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Vă luptați să mențineți profiturile în compania 
dumneavoastră de curățenie? Nu sunteți singurii.  
Cu toate că piața serviciilor de curățenie crește, 
marjele de profit se contractă.

Cheia pentru profitabilitate este luarea deciziilor 
strategice în privința clienților, echipamentelor și 
operațiunilor. Iată cele mai bune 10 practici care  
vă vor ajuta nu doar să vă mențineți marjele,  
ci și să le creșteți.

1. Creșteți-vă prețurile... 
și furnizați valoare în conformitate cu acestea
Într-un mediu în care contractorii sunt presați să își scadă 
prețurile. Cu până la 50% dintre clienți care își schimbă 
compania de curățenie în fiecare an*, această afirmație  
ar putea părea absurdă, însă, dacă furnizați o valoare  
mai mare prin intermediul serviciilor îmbunătățite, vă  
veți putea crește prețurile și marjele de profit.

2. Țintiți piețe profitabile
Vânzarea cu amănuntul era principala sursă de venituri 
pentru contractori, dar acest segment se contractă, 
trăgând după el și profiturile potențiale. Raportul MTW 
Research a stabilit că principalele trei zone de creștere 
sunt agrementul, birourile și îngrijirea sănătății. Îngrijirea 
sănătății poate fi deosebit de profitabilă, întrucât institu-
țiile funcționează de obicei ca rețele, odată ce ați stabilit 
un acord cu o casă de îngrijire sau un spital, este mai  
ușor să vă extindeți în întreaga rețea.

3. Furnizați servicii de curățenie specializate
Valoarea acestui sector fiind estimată la 39 de miliarde  
£/43,3 miliarde € în anul 2019*, acesta este un sector 
cheie pentru creșterea bazată pe valoare. Toate companiile 
de curățenie se concentrează asupra curățării podelelor, 
dar nu toate se concentrează asupra controlului infecțiilor, 
curățarea specializată a conductelor de golire și drenaj 
sau pe curățenia spațiilor de la înălțime/a celor dificil 
de accesat. Prin extinderea gamei noastre de servicii 
specializate, vă veți îmbunătăți șansele de a câștiga mai 
multe contracte într-o varietate de industrii.

4. Determinați-i pe angajații dumneavoastră să 
obțină certificări
Programele de certificare, cum ar fi cele oferite de BICSc, 
vă pot crește marjele de profit în două feluri. Mai întâi, 
acestea îmbunătățesc percepția clienților dumneavoastră  
asupra companiei, așadar clienții vor fi de acord să 
plătească mai mult pentru serviciile pe care le oferiți.  
În al doilea rând, acestea reduc vătămările la locul de 
muncă, absenteismul și alte probleme care pot avea 
impact asupra rezultatului afacerii.

*MTW Research – Contract Cleaning Market Research 
& Analysis UK 2019
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5. Depășiți toate cerințele de conformitate aplicabile
În cazul în care faceți curățenie în birouri, este posibil ca 
standardele SSM să fie singurele cerințe de conformare 
pe care poate fi necesar să le respectați, însă în alte 
medii, de exemplu spitale și instalații de producție de 
alimente, există multe alte cerințe suplimentare. Înainte 
de a licita în privința acestor proiecte, asigurați-vă că 
știți care sunt cerințele și cum le puteți depăși. Astfel, 
veți avea un avantaj în industrii în care clienții nu își pot 
permite să riște.

6. Creșteți productivitatea lucrătorilor cu ajutorul 
noilor echipamente
Întrucât manopera reprezintă până la 80% din valoarea 
contractelor de curățenie, un mod de creștere a marjelor 
este scăderea timpului petrecut de către angajații dum-
neavoastră la fiecare lucrare, desigur, păstrând în același 
timp un nivel înalt al calității. Puteți face aceasta prin 
upgradarea echipamentelor. De exemplu, puteți reduce 
timpul pentru curățenie cu aproape 50% dacă folosiți 
o mașină de spălat care curăță și usucă dintr-o trecere, 
decât trebuind să faceți două treceri pe aceeași suprafață 
de pardoselii.

