
Шеста глава

Изграждане на отношение на
доверие с клиентите

В главата накратко:

Защо хората избират вашия бизнес, а не голямата
верига? Защо им изглеждате по-малко опасен и дале-
чен? Как да се възползвате от факта, че много от
местните хора ви вярват, за да привлечете още мест-
ни хора? В настоящата глава ще потърсим отговори-
те на тези и други въпроси.

Увеличаване лоялността на клиента

Успешната търговска марка символизира доверието на кли-
ента. Следователно изграждането на това значение и важна част
от изграждането на цялостната ви търговска марка. С течение на
времето клиентите свикват да правят връзка между успешната
търговска мярка и добрите отношения на доверие. Това е дълго-
срочна инвестиция, която ще засили лоялността на клиента, а от-
там и вашите печалби. Но какво означава доверието в деловите
отношения? Ще ви дам няколко примера, които може би ще ви
бъдат полезни.

Отношенията на доверие се установяват и поддържат трудно
в една онлайн среда, в която често става така, че нито виждате,
нито разговаряте с клиентите си. Но въпреки това доверието си
остава решаваща съставна част от търговската марка онлайн.
Във втората половина на главата се спирам по-подробно на вир-



туалното пространство, в което трябва да се спечели доверието
на клиентите.

Отношения на доверие

Доверието е онова положително чувство, което хората из-
питват един към друг при успешните взаимоотношения помежду
си. То се основава на постоянно даване и изпълнение на опреде-
лени обещания. Когато отваряте бутилка Кока-Кола, вие знаете
точно какво има вътре. Когато отивате в любимия си ресторант,
вие знаете, че храната и атмосферата ще бъдат точно по вкуса ви,
по всяко време, без промяна.

Освен постоянството има и други елементи, върху които се
гради доверието. Това са честността и откритостта по отношение
на това, което вършим и защо го вършим. Нашата търговска мар-
ка отразява чувствата на клиентите към компанията ни. Ако те ни
се доверяват и знаят, че ще получат добър продукт или обслуж-
ване, цялостното им отношение към бизнеса ни ще бъде положи-
телно. Ако те от опит знаят, че ние и бизнесът, който представя-
ме, проявяваме честно отношение, доверието им към нас не-
прекъснато ще се повишава. Ще нараства увереността им, че ще
получат от нас точно тази стока или услуга, която очакват. Нара-
стващото доверие на клиента води до увеличение на продажбите
и преуспяващ бизнес.

Доверието укрепва непрекъснато от повторението на това,
което правите, но то е крехко и лесно може да бъде загубено. За-
това, дори когато нещата вървят добре, не бива да забравяме, че
доверието на клиентите лежи в основата на нашите успехи, за не-
го ни завиждат конкурентите, от него зависят печалбите и загу-
бите в бизнеса ни. Понякога става така, че бизнесът ни се разра-
ства с бързи темпове и това води до недостиг на ресурси. Оста-
нете честен с клиентите си, казвайте им точно какво можете да им
предложите, кога ще го доставите. Ако в даден момент се наложи
да признаете на клиентите, че не разполагате с капацитет или
възможност да им доставите търсената стока, вероятно ще изгу-
бите една сделка, но ще съхраните тяхното доверие.
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Трите елемента на доверието

И така, доверието се гради върху три неща: постоянство, от-
зивчивост и честност. Моите клиенти знаят, че винаги могат да се
свържат с мен по телефона, а ако случайно съм зает, аз непре-
менно ще им звънна по-късно – дори и само за да им кажа, че в
момента не съм в състояние да им помогна, но ще сторя това по-
късно, да речем до края на седмицата…

За да спечелим доверието на клиентите, ние трябва да ги тре-
тираме изключително добре, винаги да бъдем готови да им отде-
лим нужното внимание и да разберем дали са доволни от стоките
или услугите, които сме им предложили. Освен това трябва да
бъдем откровени с тях, да им предлагаме изобилна и ясна инфор-
мация относно всичко, което правим или сме готови да направим
за тях. Може би ще се наложи да обучим специални хора, за да
предложим добро обслужване на клиентите си. Но инвестирайки
в грижата си за тях, ние можем да очакваме добър резултат.

Доволните клиенти не само ще ни бъдат верни, но и ще
извършват маркетинг вместо нас. Размяната на устна информа-
ция е един от най-сигурните начини за увеличаване на продажби-
те. Когато ни вярват, клиентите със сигурност ще похвалят биз-
неса ни пред трети лица, а и ще бъдат много по-откровени относ-
но своите изисквания към самите нас. Това ще ни улесни в задо-
воляването им, което от своя страна ще увеличи още повече до-
верието им към нас.

