
Fornecedores de bens tangiveis - importancia crescente do componente servicos

Industria servicos oferecidos

automovel

supermercado

balanças disponíveis para o cliente verificar o peso do que desejar

pessoal em geral cortes, prestativo, conhecedor do mercado e dos produtos, sempre disposto a ajudar o cliente

limpeza das prateleiras e do ambiente em geral

trocas eficientes de produtos estragados com brinde adicional pela perda de tempo e dinheiro

atendimento de emergência para clientes que necessitarem; macas; primeiros socorros

caixas de papelão disponíveis para clientes que não gostam de saco plástico para levar as compras

credito para clientes que compram volumes

entrega em casa para clientes que não tem carro próprio (mesmo que requeira pagamento)

serviço de taxi na porta para cliente ir embora com suas compras se desejar

Ombudsman visível e disponível para reclamações e soluções 

carrinhos em bom estado de conservação - retirar os que estão em mal estado - limpar os carrinhos

responsáveis pelos setores disponíveis para resolver eventuais problemas

numero de caixas abertos adequados ao horário 

equipamentos de refrigeração de alimentos funcionando muito bem

atendentes disponíveis em locais de pesagem de produtos

iluminação adequada de todo o local; ventilação; ar condicionado funcionando; banheiros; bebedouros

pessoal em geral atencioso, prestativo, respeitoso com o cliente - 

Ombudsman visível e disponível para reclamações e soluções 

atendimento vip na entrega do carro (novo ou apos reparo) com todas as explicações que o cliente tem direito

vendedores com profundo conhecimento técnico principalmente das variações entre modelos vs. concorrência

estacionamento amplo - assumir roubos e danos causados por terceiros sem problemas

corredores amplos para circulação

valorizar clientes fiéis (que sempre compram a mesma marca ou que sempre usam o serviço desta concessionária)

guincho gratuito na cidade nos primeiros dois anos de uso do carro - em casos de falha mecânica ou elétrica

guincho gratuito nas estradas - idem acima

oferta de seguro para o veiculo feito no local da compra com preços e qualidade de mercado

serviço de emplacamento do veiculo com custo razoável e bom prazo

sistemas computadorizados de informação eficientes, que nunca dão pane e param de funcionar

reposição de pecas quando necessário; estoque de pecas disponíveis e sem espera

serviços de reparo e manutenção do veiculo efetuado por pessoal competente e treinado

acesso a oficina para conversar com o chefe dos reparos e ver meu carro sendo concertado quando eu quiser

múltiplas formas e acessos para conhecer a linha de produtos (concessionárias; internet; salões de automóvel; feiroes)

financiamento direto do fabricante ou juros baixos para comprar

recomprar com facilidade meu veiculo anterior e valorizar mais o da mesma marca