7. Deveniți ecologic
Companiile din prezent iau foarte în serios responsabilita-
tea socială, parțial din cauza presiunii din partea clienților, 
dar și deoarece aceasta este calea pe care trebuie mers. 
Prin oferirea metodelor ecologice de curățenie, vă veți 
crește instantaneu valoarea serviciilor. De asemenea, veți 
economisi bani prin reducerea utilizării detergenților și a 
altor produse chimice de curățenie.

8. Realizați service-ul și întreținerea corecte  
ale echipamentelor dumneavoastră
Echipamentele de curățenie comercială se confruntă cu 
utilizare zilnică în regim greu. Fără service și întreținere 
periodice, performanța echipamentelor va începe să 
se degradeze, scăzând calitatea rezultatelor curățeniei. 
Pentru a vă menține mașinile în funcțiune cât mai eficace 
și eficiente posibil, respectați întotdeauna programul 
de întreținere recomandat. Chiar mai mult, semnați un 
contract de service și întreținere cu OEM (producătorul de 
echipamente originale), aceștia au construit mașina, așadar 
tot ei sunt cei care știu cel mai bine cum să o îngrijească.

9. Folosiți date pentru a vă optimiza operațiunile
Colectarea și analiza datelor referitoare la activitatea 
dumneavoastră zilnică reprezintă cel mai bun mod  
de identificare a ineficiențelor care au impact negativ 
asupra marjelor dumneavoastră de profit. O anumită 

mașină pare să fie scoasă întotdeauna din funcțiune?  
O anumită lucrare recurentă durează întotdeauna 
mai mult decât timpul alocat? Recunoașterea acestor 
ineficiențe reprezintă primul pas spre eliminarea lor. 

10. Facturați pentru valoarea pe care o furnizați,  
nu pentru timpul pe care îl alocați sarcinii
În cele din urmă, revenind la primul punct, facturați 
mai curând în funcție de valoare, decât de timp. 
Implementarea celorlalte strategii de pe această 
listă va crește valoarea percepută pentru serviciile 
dumneavoastră, chiar dacă acestea reduc timpul  
necesar realizării acestor servicii. Nu vă amăgiți  
acceptând sume mai mici decât valorează serviciile 
dumneavoastră.

01 Cum să mențineți profitabilitatea
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Cu majoritatea angajaților din sector lucrând pe 
salariul minim sau sume în apropierea acestuia, 
menținerea personalului reprezintă o problemă 
cheie pe piața companiilor de curățenie.

Costurile de menținere reprezintă o cheltuială 
substanțială pentru companiile de curățenie.  
Un studiu realizat de Center for American 
Progress (CAP) a constatat că pentru posturil 
plătite 24.000£ (26.700€) sau mai puțin, costul 
rotației personalului este aproape 16% din 
salariul anual al angajatului.

Reduceți rotația personalului folosind aceste cele 
mai bune 10 practici pentru recrutarea, instruirea 
și menținerea personalului de calitate:

1. Plătiți salarii mai mari decât media pe industrie
Creșterea profiturilor prin menținerea la nivel scăzut a 
salariilor este o tactică comună, însă una nesănătoasă. 
Decât să pierdeți în medie 4.270€ (16% din 26.700€) de 
fiecare dată când un angajat părăsește compania, luați în 
calcul reducerea rotației personalului, plătind adevăratul 
salariu care asigură nivelul de trai și plasând banii direct 
în buzunarele angajaților. Acest aspect este important 
în special în prezent, când un nivel scăzut al șomajului 
înseamnă că este deja mai posibil ca oamneii să schimbe 
locurile de muncă.

