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· Qui sóc:
· Què negoci
· Un desig:
· Una passió:

Jo, advocat del diable!!!

Presentacions:
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TOTS ELS CLIENTS SÓN INFIDELS!!! 

NOSALTRES HEM DE SER FIDELS ALS 
NOSTRES CLIENTS!!!

1er. Enderroc:

2on. Enderroc:

AVUI, NO PAREU ATENCIÓ A AQUEST PPT
PARLEM D’AMOR!!!
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ELS CLIENTS NO SON CONSCIENT QUAN 
COMPREN!!!

EL CLIENT COMPRA DES DE EL 
INCONSCIENTS!!!

PER EMOCIONS, PELS SENTITS!!!

3er. Enderroc:

4t. Enderroc:

LA PUBLICITAT TRADICIONAL
ESTÀ MORTA!!!

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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De que va 
això d'enamorar clients?

Què fas tu per
enamorar a la
teva parella???

· regalar flors
· mimar a la cara
· petonets - carícies
· musiqueta...
· dir coses boniques
· vestir-se be
· olorar be
· bon alè...
·
· . . .

“L‘Amor és oferir sense esperar res a canvi, fer i complir promeses!!!”

“10 claus per enamorar als nostres clients”

jueves 15 de marzo de 12



1.- PASSIÓ:

“M'encanta, l'estimo, i faré qualsevol cosa per enamorar-la/o”

Com deia Confuci:
Si el que fas t’encanta, t’apassiona, i a 
sobre se’t dóna bé, mai tornes a 
treballar, perque el que fas és la teva 
vida, la que et correpont viure, el 
temps passa i no te n’adones,
                              ... ets FELIÇ!!!

 Que vull ser de gran?

 A quina lliga vull jugar?

 He de escollir l’element!

 El meu, no altre! (Passió, vocació, emoció, ...)

 Controlo el meu element? Se‘m dóna bé? tinc habilitats i actituds?

 Profunditat, esforç i... Dedicar-li temps! (10.000h.)

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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2.- SEGMENTACIÓ > IDENTIFICAR -> DIFERENCIAR!!!

· Segmentar dintre de la nostra àrea d'influència
Qui són els meus clients? Edat, sexe, renda, origen, etc
Cóm es comporten? Que fan? Quins són els seus hàbits?

· Posar etiquetes: Els Pijos, Els Hippies, Els Progrés, Els Low cost, Els 
"Cistella petita” , Els addictes a les compres, Els Pragmàtics, Els 
Tradicionals, Els "Compra de barri” , Els Multibotiga, Els Hipercarros, 
… i adaptar-nos als grups que interessi fidelitzar (no al revés!!!).

· Aprendre a comptar (ràtio o quota): quants d'aquest grup, quants d'aquell, 
quants per telèfon, quants passen per la porta, quants entren, quants 
compren, quants tiquets, com és el tiquet mitjà, etc ...

· Emmagatzemar informació del client BBDD. 

“A mi, m'agraden els alts, rossos, amb ulls blaus, forts i rics!”

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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3.- POSICIONAMENT(I) > Proposta de valor

· Escollir o descobrir un o diversos (no massa) adjectius o valors en què som o 
podem arribar a ser "EL MÉS" o "EL MILLOR“ (extrem!!!). És clau que sigui alguna 
cosa important per als nostres clients, cosa que realment puguin apreciar.

· Per que em compren a mi i no a la competència? Que tinc jo?

· Traçar l'estratègia per assolir aquest objectiu o millorar aquest posicionament.

· Comunicar o exposar clarament com a reclam. És el que realment ens farà els 
MÉS i MILLORS.

· Una proposta de valor que interessi als nostres clients.

“Serè com jo soc, singular, diferent, especial!!!”...
... i tot això, t’agradaré? T’interessaré?

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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· Rètol, cartells i senyals a l'exterior, façana, 
aparadors, porta i zona d'entrada de la botiga...
Tot a de convidar a entrar!!!

· Facilita al màxim l'accés a la teva botiga. 
Prescindeix dels timbres i si pots, mantenir la porta 
oberta, Si estàs construint, que la porta sigui el més 
ampla possible i de fàcil obertura. El més 
aconsellable: deixar l'accés lliure com fan en els 
centres comercials.

· Accessibilitat personal, no barreres, del layout, del 
producte, a les NNTT... (Cas ARA).

“T'obriré el meu cor, estaré sempre al teu costat i, ... t'agafaré el telèfon!!!”

4.- ACCESSIBILITAT: 

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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5.- EXPERIÈNCIA DE COMPRA (I)

Segons l’estudi de Tendencias 21, crear una 
experiència de compra "WOW" fa que els 
clients impressionats tornin en un 75% dels 
casos.

· A més a més, el 80% dels cl ients 
impressionats per l'experiència de compra 
recomanaran l'establiment a 4 o 5 persones 
més.

T’estimo, t‘adoro, ets l'amor de la meva vida. WOW com t'estimo!!!

