

לקוחות2-מכירה

לקוחות8-פגישה

לידים20

לקוחות18-שיחות

לקוחות שהגיעו מחברים 10
בפייסבוקלקוחות שפנו 4
לקוחות שפנו דרך האחת 4
מהוטרינרלקוחות שהגיעו 2

90%לשיחות מלידיםיחס המרה 
10%

מלידיםיחס המרה 
למכירות 

ולנתח את יחסי ההמרה באופן קבוע  לידיםמומלץ לנהל מאגר 

44%יחס המרה משיחות לפגישות 

25%יחס המרה מפגישות למכירות 

ניהול משפך -תהליך המכירה



צורך 

לקוחות4-מכירה

לקוחות16-פגישה

לידים40

לקוחות36-שיחות 90%לשיחות מלידיםיחס המרה 

ולנתח את יחסי ההמרה באופן קבוע  לידיםמומלץ לנהל מאגר 

44%יחס המרה משיחות לפגישות 

25%יחס המרה מפגישות למכירות 

ניהול משפך -תהליך המכירה
?איך אני מגדיל את תחילת המשפך•

יותר מכירות  << אותם יחסי המרה <<< לידיםיותר •

10%
מלידיםיחס המרה 

למכירות 



90%לשיחות מלידיםיחס המרה 

88%יחס המרה משיחות לפגישות 

25%יחס המרה מפגישות למכירות 

ניהול משפך -תהליך המכירה

צורך 

לקוחות4-מכירה

לקוחות16-פגישה

לידים20

לקוחות18-שיחות

?איך אני משפר יחסי המרה•
יחסי המרה טובים יותר  <<< לידיםאותה כמות •

יותר מכירות  <<
חשוב מאוד לנתח סיבות לכישלון•

20%
מלידיםיחס המרה 

למכירות 



צורך 

לקוחות8-מכירה

לקוחות31-פגישה

לידים40

לקוחות36-שיחות 90%לשיחות מלידיםיחס המרה 

88%יחס המרה משיחות לפגישות 

25%יחס המרה מפגישות למכירות 

ניהול משפך -תהליך המכירה
?למה לא גם וגם•

יותר  << יחסי המרה יותר טובים <<< לידיםיותר •
מכירות  

20%
מלידיםיחס המרה 

למכירות 



מכירה

Pendingצריכה

בחירה 
חוזרת 

מודעות  איסוף מידע 
צורך 

צורך 

אינטראקציה 
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לקבל ערך 

לדעת 

להתרגש

להרגיש מיוחד

לשתף 

פתרון מקצועי  
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השלב שבין סיום השירות להזדמנות הבאה

לייצר פניה חוזרת לקבלת שירות נוסף  : המטרה
כאשר יעלה הצורך  

ניהול נכון של קשר עם הלקוח בזמן ההמתנה משפרת מאוד את סיכויי הבחירה  
החוזרת  

מבוסס פרסונליזציה  –שמירה על קשר •

תגובתיות  •

ללא הזנחה וללא הטרדה   -פניה יזומה•

Pending



סיכום המלצות  
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כל אינטראקציה עם לקוח היא הזדמנות
: כלל העל באסטרטגיית הלקוח

( או לא מזיקה)לייצר חווית לקוח חיובית •
לחזק את הבחירה החוזרת  •



1

2

3

4

5

על בסיס  Value for moneyלייצר ללקוח תחושת –הכל מתחיל ונגמר בערך •
קבוע באמצעות עבודה מקצועית ואיכותית  

להשקיע בהתאמת  , להכיר אותו–לגרום ללקוח להרגיש מיוחד •
פתרונות ברמה האישית ובניהול קשר ממקום אכפתי 

להיות מגדלור מקצועי בעולם מבולבל ומרובה מקורות  -לדעת•
מידע  

לזהות אירועים רגשיים במערכת היחסים של  –להתרגש •
הלקוח והכלב ולייצר חוויות רגשיות

להבין את הצורך של הלקוח לשתף ולהתנהג  –לשתף •
בחכמה ברשתות חברתיות  

עקרונות לחווית לקוח מוצלחת בכלבנות 



!תודה רבה


