... dívame sa očami vášho zákazníka

PONUKA SLUŽIEB PRE OBLASŤ
PREDAJA A SERVISU VOZIDIEL

Spoločnosť TOPTEST realizuje rozsiahly sortiment aktivít v oblasti
kontroly a zvyšovania kvality poskytovaných služieb, interných
procesov, vzdelávania a výcviku personálu. Každý produkt je
prispôsobený individuálnym požiadavkám objednávateľa s cieľom
dosiahnuť zvýšenie počtu spokojných zákazníkov. TOPTEST sa venuje
aj poradenstvu pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa
požiadaviek ISO 9001 a implementácii protikorupčného manažérstva
podľa normy IS0 37001. V záujme trvalého zachovania vysokej kvality
výstupov má spoločnosť TOPTEST zavedený systém manažérstva
kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001:2015.

AUDIT PREDAJNÝCH
A SERVISNÝCH ŠTANDARDOV
ODLÍŠIŤ SA OD KONKURENCIE KVALITOU SLUŽIEB
JE ČORAZ DÔLEŽITEJŠIE.
Kompletné predpísané vybavenie autorizovanej predajne alebo servisu,
funkčné procesy, kvalita dokumentácie a záznamov, ako aj odborná
a komunikačná úroveň personálu, sú základným predpokladom pre úspešné reprezentovanie značky a dlhodobú spokojnosť zákazníkov.
Náplňou auditu je preveriť súlad vybavenia a fungovania autorizovanej
predajne či servisu s požiadavkami platného štandardu výrobcu.

KONTROLA KVALITY PREDAJA
ÚČELOM MYSTERY SHOPPINGU JE NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE
SPRÁVANIA SA PREDAJCOV K ZÁKAZNÍKOM, ICH OSOBNÉ
PROFESIONÁLNE NAPREDOVANIE A RAST.
Mystery Shopping (ﬁktívny nákup osobami, ktoré sa správajú ako bežní
zákazníci) je zaužívanou marketingovou metódou slúžiacou k anonymnému a nestrannému hodnoteniu kvality poskytovaných služieb (nákup
nového alebo jazdeného vozidla). Overenie úrovne služieb realizujú
vyškolení ﬁktívni zákazníci, ktorí pri „kupovaní“ produktu posúdia celkovú
kvalitu zákazníckeho servisu, predajné postupy, komunikačnú úroveň
predávajúceho, jeho odborné znalosti a profesionálne správanie, ako aj
celkový vzhľad a priestorové usporiadanie predajných priestorov.

MYSTERY SHOPPING SERVISU
PRVÉ VOZIDLO PREDÁVA PEKNÝ SHOWROOM A ÚSMEV
PREDAJCU, ALE KAŽDÉ ĎALŠIE AUTO TEJ ISTEJ ZNAČKY
UŽ PREDAJÚ LEN KVALITNÉ A RÝCHLE SERVISNÉ SLUŽBY.
Mystery Shopping servisu preveruje spôsob vybavenia klienta a kvalitu
poskytnutých služieb pri návšteve autoservisu. Očami bežného zákazníka
sa hodnotí komunikačná úroveň personálu, zákaznícky komfort a rozsah
dokumentovania poskytovanej služby. Je optimálne, ak kontrolný nákup
obsahuje aj preverenie úspešnosti servisu pri odstraňovaní takých
technických nedostatkov na vozidle, ktorých identiﬁkácia je súčasťou
predpísaného rozsahu servisnej prehliadky.

www.toptest.sk

GARANČNÝ AUDIT
NEÚPLNÁ ALEBO NESPRÁVNE VYHOTOVENÁ DOKUMENTÁCIA K ZÁRUČNEJ
ZÁKAZKE MÔŽE VYJSŤ DRAHO.
Pri audite sa kontrolujú zložky s podkladmi pre vykonanie a vyúčtovanie prác a dielcov
realizovaných pri záručných opravách. Outsourcing tejto služby odbremeňuje pracovníkov importéra od aktivity, ktorá je časovo náročná. Pre autorizovaný servis môže včasná
profesionálna kontrola znamenať značnú úsporu pri oﬁciálnej kontrole spojenej so
sankciami od výrobcu.

