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1. Planul de marketing 

De astazi, am inceput oficial lucrul la primul modul din 
kitul Brandify X - Planul de marketing. Am stabilit 
modalitatea de lucru in urma unei sedinte online de o 
ora, prin Chrome Remote Desktop, in care i-am aratat 
managerului general modalitatea in care vom lucra 
astfel incat sa fim eficienti si rapizi. Practic vom folosi 
Producteev, unde voi crea un proiect cu acces privat 
doar pentru noi doi, unde voi crea subtaskuri 
reprezentand parti din Planul de marketing - Manual 
de invatare (1) pe care le vom aborda astfel incat sa 
rezolvam activitatile practice si sa le trecem “pe curat” 
in Planul de marketing - Masterul de lucru (2), care 
va reprezenta Planul de marketing de fapt.


- �  -1

Saorma “fara nume”

12



� � 


2. Reclamatii din partea clientilor 

Astazi a aparut o problema. La ora 20:35, Patronul P. mi-a supus atentiei un telefon pe 
care tocmai l-a primit de la o clienta nemultumita. Aceasta sustinea ca a facut o comanda 
telefonic si i s-a comunicat un timp de pregatire, dar cand a ajuns la saormerie, comanda 
nu era gata, fiind nevoita sa astepte inca 15 minute. Mai sustinea, de asemenea, ca nici 
pretul nu era cel corect.


Din aceasta intamplare mi-am dat seama, fara sa mai ajung in Planul de brand - Analiza 
situatiei - Auditul comunicarii, ca nu exista un Management al reclamatiilor, ca parte din 
Strategia de Client service.


Situatia fiind fierbinte si live, i-am spus lui P. asa: 1. sa investigheze la saormerie ce s-a 
intamplat si 2. sa o sune pe doamna inapoi si sa foloseasca modelul DPD de abordare a 
reclamatiei.


Modelul DPD de abordare a reclamatiilor 

In iarna 2016-2017 m-am aflat in Anglia, intr-un orasel langa Liverpool, pentru un training 
de customer service pentru DPD si Argos, doua firme uriase in UK.


Tot ceea ce am invatat in trainingurile acelea aplic pentru afacerile clientilor mei. 


De exemplu, metoda ARC.


DIN CAIETUL DE TRAINING DPD - ARC INCEPUT                     

ARC - Modelul de abordare in cazul reclamatiilor clientilor


Appologize = cere-ti scuze


Reason = motivul


Can do = ceea ce poti face                      


1. Incepe intotdeauna prin a-ti cere scuze                        


2. Ofera motivul pentru care s-a intamplat acel lucru                        


3. Arata-i ce poti face pentru el                        


Exemplul poate fi aplicat pentru comunicarea prin email, telefon sau live, fata in fata.                     


Trebuie sa fii intotdeauna politicos, sa ai comportament asertiv (clientul are intotdeauna 
dreptate), niciodata nu il intrerupe in timp ce vorbeste, fa-l sa se simta ca este cel mai 
important, ofera-i solutii, fii flexibil, cauta impreuna cu el cea mai buna solutie pentru el.


- �  -2



� � 


Exemplu raspuns prin email 

Buna Prenume,


Imi pare rau sa aflu (aud, citesc) despre experienta ta neplacuta (ex.: cu unul din 
produsele noastre).


Motivul pentru care s-a intamplat acest lucru este acela ca (ofera motivele reale, fii 
sincer).


Ceea ce pot face in schimb pentru tine este sa (ofera o compensatie, de ex. iti ofer o 
inlocuire neconditionata a produsului achizitionat cu unul similar sau returnarea banilor.)


Te rog doar sa iei legatura cu departamentul nostru de Customer Service fie la telefon 
07xxxxxxxx, fie prin email la email@xyz.ro.


Multumesc,


Prenume Nume 


Companie


DIN CAIETUL DE TRAINING DPD - ARC SFARSIT 

In urma micului training pe care i l-am facut lui P., acesta a investigat problema intern, 
dupa care a sunat-o pe doamna si a aplicat modelul ARC. Clienta a fost mai mult decat 
multumita cu raspunsul si compensatia oferite. Un client satisfacut este esenta loializarii.


De altfel, in urma acestui incident, am stabilit ca saptamana viitoare, cand voi ajunge la 
Piatra Neamt pentru lucrul pe Planul de marketing, sa aplic si un program de inductie 
completa pentru angajatii saormeriei: training, shadowing, evaluare si promovare.
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