2. Furnizați beneficii pentru îngrijirea sănătății
A avea grijă de sănătatea și bunăstarea angajaților dum-
neavoastră înseamnă că aceștia reprezintă mai mult decât 
cifre pentru dumneavoastră. Un plan pentru sănătate la 
nivelul corporației permite angajaților să li se ramburseze 
costurile pentru serviciile de sănătate și bunăstare de care 
au beneficiat (până la o sumă prestabilită) și asigură o  
valoare clară: în plus față de forță de muncă mai fericită, 
vă îmbunătățiți și abilitatea de a recruta și menține talente.

3. Dezvoltați politici de muncă în care să se țină  
cont de familie
Politicile de muncă în care se ține loc de familie pot  
ajuta semnificativ la reducerea rotației angajaților. Ore  
de lucru flexibile, concediu parental cu durată mai mare 
și furnizarea de servicii suplimentare de îngrijire a copiilor 
pot sprijini un echilibru pozitiv între muncă și viață.

4. Oferiți beneficii creative
Nu trebuie să oferiți prânzuri și masaje gratuite, chiar 
și beneficiile mici pot face o mare diferență în modul în 
care angajații dumneavoastră vin la serviciu în fiecare 
zi. Aprovizionați cafea mai bună pentru sala de mese, 
oferiți-le angajaților prăjituri de ziua lor sau sponsorizați 
angajații care participă la inițiative 5K sau alte activități

Cum să recrutați, 
instruiți și păstrați 
personal de calitate

https://www.livingwage.org.uk/
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
https://www.cnbc.com/2018/09/07/job-hopping-in-tight-labor-market-can-help-you-snare-a-fatter-paycheck.html
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5. Cumpărați echipament pentru curățenie  
care este ușor de folosit
În calitate de proprietar al companiei, probabil prioritizați 
eficiența, fiabilitatea și durabilitatea atunci când achizițio-
nați echipamentul. Dar pentru personalul care realizează 
curățenia, cea mai importantă caracteristică este ușurința 
în utilizare. Asigurați-vă că echipamentul pe care îl achi-
ziționați are o interfață intuitivă și este ușor de manevrat, 
așa încât angajații dumneavoastră să nu trebuiască să se 
lupte în timpul operării acestuia.

6. Asigurați atât instruire inițială, cât și pe parcurs
În industria curățeniei din Marea Britanie, 60% din totalul 
companiilor au organizat sau plătit anumite forme de 
instruire în 2017. Cu toate acestea, valoarea este mai mică 
decât media din Marea Britanie, de 66% în alte industrii*. 
Instruirea adecvată reprezintă un factor cheie pentru 
menținerea satisfacției și productivității angajaților, precum 
și a satisfacției clienților. Portalele de instruire online, de 
exemplu Nilfisk University, îi ajută pe noii angajați să se 
dezvolte mai rapid, și îi abilitează pe angajații vechi să își 
mențină sau îmbunătățească setul de abilități.

7. Evidențiați oportunități de dezvoltare
Cauza #1 pentru care oamenii își părăsesc locurile 
de muncă o reprezintă lipsa evoluției profesionale 
sau a oportunităților de promovare. Membrii echipei 
dumneavoastră de curățenie au oportunitatea de a 
trece într-un post de conducere sau de management? 

Evidențiați aceste oportunități în timpul procesului de 
angajare și furnizați o cale clară, așa încât oamenii să  
știe cum să o urmeze.

8. Implementați un program de recomandări
Multe contracte noi provin de la clienți existenți. În același 
fel se poate proceda în privința angajării personalului. 
Recomandările se află pe locul doi ca sursă eficace de noi 
angajări (pe locul întâi aflându-se candidații din interior). 
Companiile cu programe de recomandări au de asemenea 
rate de retenție mai mari decât companiile care angajează 
personal prin anunțuri online.

9. Fiți atenți la reputația mărcii
La fel cu posibilii clienți, posibilii angajați fac cercetări 
online despre compania dumneavoastră înainte de a 
decide să candideze pentru un loc de muncă, așadar 
fiți atenți la reputația mărcii. Dacă angajații prezenți și 
foștii angajați spun lucruri pozitive despre compania 
dumneavoastră, vă va fi mai ușor să atrageți în viitor 
candidați de calitate superioară.