KONTROLA A LIKVIDÁCIA
ZÁRUČNÝCH DIELCOV
V MENE IMPORTÉRA SKONTROLUJEME A MECHANICKY ZNEHODNOTÍME
KAŽDÚ SÚČIASTKU VYMENENÚ PRI ZÁRUČNEJ OPRAVE.
Pravidelná a dôsledná kontrola, spojená s poradenstvom, zvyšuje kvalitu procesov pri
výkone a dokumentovaní garančných opráv. Posudzuje sa druh poškodenia dielcov,
oprávnenosť ich výmeny, príslušnosť k vozidlu a k výrobcovi dielcov. Kvaliﬁkovaný dohľad
nad riešením záručných opráv znižuje chybovosť pri riešení a dokumentovaní garančných
prípadov, čo sa priamo premieta do zníženia rizika ﬁnančných reštrikcií zo strany výrobcu
vozidiel.

PORADENSTVO
PRI IMPLEMENTÁCII ŠTANDARDOV
VÝROBCOVIA VOZIDIEL A IMPORTÉRI DNES DISPONUJÚ KVALITNÝM
KNOW-HOW, ŠKOLIACIMI MATERIÁLMI A DETAILNE ZDOKUMENTOVANÝMI
PROCESMI.
Plnenie štandardov výrobcu pre predaj a servis vozidiel je dôležitým faktorom zvyšovania
spokojnosti zákazníkov a zlepšovania imidžu značky. Snaženie dovozcu môže byť úspešné
najmä vtedy, keď sú nároky na kvalitu zrozumiteľné, jednotne interpretované, a keď sú
dealerom poskytnuté zároveň s požiadavkami aj nástroje a poradenstvo pre ich postupné
naplnenie.

PERSONÁLNY AUDIT
SPRÁVNI ĽUDIA NA SPRÁVNOM MIESTE SÚ KĽÚČOM K ÚSPECHU SPOLOČNOSTI.
Program auditu umožňuje prostredníctvom riadeného dialógu, hrania rolí a kolektívneho riešenia úloh získať predstavu o správaní sa zamestnancov v každodenných
pracovných situáciách, ohodnotiť verbálne aj neverbálne komunikačné zručnosti
personálu v styku so zákazníkom. Výsledkom je spracovanie osobnostného a profesionálneho proﬁlu pracovníka s identiﬁkáciou silných a slabých oblastí, posúdenie jeho
vhodnosti na danú pracovnú pozíciu a potenciál pre zameranie ďalšieho vzdelávania.

VZDELÁVANIE PERSONÁLU
SÚSTAVNÉ PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE
JE NEVYHNUTNÉ PRE RAST TECHNICKÝCH
A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ PERSONÁLU.
Školenia zamerané na procesy prebiehajúce v predaji a servise vozidiel
podporujú zlepšenie tímovej spolupráce, prispievajú k objasneniu
požiadaviek výrobcu vozidla a ich vzájomných súvislostí, čo vytvára
predpoklady pre zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a kvaliﬁkačný rast
personálu. Vhodným doplnkom procesného školenia je komunikačný
tréning zameraný na prozákaznícku komunikáciu, zvládanie námietok
a konﬂiktných situácií, aktívny marketing a presvedčivú profesionálnu
argumentáciu.

ZAVEDENIE SYSTÉMU KVALITY
PODĽA ISO 9001 A ISO 37001
PRESVEDČIŤ ZÁKAZNÍKA MÔŽE IBA TEN,
KTO SI JE ISTÝ SÁM SEBOU A PRODUKTOM, KTORÝ PONÚKA.
Systém manažérstva kvality prináša pozitívny efekt v sprehľadnení
povinností a kompetencií pracovníkov. Väčší klienti autoservisov
obyčajne pri výbere dodávateľa servisných služieb požadujú aj formálne
preukázanie kvality medzinárodne uznávaným certiﬁkátom. Ak nemáte
dostatok personálu, vykonávame aj pravidelné interné audity,
aktualizáciu dokumentácie, a asistujeme pri certiﬁkačných alebo
dozorných auditoch. Spolupracujeme s renomovanými svetovými
certiﬁkačnými autoritami.

... potešte nás náročnými úlohami
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