
Mesurar, diagnosticar, implicar, millorar

En què consisteix el Programa?

El Customer Experience Management analitza el nivell de servei de
l’hotel a partir d’una auditoria exhaustiva i detallada, conjuntament
amb l’opinió directa del client a través d’una enquesta de satisfacció
personalitzada, aportant solucions de millora que seran compartides
amb tot l’equip encarregat de la gestió diària de l’establiment
mitjançant sessions formatives i/o programes específics d’e-Learning.

Beneficis

Donar una orientació pràctica a partir de la necessària relació entre allò
que els clients esperen del nostre hotel i els protocols o estàndards
sobre els que caldria actuar per millorar aquesta percepció per
apropar-nos a l’excel·lència.

A qui va adreçat?

A hotels i cadenes interessades en la fidelització dels seus clients, en la
seva voluntat constant de millora i en la seva identitat de marca.
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INFORMACIÓ i CONTACTE:

C/ Rera Palau, 11 4a planta

08003 - BARCELONA

Tel.: 93 295 75 60

Fax: 93 295 75 62

queralt.ribodella@sgs.com

www.sgs.es

SGS-Lodge
Membre del Grup SGS, líder mundial en verificació i inspecció de qualitat.

Present a 140 països, amb 1.300 oficines i més de 40.000 empleats, és

referència en Programes de Customer Experience Management. Col·labora

amb empreses hoteleres líders al seu sector, Institucions Públiques o

Associacions i Gremis, com el Gremi d’Hotels de Barcelona.

 Avaluació del cicle complet 

d’atenció al client per part d’un 

auditor expert en hoteleria.

 Anàlisi de reserva, recepció, 

habitació, food & beverage, 

wellness, serveis especials i 

infraestructura en general.

 Presentació de l’auditor un cop 

finalitzat el cicle complet i briefing

als responsables de l’hotel.

 Informe online detallat amb el 

desenvolupament del cicle de 

servei i les principals àrees de 

millora de l’establiment des del 

punt de vista de l’auditor.

 Alineació de les dades de 

l’avaluació a l’hotel i de l’enquesta 

de satisfacció en un informe de 

diagnòstic final.

 Qüestionari personalitzat i 

específic per tal de recollir la 

valoració directa del client envers 

el servei que ha rebut per part de 

l’hotel.

 Llançament programat de 

l’enquesta, via e-mail, mitjançant 

invitacions directes als clients que 

han fet estada recent a l’hotel.

 Informe periòdic de les 

valoracions obtingudes i seguiment 

exhaustiu de l’evolució dels 

resultats, conjuntament amb la 

base de dades completa de les 

respostes, per facilitar la detecció 

de prioritats i accions a emprendre 

d’acord amb les necessitats 

expressades pels clients.

 Sessió formativa per a motivar el 

personal de l’hotel en tècniques 

d’atenció al client com a element 

estratègic cap a l’excel·lència en la 

Customer Experience.

 Disseny d’un programa de 

formació virtual i interactiu,  

l’objectiu del qual és afavorir 

l’aprenentatge a partir d’una 

experiència participativa, dinàmica 

i lúdica per part de la plantilla de 

l’hotel.

 Obtenció de dades objectives 

sobre l’èxit de l’aprenentatge 

assolit, i certificació immediata i 

controlada de la formació 

realitzada.
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