10. Tratați angajații cu demnitate și respect
Nu în ultimul rând, tratați-vă bine personalul. Dacă 
angajații dumneavoastră se simt prețuiți, aceștia vor 
depune mai mult efort și vor rămâne mai mult în 
companie. Acesta este cel mai ușor mod de a  
îmbunătăți satisfacția și retenția angajaților. 

02  Cum să recrutați, instruiți și păstrați 
personal de calitate

*British Cleaning Council Research Report 2019

https://nilfisku.com/en-us/
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-are-your-employees-quitting-a-study-says-it-comes-down-to-any-of-these-6-reasons.html
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2017/05/Jobvite_2017_Recruiting_Funnel_Benchmark_Report.pdf
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://staffingreferrals.com/blog/staffing-referral-marketing-best-practices/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
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Găsirea de noi oportunități în sectorul companiilor 
de curățenie este ușoară, dar câștigarea de contracte 
este o altă poveste. Piața curățeniei este extrem de 
competitivă și cea mai mare parte a acestei concu-
rențe se bazează pe dorința companiilor de a lucra 
pentru cele mai mici prețuri.

În cele din urmă, cursa pentru cel mai mic preț 
nu reprezintă un model de afaceri sustenabil. 
Acesta creează presiune asupra dumneavoastră, 
a personalului și a operațiunilor. Însă puteți evita 
această cursă cu aceste cele mai bune 10 practici 
pentru câștigarea de noi contracte, fără a vă  
scădea prețurile.

1. Obțineți recomandări din partea clienților 
existenți
Mare parte a cercetărilor arată că este mult mai probabil 
ca recomandările de la clienți să se transforme în cola-
borări reale, în comparație cu clienții proveniți din alte 
surse, dar și că cei proveniți din recomandări au o valoare 
superioară pe durata colaborării. Pentru generarea de 
recomandări de la clienți, gândiți-vă la cei mai buni clienți 
pe care îi aveți în prezent, tipul de clienți de care v-ați 
dori să aveți mai mulți, și întrebați-i dacă cunosc o altă 
persoană care ar beneficia de serviciile dumneavoastră.

2. Optimizați-vă prezența digitală
Site-ul dumneavoastră web arată ca și cum ar fi fost 
construit în urmă cu 20 de ani? Sunteți activi pe social 
media? Cum sunt recenziile dumneavoastră online? 
Peste 60% dintre cumpărătorii B2B încep căutarea 
lor online, așadar preluați controlul asupra prezenței 
dumneavoastră online și asigurați-vă că prima impresie 
asupra dumneavoastră este una bună.

3. Specializați-vă în piețele dumneavoastră țintă
Pe măsură ce oportunitățile de vânzări cu amănuntul 
scad, companiile de curățenie trebuie să privească spre 
alte piețe, multe dintre acestea având cerințe de curățenie 
unice. De exemplu, clădirile de servicii pentru îngrijirea 
sănătății necesită adesea curățarea pericolelor de natură 
biologică, dezinfectarea spațiilor pentru pacienți și alte 
servicii de specialitate. După ce v-ați decis asupra pieței 
țintă, asigurați-vă că furnizați toate serviciile de care ar 
putea avea nevoie aceasta.

4. Concentrați-vă asupra celor mai mari provocări 
ale potențialilor clienți
Ce probleme au potențialii cllienți pe care i-ați putea ajuta 
să le rezolve? Au probleme de conformitate? Prioritatea 
lor principală este să facă o impresie bună? Au încercat să 
folosească în trecut servicii de curățenie, dar au obținut 
rezultate nesatisfăcătoare? Întrebați-i pe potențialii clienți 
despre problemele pe care le au, ascultați-le răspunsurile și 
creați un plan pentru a îi ajuta să își abordeze problemele.