В първите години от съществуването на консултантската
фирма „Руфъс Леонард“ аз обичах да правя проучвания и анали-
зи, свързани с произхода на нашия бизнес. Благодарение на тези
проучвания установих, че една сравнително константна част от
бизнеса ни през годината (около 85 %) идва от поръчките на кли-
ентите, които сме имали в началото на годината. И това е напъл-
но нормално. Много по-лесно е да получиш поръчка от утвърден
клиент, отколкото от човек, който не знае нищо за бизнеса и не
изпитва доверие към нас. Като поддържаме задоволството на
своите ключови клиенти, ние сме в състояние да разширим биз-
неса си.
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Поддържайте комуникациите

Направете така, че да поддържате достатъчно чести контак-
ти със своите клиенти. Това може би е най-сигурният отделен
акт, насочен към повишаване на доверието помежду ви. Същ-
ността му включва изслушване на проблемите им (нещо, което е
по-лесно за малкия бизнес и по-трудно за големите корпорации).
Вие можете да вникнете в проблемите им и да вземете бързи и
адекватни решения.

През 1999 г. имах проблеми с мобилния си оператор. Напра-
вих оплакване и след известно време получих факс с извинения
за грубото отношение и оферта за известни компенсации. Приех
извиненията и отношенията ни се възстановиха. Но в момента, в
който същите проблеми се появиха отново, аз си дадох сметка, че
никой в тази компания всъщност не ме е чул. Те не са променили
поведението си, а просто са ми изпратили едно кухо извинително
писмо. Липсата на процедурни промени доведоха до повторно
възникване на същия проблем.

Съвсем различно постъпи собственикът на кварталния мага-
зин за хранителни стоки, който ми предложи да опитам някаква
нова марка кафе, с която се беше заредил. Опитах кафето, но не
го харесах и споделих това със собственика. Той кимна и каза, че
други клиенти са били на същото мнение. Седмица по-късно на
щандовете му се появи предишната марка кафе, с която бяхме
свикнали.

В качеството си на дребен собственик, вие по-лесно ще чуе-
те предпочитанията и съветите на клиентите си, ще бъдете в със-
тояние да вземате оперативни решения в съответствие с тях. В
процеса на разрастването на фирмата ви не забравяйте да из-
слушвате клиентите си. Това за едрия бизнес е просто изключе-
но. През 1996 г. ръководех един семинар на тема Управление на
комуникациите в новите медии. На него взе думата Интернет
мениджърът на телевизия „Скай“ Саймън Хаусън-Грийн, който
каза: „Защо да провеждам скъпото и сложно проучване на свои-
те телевизионни програми, когато хората го правят безплатно в
чата? Просто изчитам мненията им и вземам най-рационалното
от тях. Така е по-добре и по-лесно…“
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Направете всичко по отношение на гъвкавостта на стоките
или услугите, които предлагате на клиентите си. Изслушайте
мнението им, вижте как можете да го приложите в бизнеса си,
преценете докъде и как можете да го промените. Ако не го стори-
те, вероятно ще го стори някой друг – също така малък като вас,
но по-гъвкав и по-адаптивен по отношение нуждите на клиенти-
те.

Предложете улеснения на клиентите

Друг начин да привлечете клиентите към своя по-дребен биз-
нес и да спечелите доверието им, е да им предложите лесен начин
за комуникиране. Попълването на формуляри и продължителни-
те бюрократични процедури са не само болезнени за клиентите,
но и често напълно ненужни. Например изискването да получите
предварителна поръчка за доставката на дадена стока вероятно е
нещо съвсем разумно от гледна точка на бизнеса, но ако нямате
доверие в клиентите си, може би е по-добре изобщо да не прави-
те бизнес с тях. Специално в едрия бизнес процедурите по попъл-
ване на писмените ордери са толкова болезнени, че нерядко хо-
рата, които искат някаква услуга от тях, просто се отказват. От
друга страна, те са от жизнено значение за счетоводната отчет-
ност и реда в бизнеса. Какво означава това? Че ордерите имат
своето място, но само в най-добре управляваните компании.
Всичко е въпрос на баланс.