“10 claus per enamorar als nostres clients”

La botiga com una plataforma de comunicació d’un missatge clar, el teu!!!
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· Fàcil - en accés, en disposició o layout, en informació, etc.
· Agradable, EMOCIONANT i MEMORABLE!!! - en atenció, ordre, color, olor, 

neteja, so, vista, tacte (TOCAR: producte accessible) que es porti un 
bon record de la botiga que podria compartir amb altres, o que ho 
farà tornar: poden ser des d'una pantalla interactiva molt amena 
fins l'amabilitat de la dependenta, o la facilitat per trobar els 
productes.

· Fructífera - que trobi el producte o almenys informació sobre el 
mateix, satisfer la seva necessitat.

Deixar tocar!!! Segons aquest estudi realitzat per la Universitat d'Ohio, si un 
client toca un producte estarà més disposat a adquirir-lo, i fins i tot a 
pagar més car per ell. Per tant fora els cartells de "no tocar", i tot el 
contrari, esforça't en què els productes acabin en les mans dels teus clients.

T’estimo, t‘adoro, ets l'amor de la meva vida. WOW com t'estimo!!!

5.- EXPERIÈNCIA DE COMPRA (II)

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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6.- COMPLIR LES PROMESES
· Tenim un compromís amb el client: No només hem d’estar molt 
familiaritzats amb el producte que venem... hem de ser experts i 
estar apassionats pel producte!!!

· Experiència de marca: disseny i ambient emocionant, qualitat de 
producte permanentment i fer sentir especials als clients i que obtenen 
el millor tracte.

· Respecta el teu horari: El tens penjat a la porta i és el teu primer 
compromís amb el client, no ho defraudis. I es va acabar això de 
"tornem en 5 minuts", prohibit!!!

· i el mail o telèfon... sempre hem de contestar!!!

“Vull que em digui la veritat i que no m'enganyi amb un altre i ...”

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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7.- ATENCIÓ AL CLIENT (I)

L’atenció al client ha de ser MOLT HUMANA!!!

· Salutació i comiat: Que sigui una regla entre tots els treballadors en el punt de 
venda saludar i acomiadar el client. És una manera breu de dir: "sóc aquí per si 
necessites alguna cosa“ i de dir: “et volem tornar a veure per a qui”.

· Atenció al client durant la visita a la botiga: Una altra regla per atendre al 
client - la pregunta del client és més important que qualsevol altra cosa que 
puguis estar fent, com per exemple recol·locant, ordenant, netejant, etiquetant. 
Quan s'acosta cal deixar el que s'estigui fent i atendre el client amb l'atenció que 
es mereix.

· Amabilitat, cortesia, servicials, ...
(MANUAL DE PAUTES – veure UNE175001)

“Seré afectuós, et miraré, et somriuré i m'interessarè per les teves coses”

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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7.- ATENCIÓ AL CLIENT (II)

· Compromís: ser amables, demostrar veritable interès en atendre, ajudar i 
escoltar al comprador.

· Excel·lència en l'execució: paciència per explicar i aconsellar, revisió de 
l'inventari, ajuda a trobar els articles, coneixement del producte i 
proporcionar qualitat de producte (superar expectatives).

· Si no es ven, no li venguis: Quant puguis desfés-te de productes que no 
tenen sortida, fes un descompte, retira'ls, però no deixis que ocupin espai a 
la teva botiga que podrien ocupar altres productes que sí es venen.

“Seré afectuós, et miraré, et somriuré i m'interessarè per les teves coses”
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· Estar sensibilitzats amb el temps dels compradors i les llargues cues, ser 
proactius ajudant a accelerar processos de compra lents.

· Reaccionar amb rapidesa davant els requeriments del client

· Acceptar errors nostres i de la competència, i reparar-los

· Resolució de problemes: ajudar a resoldre i recompensar pels problemes, 
millorant la qualitat i assegurant la satisfacció absoluta de cada client. (junta 
d'arbitratge). 

· Fer moltes coses (petits esdeveniments), provar coses, explorar possibilitats ... 
però després cal ser crític amb el que fas, jutjar els resultats i plantejar: 
funciona? És el que buscava? i si no funciona no és un error,

... estàs descobrint el que no funciona. 

“Sempre hi serè aquí, t'ajudaré a resoldre els teus problemes i...
...farem moltes activitats junts”

“10 claus per enamorar als nostres clients”
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9.- INNOVACIÓ I NN TT

· Innovar no només son NOVES TECNOLOGIES... innova 
processo, disseny, atenció al clients, ...

· Us del MÒBIL, SMS, MAILS, INTERNET, XARXES SOCIALS, ...

“ Et faré somriure, seré divertit i et sorprendré!!! “
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10.- IMPLICA’T AMB EL BARRI-EIX

Segur que al teu barri, ciutat o 
poble hi ha activitats organitzades 
en les que podeu formar part com 
a botiga o marca i sense gaire cost: 
p ar t i c i p a n t e n u n co n c u r s , 
patrocinant les festes, regalant 
productes sense sortida, etc... fer, 
fer, fer, fer, ... i per últim fer!!!

“Seré simpàtic, amable i respectuosa amb la teva mare i la teva família!”

“10 claus per enamorar als nostres clients”

Entra a formar part de la teva comunitat:
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gràcies!!

Manel Rodríguez
manelrg@ficat.cat
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