03 Cum să câștigați 
contracte noi

http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
http://e61c88871f1fbaa6388d-c1e3bb10b0333d7ff7aa972d61f8c669.r29.cf1.rackcdn.com/DGR_DG061_SURV_B2BBuyers_Jun_2017_Final.pdf
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03 Cum să câștigați contracte noi

5. Angajați-vă să furnizați instruire și certificare 
pentru echipa dumneavoastră
O forță de muncă de calitate înaltă reprezintă cel mai 
important activ al dumneavoastră, nu doar la locul de 
muncă, ci și în timpul procesului de vânzări. Instruiți-vă 
bine personalul, asigurați educație continuă și obțineți 
certificări din industrie când acest lucru este posibil.  
Astfel, veți crește valoarea percepută a serviciilor 
dumneavoastră și veți avea un avantaj competitiv.

6. Creați parteneriate cu cel mai bun producător  
din clasă de echipamente
Capacitatea dumneavoastră de furnizare a unor servicii 
excepționale depinde în parte de echipamentul de 
curățenie pe care îl folosiți. Potențialii dumneavoastră 
clienți știu și ei acest lucru. Prin crearea de parteneriate 
cu cel mai bun producător din clasă de echipamente, le 
demonstrați potențialilor clienți dedicarea în a face cea mai 
bună lucrare posibil. Acest aspect este important în special 
în industrii care necesită standarde înalte de curățenie.

7. Comunicați avantajele dumneavoastră competitive
Dacă furnizați servicii speciale, angajați personal cu nivel 
înalt de instruire și folosiți cele mai bune echipamente 
disponibile, asigurați-vă că potențialii clienți știu acest 
lucru. Afișați aceste informații pe site-ul dumneavoastră 
web și includeți-le în comunicarea cu potențialii clienți.

8. Aplicați chestionarul referitor la amplasament
Chestionarul referitor la amplasament este, probabil, cea 
mai importantă parte a procesului de licitare. Este șansa 
dumneavoastră de a întâlni față în față potențialul client, 
pentru a putea stabili împreună dacă vă potriviți. Adresați 

întrebări care se concentrează asupra elementelor 
specifice, care fac ca operațiunile lor de curățenie  
să fie excepționale și ce speră să obțină.

9. Întocmiți contracte excepționale
Contractele dumneavoastră nu creează inspirație?  
Fiecare contract trebuie să conțină anumite elemente,  
de exemplu domeniul de activitate al serviciilor și  
detalii de plată, însă conținutul acestora nu se oprește 
aici. Contractul dumneavoastră trebuie să-i facă pe 
potențialii clienți dornici să lucreze cu dumneavoastră. 
Includeți informații grafice despre valoarea curățeniei  

sau prezentați câteva impresii ale clienților. Astfel,  
clienții potențiali vor înțelege că fac decizia corectă.

10. Asigurați o garanție
În cele din urmă, trebuie să facilitați obținerea unui  
răspuns pozitiv din partea potențialilor clienți, decât a 
unui răspuns negativ. O metodă pentru a face aceasta 
este furnizarea unei garanții, de exemplu o ofertă de a 
reface o lucrare sau de rambursare a plății în cazul în  
care clientul nu este satisfăcut. Astfel, clienții dumnea-
voastră vor avea încredere și, cât timp furnizați servicii  
de curățenie de calitate înaltă, nu vă va costa nimic.



09

Majoritatea clienților și a potențialilor clienți 
probabil privesc curățenia ca pe o cheltuială,  
o activitate pe care trebuie să o facă, nu una  
pe care doresc să o facă.

Această percepție nu este doar dăunătoare pentru 
marjele dumneavoastră de profit, ci este complet 
greșită. Curățenia asigură economii semnificative  
de costuri, atât directe, cât și indirecte, și poate 
genera profituri substanțiale. Iată cele mai bune  
10 practici pentru comunicarea valorii curățeniei.