В деликатния процес по привличане на нови клиенти поняко-
га става и така: вашият конкурент бърза да ви изпревари и изпра-
ща стоката си директно на адреса на клиента, като към нея при-
бавя писмо за представяне. Фактурата пътува доста по-късно и
това се оказва достатъчно, за да ви отмъкне клиента. Ордерът за
поръчка е необходимият минимум за много фирми и това е
напълно разбираемо. Но ако клиентът ви е солиден като скала и
е от калибъра примерно на BBC, ако сте си разменили достатъч-
но имейли и писма, потвърждаващи както цената, така и предсто-
ящата среща между вас, напълно уместно е да премахнете някои
бюрократични формалности, между които фигурира и въпросни-
ят ордер. Но това трябва да става само след задълбочено обмис-
ляне на ситуацията, тъй като монетата има и друга страна. Преди
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време например нашата фирма получи много спешна и много
скъпа поръчка от една голяма и безспорно солидна компания. За
три седмици свършихме работа за 23 000 лири, след което обаче
клиентът отсече, че не може да отдели повече от 10 000 накуп и
това ще бъде максималната сума, която може да плати.

Ние, разбира се, проявихме настоятелност и постепенно фак-
турите ни бяха изплатени. Измина доста време, инцидентът беше
почти забравен. А след това, по време на случаен разговор с един
от висшите ръководители на въпросната компания, получихме и
урока си. „Когато една позната компания се представлява от не-
познато лице, бъдете нащрек!“, заяви ни той.

Трябва да правите подобни преценки, но помислете и за
отстраняването на онези препятствия пред бизнеса, които наме-
кват за недоверието ви към клиента. Ако вие действително изпит-
вате недоверие към тях, бъдете сигурни, че и те ще ви отговорят
със същото.

Изграждане на доверието – четири ключови въпроса
(и още няколко в повече)

1. Вярвате ли на клиентите си, те имат ли доверие във
вас? Как ще демонстрирате доверието си към клиента?
Докажете му, че му вярвате. А ако не изпитвате такива
чувства, запитайте се дали изобщо си струва да поддържа-
те бизнес контакти помежду си.

2. Дали каналите ви за комуникация са отворени и лес-
но достъпни? Винаги ли отговаряте бързо на фирмените
обаждания? Винаги ли изслушвате внимателно клиента?
Изпращате ли картички и дребни подаръци на клиентите
си по време на празници? Разбира се, че не бива да пред-
лагате нещо, което би могло да се приеме като подкуп, но
малките, евтини и персонални неща винаги са ценят висо-
ко… Направете всичко възможно да покажете, че мислите
за клиента си, че цените неговия бизнес. Помислете за на-
чините, по които можете да придадете уникалност на сво-
ите контакти. Бъдете откровени: кухите контакти в крайна
сметка ще нанесат вреда на отношенията в с клиента.
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3. Дали предлагате най-доброто обслужване на клиен-
тите си? Ако някой клиент има оплаквания, опитайте се да
ги разгледате в перспектива, бъдете открити, не се коле-
байте да поемете отговорността и да задоволите изисква-
нията им. Не забравяйте, че един недоволен клиент тежи
повече от десет доволни и може да ви нанесе значителни
вреди.

4. Надминавате ли очакванията на клиентите си? Вни-
мавайте да не обещавате повече от това, което можете да
изпълните. Опитвайте да изпълнявате обещанията си на-
време, не се колебайте да прибавяте и по още нещичко към
тях. От какво друго се нуждае клиентът ви, можете ли да
му го доставите? А ако не можете, дали сте в състояние да
му препоръчате друга фирма? Бъдете не само доставчик, а
и партньор. Оценявайте не само продажбите, а и отноше-
нията си с клиента. Най-печелившите отношения с клиент
на моята дизайнерска фирма бяха с една водеща мултина-
ционална компания, а личните ми задължения включваха
управлението на сметката є. Успяхме да развием перфект-
ни отношения помежду си. Ние изпълнявахме всяко жела-
ние на клиента, а той пък ни плащаше всяка цифра, която
вписвахме във фактурите си. Този процес на взаимни
улеснения и задоволство продължи повече от две години.

