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המסלול המהיר 
לאיבוד לקוחות

רבות.  להשקיע  ניתן  בו  עצמו  בפני  ערך  הוא  לקוחות  שימור  הניוד,   בעידן 
מה נדרש ממך על מנת ליצור מערכת יחסים תקינה בינך לבין הלקוח שלך?

הביטוח ז בתחום  בעסקים  מוקדש  רב  מן 
והפיננסים לוודא כי הם עומדים ביעדי מכירות 
על מנת להגדיל את ההכנסות ולהרחיב את 
גיוס לקוחות חדשים  בסיס הלקוחות הקיים. קצב 
עסק  כל  של  עסקי  בפיתוח  קריטי  פרמטר  הוא 
פעיל. משאבי זמן גדולים מוקצים לטובת פעילות 
הצעה,  הגשת  הלקוח,  אחר  חיזור  כוללים  והם  זו 
מעקב, בניית יחסי אמון בסיסיים לתחילת תהליך 

התקשרות ויישום המלצות של איש המקצוע.

חווית שירות בעלת יתרון יחסי 
יחסים  מערכת  ופיתוח  קיימים  לקוחות  שימור 
ארוכה המבוססת על אמון, כנות ויושרה מקצועית 
גופי  פעיל.  עסק  של  היסוד  מאבני  הם  עימם 
האחרונות  בשנים  משקיעים  בישראל  ההשקעות 
משמעותיות  כלכליות  תשומות  לקוחות  בשימור 
הזדמנות  לו  לתת  ולא  "בבית"  להשאירו  מנת  על 
אתרי  באמצעות  היתר  בין  למתחרים,  לעבור 
קבוע,  לקוחות  שירות  נציג  משופרים,  אינטרנט 
דיוור ממוקד, שיחות תקופתיות  הזמנות לכנסים, 
ועוד. כל אלו מיועדים לבניית חווית שירות בעלת 
יתרון יחסי. לקוחות אשר אינם מאושרים, עוזבים 
ועוברים ל"מאהב השכונתי החדש" והסיכוי שיחזרו 
בתחום  העסקי  המודל  נמוך.  הראשונה  לאהבה 
הביטוח והפיננסי מבוסס בעיקרו על מח"מ לקוח 
קרי  לקוח,  לנאמנות  כמדד  ממוצע(  חיים  )משך 
ואחריותו  טיפולו  תחת  נמצא  הלקוח  זמן  כמה 
כל  ו/או  הביטוח  /סוכנות  סוכן  של  המקצועית 
פיננסי אחר אשר מטפל בנכסיו הפנסיונים  גורם 

והפיננסים של הלקוח.
מהלקוחות  מי  נתון,  רגע  בכל  לדעת  נוכל  לא 
רוב  הצער,  למרבה  שכן,  אותנו.  להחליף  שוקל 
חוסר  את  גלויה  בצורה  מעבירים  לא  הלקוחות 

שביעות רצונם - הם פשוט קמים ועוזבים.
שנים  רב  ניסיון  על  מבוססים  שלי  הזהב  כללי 
בעבודה מול לקוחות רבים. כללים אלו יוכלו לשמש 

כתמרורי אזהרה בעבודתכם מול הלקוחות.

חוסר תקשורת 
משוכנע  הוא  ממך  שומע  לא  הלקוח  כאשר 
ששכחת אותו. הלקוח שלך לא מניח שאתה עסוק 
מאוד או טרוד עד כדי כך שלא ניתן להרים טלפון, 

לשלוח מייל או לקיים פגישת שירות שוטפת.
רק  היא  הלקוח  מצד  תקשורת  חוסר  לפעמים, 
עדות לסגנון העבודה המועדף עליו. בפעמים אחרות 
חוסר תקשורת עלולה להיות סימן לצרות. זה נכון 
משתנה  הלקוח  של  התקשורת  סגנון  אם  במיוחד 
איתך  בפעילות  עניין  מאבד  שהלקוח  כך  לרעה, 

ומהסס ליצור קשר, כדי לא להיתקל בעימותים.
הלקוח כבר קיבל החלטה להשתמש בשירותים 
עסקים  איתך  לעשות  מעדיף  הוא  איך  ברר  שלך. 
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לקוחותינו הם המראה העסקית שלנו ושותפים מלאים לגדילת 
העסק. כשותפים אמיתיים הם עשויים לנקוט בביקורת קשה. 