1. Rețineți că valoarea se referă mai mult decât  
doar la preț
Valoarea nu se referă doar la a obține ceva la cel mai 
mic preț posibil. Calitate, servicii, capacitate de răspuns, 
experiență, toate au impact asupra valorii serviciilor. 
Asigurați-vă că le evidențiați când discutați cu clienții și 
cumpărătorii, acestea vă ajută să treceți din categoria 
mărfurilor în categoria serviciilor care adaugă valoare.

2. Deveniți un expert în conformitate
În multe industrii, de exemplu îngrijirea sănătății și 
producția de alimente, curățenia nu este o opțiune, este 
o necesitate. Organismele din domeniul SSM pot aplica 
amenzi semnificative când neconformarea pune în pericol 
sănătatea sau siguranța lucrătorilor. Agenția pentru 
standarde în domeniul alimentar poate închide o unitate 
alimentară în totalitate dacă standardul său de curățenie 
constituie o amenințare pentru consumatori. Acestea sunt 
doar două exemple din multitudinea disponibilă. Aflați 
cerințele de conformitate ale potențialilor clienți și folosiți 
aceste informații în comunicarea cu aceștia.

3. Evidențiați costul ridicat al absenteismului
Absenteismul costă economia din Marea Britanie 18 
miliarde £ (20 de miliarde €) anual. Aceasta înseamnă 
aproximativ 566£ (630€) pe angajat. Răcelile, gripa 
și alte boli care se răspândesc cu ușurință contribuie 
semnificativ la aceste pierderi. Curățenia într-o clădire 
poate reduce expunerea ocupanților acesteia la virusuri 
contagioase cu până la 90%.

4. Subliniați impacturile negative ale muncii în timp 
ce angajatul este bolnav
Efectele prezenteismului, când angajatul se prezintă la 
lucru, dar este neproductiv din cauza bolii, pot fi la fel 
de rele. În loc să fie mulțumiți de prezența angajatului, 
angajatorii trebuie să fie conștienți de prezenteism și  
de impactul detrimental al acestuia. 

04 Cum să comunicați 
valoarea curățeniei

https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.personneltoday.com/pr/2017/03/cost-of-absence-to-uk-economy-rises-to-18-billion/
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.cleanlink.com/sm/article/Cleaning-Can-Reduce-Absenteeism-In-The-Workplace--17460
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
https://www.thehrdirector.com/features/presenteeism/combatting-presenteeism-workplace/
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5. Nu uitați de vătămările angajaților
Angajații nu trebuie să fie bolnavi pentru a fi influențați 
de un mediu murdar. Ajutoarele la curățenie reduc 
alunecările, împiedicările și căderile, care sunt cauzele 
principale ale vătămărilor la locul de muncă. Acest risc 
este prezent într-o varietate de industrii; în 2017/2018, 
alunecările și împiedicările erau cel mai comun tip de 
accident la locul de muncă, cu aproximativ 31% din  
toate incidentele raportate în această categorie.

6. Explicați riscurile expunerii pe termen lung
Absenteismul, prezenteismul și vătămările sunt, de obicei, 
pe termen scurt. Cu toate acestea, mulți lucrători sunt 
de asemenea în situații de risc produse de expunerea 
pe termen lung la materiale periculoase, de exemplu 
mucegai și praf de siliciu. Curățenia cu echipamente 
proiectate pentru tratarea acestor materiale reduce 
posibilitatea consecințelor negative pe termen lung 
asupra sănătății.

7. Puneți accentul pe satisfacția clienților
Curățenia joacă un rol important pe satisfacția clienților, 
indiferent de industrie. În vânzarea cu amănuntul, 14% 
dintre consumatori spun că nu ar mai vizita un magazin 
dacă acesta nu ar fi curat. Curățenia reprezintă unul 
dintre cei mai importanți factori din recomandările 
pentru hoteluri. În plus, mai mult de 600 de studii leagă 
mediul spitalicesc, care include curățenia, de satisfacția 
pacienților.