Доверието във виртуалния свят

Независимо от това какъв е бизнесът ви, на някой етап вие
неизбежно ще опрете до Интернет. (Този проблем се разглежда
по-подробно в седма глава). Мрежата предлага огромни възмож-
ности за по-дребния бизнес, особено ако той трябва да изглежда
по-голям, ако иска да излезе на глобалния пазар. Но когато не се
срещате на живо със своите клиенти и особено на фона на посто-
янните въпросителни относно сигурността на Интернет в преса-
та, как да изградите доверието с клиентите си онлайн?
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Първо, запознайте се отблизо с последните успехи и прова-
ли в Интернет. В средата и края на 90-те мнозина инвеститори и
предприемачи откриха предимствата на Интернет, най-вече уни-
калната възможност да продават стоките си на необятните све-
товни пазари, без да поддържат скъпи вериги от магазини и скла-
дови мощности. Уебпазаруването ще промени из основи начина,
по който купуваме много от консумативните стоки, но само при
условие, че клиентите имат доверие на търговските марки, които
срещат в Мрежата. Те трябва да бъдат сигурни, че след допир с
кредитните им карти, изтеглените суми ще бъдат точно колкото
струва закупената стока, а сигурността им няма да пострада. И
накрая, трябва да бъдат сигурни, че ще им доставят точно това,
което са поръчали.

Шумният провал на фирмата Boo.com изцяло се дължи на не-
успешните опити на компанията да спечели доверието на потен-
циалните си клиенти. Фирмата пръсна огромни суми за реклама с
надеждата, че това ще повиши доверието в търговската є марка,
но напълно се провали. Но как стана това? Защо виртуалната
книжарница Amazon.com успя да привлече и задържи своите
клиенти, а Boo.com не? Отговорът е в правилното използване на
интернет технологиите. Boo.com не успя да впечатли потенциал-
ните клиенти със софистицирани графики и умно аранжирани
страници: много малко клиенти възприеха уебсайта на тази ком-
пания по начина, по който беше програмиран той. От своя стра-
на Amazon.com никога не опитва софистициран дизайн, а анга-
жира компютрите си със задача, която те изпълняват добре: да
улеснят ползвателите на Мрежата в търсенето сред огромните
информационни масиви, отнасящи се до книги и музика.

Клиентите на Amazon.com имат възможност да сърфират в
масивите с база от данни безплатно и без никакъв ангажимент да
купуват. Това е поучително за всяка фирма, която иска да търгу-
ва само в Интернет – тя трябва да предлага такива информацион-
ни инструменти, които носят наслада на потенциалните потреби-
тели дори и тогава, когато те нямат намерение да купуват. С те-
чение на времето потребителите на Amazon.com набират увере-
ност и започват да правят поръчки. А фирмата от своя страна по-
ема ангажимента да следи ревниво придвижването на тези поръч-
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ки и да информира клиентите си във всеки един момент. Всеки,
който прави такава поръчка, получава имейл за отделните є фа-
зи: дата на приемането, процедура на изпълнение, дата на експе-
дицията.

Правилата за изграждане на онлайн доверието със сигурност
включват добрите комуникации, навременната доставка и добро-
то обслужване на клиентите. Най-важното условие обаче си ос-
тава улеснението. На клиентите трябва да им е максимално лес-
но да правят бизнес с вас онлайн, а едновременно с това вашият
уебсайт трябва да работи за всички потенциални клиенти.

Разбира се, има и други неща, които пряко се свързват с тър-
говската марка и едно от тях е славата. Различни изследвания и
проучвания в областта на финансовите услуги от години наред
показват една и съща тенденция – хората си купуват застраховки
или пенсионни пакети от компания, за която са „чували“. Част от
гениалната стратегия на Amazon.com включва стремежа да се
спечели „предимството на първия“. Представете си утвърждава-
нето на търговската марка в тази светлина, особено когато е
придружена от гениална търговска стратегия (за нея ще говорим
по-нататък). Поради факта, че Amazon.com е първата Интернет
книжарница, тя успява да си създаде популярност в световен ма-
щаб – разбира се, като се възползва максимално от интереса на
пресата към себе си. Несъмнено това не може да бъде повторено
от друга компания, но я си представете какви възможности има
пред вас в друга област и при по-малки мащаби? Ако сте да ре-
чем „Здравословен Съфолк“ – производител на хранителни про-
дукти, който се обявява твърдо против въздушния транспорт на
храни, използвайте интереса на пресата към политическата ви
позиция, за да рекламирате търговската си марка. Помнете, че
Amazon.com стана известна, защото направи нещо ново, различ-
но, модерно и удобно. Какво от вашите бъдещи начинания може
да влезе в рамките на горното определение?

С какво трябва да се съобразявате, когато използвате Интер-
нет за популяризирането на търговската си марка?
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