חשוב לנסות להבין את הסיבות המרכזיות לביקורת, להפיק לקחים 
וליישם את התיקון גם מול לקוחות אחרים

המסלול המהיר 
לאיבוד לקוחות

נימוסים  על  לוותר  שניתן  או  רשמי  באופן   -
היעילה  התקשורת  שיטת  את  הכר  רשמיים? 
ביותר עבור הלקוח: פגישה אישית, שיחת טלפון 
או דווקא דואר אלקטרוני? אם לא זיהית את צורת 
התקשורת המועדפת עליו ובחרת "להטריד" אותו 
השגת  לא  היום  במהלך  פעמים  מספר  בטלפון 
קריטיות  בנקודות  תקשורת  חוסר  המטרה.  את 

מגבירה את תחושת החוויה השלילית שלו.

 הכלל: קבעו סטנדרט שירות מינימלי מול 
הקשר  תדירות  את  ביחד  הגדירו  הלקוח, 

השוטף ועמדו בו בעקביות וללא פשרות.

הבטחות גדולות ללא כיסוי 
לקוחות מעריכים כנות ויושר. הבטחות שווא על 
רמת שירות ייחודית, כמות פגישות שנתית, דוחות 
בצורה  לבצע  באפשרותכם  שאין  מסוים  מסוג 
תגובה  לייצר  עשויות  ואיכותית  עקבית  תקינה, 
שלילית מצד הלקוח ולמעשה "ריצה לטווח קצר" 

)ספרינט מול מרתון(.
לנסות  יש  שירותינו,  את  מבקש  הלקוח  כאשר 
ולעמוד בציפיותיו )במידה והן הגיוניות(. לא חייבת 
להגדיר  ניתן  אך  במקום,  מסודרת  תשובה  להיות 
את  ולהעריך  הסוגיה  מורכבות  את  הלקוח  עם 
הזמן עד לפתרון הבקשה. הקשר של הלקוח איתנו 
חייב לעמוד בסטנדרטים גבוהים על מנת שהלקוח 
ליצור  מנת  ועל  מהימנים,  כגורמים  אותנו  יחשיב 

חווית שירות ללקוח כחשובה עבורנו.

תורמות  שלי  המגבלות  הכרת  הכלל:   
למערכת יחסים אמיתית יותר עם הלקוח.

איחור ודחיית פגישות
הפגישה  דחיית  האחרון,  ברגע  פגישות  ביטולי 
וקוד  ההתייחסות  סגנון  רחוקים,  למועדים 
הלקוח  עם  ובשיחות  בפגישות  שלך  ההתנהגות 
יקבעו את הטון והתחושה של הלקוח בעניין המשך 
לפגישה  להגיע  שמבקש  לקוח  איתך.  העבודה 
הפיננסי  מצבו  על  מדויקים  ומספרים  נתונים  עם 
ולא  חלקיים  נתונים  בחיוב  יקבל  לא  והפנסיוני 
הניהול  ביקש להתחשב בדמי  מלאים. אם הלקוח 
בקופה שלו, עשה את המאמצים הנדרשים לביצוע 
המשימה, הודע ללקוח ושתפו בעניין גם במקרים 

בו בקשתו איננה נענית בחיוב.

לא  לקוחות  מוכן.  לפגישה  הגע  הכלל:   
מאיש  משימות  וחצאי  הפתעות  אוהבים 

המקצוע שלהם.

 חוסר שקיפות בנוגע 
לעלויות השירות

לקוחות לא אוהבים שמפתיעים אותם עם עלויות 
לא צפויות בחשבון. זהו בהחלט אחד הפרמטרים 
לבין  בינך  השוטף  האמון  בשבירת  העיקריים 
הלקוח. ישנן עלויות המשתנות לאורך חיי המוצר 
מתוספות  שנובעות  עלויות  גם  כמו  הביטוחי 
שאנחנו מבצעים על מנת להשביח את התוכנית - 

תן ללקוח שלך לדעת מזה ושתף אותו בכך.

במייל/ סיכום  ללקוח  להוציא  דאג  הכלל: 
העלויות  מבנה  את  המסכם  מכתב 
הקבועות והמשתנות ואופי השירות החדש 

באמצעותך.

