Araştırmanızı nasıl alırsınız?
Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar!

Gizli Müşteri
Araştırmaları
Hizmet kalitesinin ve satış etkinliğinin
geliştirilmesinde kullanılan
en objektif ve etkin izleme aracı.
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Gizli Müşteri Araştırmaları

Müşterilerinize sizin gözünüzle bakarız.
Firmanızın bayi, mağaza veya şubelerinde fiziki görünüm ve hizmet yaklaşımı
açısından kurumsal kalite standartlarına ne oranda uyulduğunu, satış ekibinizin
müşteriyle iletişimini ve satış için gösterilen performansı kurumunuzun ve
müşterilerinizin gözünden izleme olanağı sunar.
İki amaca hizmet eder:
Birincisi, herhangi bir kurumda var olan durumu saptamak,
İkincisi, eğitim ve geliştirme uygulamalarınız sonrasında, gelişimi periyodik olarak
izlemek.
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KONTROL SİZDE

Projeye müşterinin daha etkin katıldığı süreçler...
Müşterinin Araştırma
Sürecine Erişimi ve Katılımı

TROFT müşterinin maksimum seviyede
proje süreçlerine katılımını sağlar ve
projenin bir çalışanı olarak algılar.
Müşteriler tüm açık kaynaklara erişebilir,
oluşan dataya katkıda bulunur veya
sisteme giriş yaparak oluşan datayı eş
zamanlı izleyebilir. Bu sayede süreçler
üzerindeki kontrolü artar.

200.000’nin Üzerinde Gizli
Müşteri

Araştırmanın doğruluğu saha
çalışanlarının kalitesine bağlıdır.
Gizli Müşteriler, 200.000 adedin
üzerinde başvurunun bulunduğu bir
havuzdan seçilmektedir ve bu sayı hızla
artmaktadır. Müşteri, istediği anda gizli
müşteriye doğrudan ulaşabilir. Tüm
kaynaklar açıktır ve müşteriden
saklanmaz.

6. His Özelliği ve Kalite
Kontrol Süreçleri

Kalite kontrol süreçlerimiz ile, gizli
müşteriler sistem ve proje yöneticilerimiz
tarafından devamlı olarak
değerlendirilmektedirler. Projenin uzun
soluklu olması halinde sisteme 6.ncı his
otomatik hile/ fraud yakalama yeteneği
modülü eklenmektedir.
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MODÜLER
Hizmet Anlayışı
Araştırmayı farklı parçalara ayırarak
tercih önceliğini size bırakıyoruz.

Elinizde hazır bir soru formu varsa hemen sahaya
başlayabiliriz. GM projelerinde yeni iseniz tüm
programı sıfırdan sizin için tasarlarız.
Dilerseniz sadece saha hizmetini satın alabilirsiniz.
Bazı uluslararası firmaların tercihi, standart GM
programları için sadece saha organizasyonlarının
gerçekleştirilmesi ve data girişi süreçlerinin
tamamlanmasıdır. Raporlama, bizden istenebilir ,
terci edilirse firmanın kendi bünyesinde yapılabilir..
Eğer datanız hazırsa bizden sadece analiz desteği
de alabilirsiniz. Araştırmanızı farklı teknoloji
seçenekleri ile hazırladığımız programlar ile
internetten takip edersiniz.
Uluslararası yazılımlar veya lokal uygulamalar
konusunda danışmanlık sağlarız. Size ait teknolojik
alt yapıyı da kullanabiliriz.
Eğitim ve Ar-Ge aksiyonlarınız için projelerinizde
yer alabilir, her türlü dijital ve basılı malzeme için
grafik tasarım ve uygulama desteği verebiliriz.
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SAHA
Çalışması
Araştırmanın en önemli adımlarından biri sahadır. Sahadan toplanan bilginin kalitesi araştırma
sonucunu direkt etkiler.
Bu nedenle saha çalışmasına ve saha çalışanlarının kalitesine oldukça önem vermekteyiz.
Kendi denetlediğimiz, kendi eğitim verdiğimiz, kalite kontrolünün yapılan uzman ve sertifikalı gizli
müşteri ve anketör kadromuzla, eğitimli call center çalışanlarımızla belirlenen kontrol seviyesinde
ilerleyerek sizlere en doğru bilgiyi ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Biliyoruz ki;
Sahadan sağlıksız gelen veri, uzmanlara teslim edilse bile
yanlış sonuçlar elde edilebilir.
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Mobil Data Girişi:
Tablet veya
akıllı telefonlar ile
anında data girişi
Kayıpsız Data Aktarımı
Gizli müşteriler topladıkları datayı tablet veya
akıllı telefonlarla anında sisteme girerler.
Bu sayede;
• Bilgiler unutulmadan kayıt altına alınır.
• Denetim anı ve data girişi arasındaki süre
kısadır.
• Dilediğinizde Gizli Müşteri’nin GPS ile takibi
mümkündür.
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RAPORLAMA &
DANIŞMANLIK
30 yılı aşkın tecrübemiz ve uzman
kadromuzla, ihtiyacınız olanı sizler için
belirleyip, standart analiz bakış açısının
dışına çıkıp araştırmayı daha keyifli ve
sürprizli hale getiriyoruz.
Ayrıca sizlere yalnızca tablo ve grafikler vermek
yerine doğru yorumlarımızla sözel olarak da
yönlendirebiliyor, uzman bakış açımızla neler
yapabileceğiniz hakkında fikirler verebiliyoruz.
TROFT olarak, toplam başarı skorunuzu, en kısa sürede
bölge, şehir, şube (bayi), müşteri temsilcisi bazında
yükseltmenizi sağlıyoruz
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Gizli Müşteri Araştırmasını
SATIŞ KAMPANYASINA
DÖNÜŞTÜRMEK
ister misiniz?
200.000’den fazla Gizli
Müşteri’nin potansiyel müşteriye
dönüşmesi
TROFT müşterinin talebi doğrultusunda
mevcut gizli müşteri portföyünü mümkün
olduğunca mağaza zincirine yönlendirebilir.
Toplam alımlar, firma için aylık satış cirosu
oluşturur.
Gizli Müşteriler, kendilerine sağlanan
promosyonlu alışverişler sonrasında gerçek
müşteri haline dönüşürler.
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MİNİMALİST
Tasarımlar
Görselliğin de içerik kadar önemli
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle
sizlere, yoracak, çok renkli, karmaşık
formatlı sunumlar yerine sade,
minimalist sunumlar göndermeyi
daha doğru ve etkin buluyoruz.
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