8. Concentrare asupra primelor impresii
Satisfacția clienților se referă la senzația pe care o au 
clienții după ce au intrat în relații cu o companie, dar  
ce-ar fi să-i facem să se implice de la început?  
Mai mult de 50% dintre consumatori spun că ar fi evitat 
o companie care părea murdară pe exterior. Curățenia 
influențează de asemenea percepția candidaților pentru 
locuri de muncă, a distribuitorilor, partenerilor și a 
oricăror părți care vă vizitează unitatea.

9. Puneți accentul pe sustenabilitate
Responsabilitatea socială corporativă nu mai este opțio-
nală, aceasta a devenit un factor major, care influențează 
achizițiile consumatorilor, deciziile de angajare și multe 
altele. Adoptarea metodelor de curățenie ecologice 
reprezintă o metodă ușoară, eficace prin care companiile 
să își îmbunătățească responsabilitatea socială corporativă 
prin utilizare eficientă a resurselor.

10. Personalizați
În cele din urmă, niciuna dintre aceste recomandări  
nu va conduce la rezultate decât dacă oamenii percep 
curățenia ca un element de valoare specific acestora. 
Trebuie să legați aceste probleme direct de punctele 
nevralgice ale potențialilor dumneavoastră clienți, pentru  
a stabili adevărata valoare a curățeniei pentru fiecare 
dintre aceștia.

04 Cum să comunicați valoarea curățeniei

http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/statistics/causinj/index.htm
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.qsrmagazine.com/food-safety/keep-it-clean
https://www.retailcustomerexperience.com/articles/report-consumers-influenced-by-a-retailers-physical-appearance/
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Anual, până la 50% dintre clienți schimbă 
contractorii, din cauza calității sau serviciilor 
slabe. Acesta este un număr semnificativ și scump. 
Obținerea unui client nou costă până la de 25 de  
ori mai mult decât păstrarea unuia existent.

Cel mai bun mod de creștere a profiturilor, atât a 
celor imediate, cât și a celor pe termen lung, este 
păstrarea clienților existenți. Iată cele mai bune 10 
practici care să vă ajute să faceți exact acest lucru.

1. Întrebați-vă clienții de ce doresc să plece  
sau să rămână
Alocați timp pentru a face investigații. Dacă ați pierdut 
clienți anul trecut și nu știți de ce, sunați-i și întrebați-i. 
Similar, întrebați-vă clienții de ce continuă să aleagă 
compania dumneavoastră și ce i-ar putea face să plece. 
Astfel, vă veți putea evalua serviciile, identifica punctele 
slabe și posibil reduce problemele înainte de apariția 
acestora.

2. Prioritizați baza de clienți
Da, obiectivul este păstrarea clienților, dar aceasta 
nu înseamnă că toți au aceeași importanță. Clienții 
care doresc să cheltuiească puțin, care creează multe 
probleme sunt cei care oricum vor pleca, așadar, în loc  
de a devota efort pentru obținerea mulțumirii acestora 
(care adesea este imposibil de asigurat sau menținut), 
lăsați-i să acționeze după bunul plac. Concentrați-vă 
asupra clienților care adaugă valoare, deoarece aceștia 
sunt cei care merită păstrați.

3. Asigurați-vă că atingeți toți indicatorii cheie  
ai performanței (KPI) ai clientului
Folosiți liste de verificare, inspecții și alte sisteme 
de control al calității pentru a vă asigura că furnizați 
consecvent rezultate de calitate înaltă ale curățeniei. 
Contactați periodic clienții și asigurați-vă că au fost  
atinși toți KPI.

4. Furnizați raportare periodică
În plus față de contact pentru informații referitoare la 
satisfacția clienților, furnizați o raportare cuprinzătoare 
asupra activităților și rezultatelor dumneavoastră. Aceste 
rapoarte ar trebui să detalieze modul în care atingeți  
KPI ai clienților. Dacă nu reușiți să atingeți oricare KPI, 
rapoartele ar trebui să descrie acțiunile corective pe care 
planificați să le întreprindeți.