שיתוף יתר בעידן הדיגיטלי
יש תכנים חשובים שהלקוח צריך להיות מודע 
החברתית.  המדיה  במסגרת  אליהם  וחשוף 
כתבות  רגולציה,  חוזרים,  כדוגמת  נושאים 
כלכליות  סקירות  תעריפים,  שינויים  מקצועיות, 
על  ומאוזן,  נכון  במינון  מומלצים  הינם  עיון  וימי 
מנת לא להעמיס מידע עודף. שיתוף יתר במידע 
בהשתתפות  פרסום  כמו  רלוונטי,  לא  אישי 
אישיות  פוליטיות  דעות  הצגת  נוצצים,  באירועים 
ותמונות לא רשמיות, אינם מומלצים מול מרבית 
שלח  יועץ  שבו  סיפור  שמעתי  כבר  לקוחותינו. 
במייל  וקיבל  הגולף  ממגרש  ללקוחותיו  תמונות 
לנהל  במקום  גולף  משחק  שאתה  "ראיתי  חוזר 

את התיק שלי".

שיעבור  איכותי  מידע  על  הקפד  הכלל:   
ללקוחות. הימנע משיתוף ממידע אישי.

שגרה זה רע?
הדוחות  תדירות  אוהבים הפתעות.  לא  לקוחות 
הוחלף/עבר  שלך  העובדים  אחד  השתנתה, 
בוצע  התעדכנו,  המשרד  פעילות  שעות  תפקיד, 
את  לעדכן  דאג   - ועוד  בחברה  מחדש  ארגון 
הודעה  ללא  תהליכיים  שינויים  בשינוי.  הלקוחות 

מוקדמת ללקוחות עלולים ליצור פגיעה באמון.

או  מיסוי  משפטי,  ייעוץ  מהווה  אינה  זו  כתבה 
חשבונאי, או המלצה להשקעה, או הצעה לרכישת 
או מכירת מוצרים פיננסיים מכל סוג שהוא ואינה 
בנתונים  המתחשב  אישי  לייעוץ  תחליף  מהווה 
עשוי  לכותב  אדם,  כל  של  המיוחדים  ובצרכים 

להיות עניין אישי בנושאים המוצגים בכתבה

מבורך.  דבר  הם  שינויים  לעיתים  הכלל: 
שתף את לקוחותיך בשינוי.

המילה האחרונה
ישנם מקרים בהם ה"המילה האחרונה" צריכה 
האחריות  ובעל  המקצוע  איש  אתה  שלך.  להיות 
לעמוד  לך  מותר  ולכן  הלקוחות  עבור  המקצועית 
הוא  כאשר  הלקוח  מול  איתן  ולהישאר  שלך  על 
מבקש, לדעתך, לבצע מהלך שעשוי להסב לו נזק 
מעצמו  הלקוח  את  להציל  צריך  לעיתים  כלכלי. 
ולהבהיר נקודות ברמה הרציונלית עם הלקוח ולא 

להיגרר לרצונותיו האמוציונאליים.

וכנות מקצועית הן תכונות  יושרה   הכלל: 
נדרשות בניהול מערכת יחסים.

ביקורת
שלנו  העסקית  המראה  הם  שלנו  הלקוחות 
כשותפים  העסק.  לגדילת  מלאים  ושותפים 
על  קשה  בביקורת  לנקוט  עשויים  הם  אמיתיים 
הסיבות  את  להבין  לנסות  חשוב  התנהלותך. 
את  וליישם  לקחים  להפיק  לביקורת,  המרכזיות 

התיקון גם מול לקוחות אחרים.

 הכלל: ראו בלקוח הביקורתי לקוח שאתם 
לכם  לתת  מנת  על  מספיק  לו  חשובים 
לכל  להתייחס  הקפידו  לשיפור.  נקודות 

ביקורת.

תחושות בטן
לפעמים הכל נראה בכיוון הנכון עם הלקוח שלך, 
בסדר.  לא  שמשהו  מאותתת  הבטן  תחושת  אבל 
האינטואיציה שלך רומזת על ליקוי בהתקשרות עם 
לקוח מסוים. ודא כי אתה עושה מאמצים נוספים 
עשית  אם  היחסים.  מערכת  תקינות  לבדיקת 
גם  הולם,  פתרון  ולהציע  בה  להודות  יש  טעות, 
אם זה יעלה לך בצמצום הרווחיות. ככל שתקדים 

לעשות דברים אלה, כן ייטב.

לסייע.  יכולה  טובה  אינטואיציה  הכלל:   
השתמשו בה בתבונה.

אודי חברוני, מתכנן פיננסי בחברת פיוניר 
תכנון פיננסי )92( בע"מ, אשר הינה בעלת 
רישיון לשיווק השקעות ולא ליעוץ השקעות, 
ומנהל תחום סוכנויות בפיוניר אסטרטגיות