05

*MTW Research – Contract Cleaning Market Research & Analysis UK 2019

Cum să păstrați 
clienții existenți

https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
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05 Cum să păstrați clienții existenți

5. Instruiți și rețineți angajații
Angajații cu nivel înalt de instruire furnizează cele mai 
bune rezultate și este posibil ca angajații mulțumiți  
să rămână mai mult în companie. Consilierul executiv  
Rodd Wagner rezumă cercetarea referitoare la 
mulțumirea angajaților: „Angajați fericiți = durată mai 
mare de reținere = instruire consecventă = experiența 
angajatului = clienți mulțumiți.” Instruiți-vă bine angajații 
și asigurați-vă că sunt satisfăcuți la locul de muncă.

6. Fiți informați asupra celor mai noi metode  
și tehnologii de curățenie
Tehnologia în domeniul curățeniei evoluează constant 
atât din punctul de vedere al mașinilor în sine, cât 
și al tehnologiilor care le înconjoară. De exemplu, 
echipamentele moderne de curățenie sprijină măsurile 
de sustenabilitate, iar tehnologiile digitale îmbunătățesc 
eficiența operațională. Rămânând informați, vă veți 
îmbunătăți rezultatele de curățenie și reputația mărcii.

7. Investiți în echipament de calitate înaltă
La fel cu punctul #6, o investiție în echipament de calitate 
înaltă reprezintă o investiție în satisfacția clienților. 
Personalul dumneavoastră poate fi cel mai bun personal 
de curățenie existent, însă dacă mașinile nu funcționează, 
aceștia nu își pot face treaba. Asigurați-vă că dispun de 
instrumentele de care au nevoie pentru a îndeplini corect 
orice lucrare, cu cele mai bune rezultate.

8. Prezentați idei noi
Există zone în care domeniul de activitate original 
al serviciilor nu reprezintă soluția optimă? Vedeți 
oportunități pentru clienții dumneavoastră, prin care 
aceștia să își treacă programul de conformitate la un 
nivel superior sau pentru a face o primă impresie mai 
bună pentru vizitatori? Rețineți că clienții dumneavoastră 
doresc de la dumneavoastră experiența în domeniul 
curățeniei, prezentând idei noi le veți crește percepția 
referitoare la valloarea dumneavoastră.

9. Recompensați clienții pentru loialitatea lor
Recompensele sunt elemente de motivare puternice. 
Oferiți o mică reducere la reînnoirea contractului sau 
furnizați gratuit o curățenie în profunzime din când în 

când. Când primiți o mașină nouă, duceți-o mai întâi la 
unitatea acestora. Aceste gesturi noi vă vor ajuta clienții 
să se simtă în continuare bine când vă selectează ca 
partener pentru curățenie.

10. Comunicați
În cele din urmă, nu lăsați micile frustrări să se  
acumuleze, pentru a crea probleme care pun capăt 
contractelor. Greșelile se întâmplă, este posibil ca 
personalul de curățenie să nu se prezinte sau să nu se 
facă curățenie într-o încăpere. Însă, dacă vă scuzați și 
corectați situația, clienții vă vor ierta. Problema apare 
când greșelile se întâmplă repetat, compromițând 
operațiunile clientului. Comunicați cu clienții pentru a 
descoperi orice surse de frustrare și abordați-le imediat.

https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#425b0b6a7c6e
https://www.forbes.com/sites/roddwagner/2017/02/27/happy-employees-equal-happy-customers-well-yes-but-its-complicated/#425b0b6a7c6e
https://www.nilfisk.com/nl-nl/local-about-us/resource-center/Pages/Article-IoT-Advances-open-door-to-connected-cleaning.aspx
https://www.nilfisk.com/nl-nl/local-about-us/resource-center/Pages/Article-IoT-Advances-open-door-to-connected-cleaning.aspx
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