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Kur jūs ieguvāt informāciju par
tūrisma iespējām Latvijā
Kur Jūs ieguvāt informāciju par tūrisma iespējām
Latvijā?
Visi respondenti;
N=3076
(Visi respondenti; N=3076)

Internetā: Interneta meklētāji
(piemēram, Google un citi)

46,2%

Draugu, paziņu rekomendācijas

45,6%

Iepriekšējā vizīte

• Apmēram katram trešajam tūristam
jau bija savs priekšstats par to, ko
viņš vēlas redzēt un darīt Latvijā, un
pietiekami daudz informācijas no
iepriekšējās viesošanās reizes
(visvairāk tādu bija lietuviešu,
igauņu, krievu un britu tūristu
vidū).

34,6%

Ceļojumu rokasgrāmatas

24,5%

Internetā: officiālais Latvijas tūrisma
portāls www.latvia.travel

9,0%

Internetā: sociālajos tīklos (piem.,
Facebook, Twitter, Tripadvisor)

8,5%

Tūrisma aģentu padomi

7,9%

Tūrisma aģentūru bukleti

5,4%

TV, radio

5,1%

Laikrakstos, žurnālos

3,9%

Reklāmas bukleti

3,8%

Internetā: viesnīcu rezervācijas
sistēmas (booking.com, hrs.com)

3,7%

Cits

0,2%

Nezin/ NA

0,2%
0%

20%

40%

60%

Avots: TAVA Ārvalstu tūristu aptauja 2012

Kur jūs ieguvāt informāciju
ceļojumam uz Latviju
Kur Jūs ieguvāt informāciju par tūrisma iespējām Latvijā?
Kopā (N=3076)

Lietuva (N=425)

Internetā: Interneta
meklētāji

46,2%

Draugu, paziņu
rekomendācijas

45,6%

Iepriekšējā vizīte

Ceļojumu rokasgrāmatas

Igaunija (N=192)

56,5%

52,1%

48,3%

47,9%

Latvijas tūrisma portāls
www.latvia.travel

9,0%

7,1%

5,7%

5,3%

13,3%

Internetā: sociālajos tīklos

8,5%

6,4%

9,9%

5,6%

7,9%

Tūrisma aģentu padomi

7,9%

5,2%

6,8%

6,6%

13,6%

Tūrisma aģentūru bukleti

5,4%

TV, radio

5,1%

Laikrakstos, žurnālos
Internetā: viesnīcu
rezervācijas sistēmas

37,2%

26,9%

13,5%

21,2%

10,9%

Somija (N=110)

52,3%

56,4%

17,1%

9,8%

Zviedrija (N=151)

47,4%

43,1%

46,6%

63,0%

11,5%

Lielbritānija (N=156)

36,6%

50,0%

57,2%
15,1%

Vācija (N=420)

34,9%

37,2%

34,6%

24,5%

Krievija (N=716)

48,3%

24,5%

60,0%

31,8%

15,5%

31,1%

37,3%

14,6%

5,5%

12,6%

6,4%

7,3%

1,6%

2,8%

7,1%

5,2%

2,1%

2,0%

6,9%

8,3%

6,6%

5,5%

3,9%

4,9%

2,6%

1,3%

4,5%

6,4%

6,0%

7,3%

3,7%

1,6%

4,2%

7,0%

2,6%

1,3%

3,6%

2,4%

1,7%

4,5%

8,6%

5,5%

11,8%

Avots: TAVA ārvalstu tūristu aptauja 2012

Cik apmierināts Jūs bijāt ar sekojošiem
ceļojuma
aspektiem?
Cik apmierināts Jūs
bijāt ar sekojošiem ceļojuma aspektiem?

Vidējais novērtējums 5 punktu skalā,
Vērtējums 5 punktu skalā, kur kur
1 -1 “pilnīgi
neapmierināts”, bet 5 – “pilnībā apmierināts”
nozīmē "pilnīgi neapmierināts", bet 5 - "pilnībā apmierināts"
(Visi respondenti;
(Visi respondenti;
N=3076)N=3076)
Dabas izbaudīšana
(pastaigas, svaigs gaiss)

4,36

Vietējā virtuve

4,32

Pilsētas apskate

4,21

Pludmale

4,19

Kultūras mantojums

4,19

Galveno tūrisma objektu
apmeklējums

4,16

Pakalpojumu kvalitāte

4,12

Vietējās dzīves iepazīšana

3,89

Brīvdienas ar bērniem

3,74

Iepirkšanās

3,65

Gida pakalpojumi

3,65

Pasākumi, festivāli

3,62

Nakts dzīve un izklaide

3,48

Veselības uzlabošanas, SPA
procedūras

3,22

Medicīniskie pakalpojumi

3,10
1

Avots: TAVA ārvalstu tūristu aptauja 2012

2

3

4

5

Avots: TAVA Ārvalstu tūristu aptauja 2012

Cik liela ir iespēja, ka Jūs saviem draugiem un paziņām
ieteiktu Latviju kā vietu, kuru ir vērts apmeklēt?
Visi respondenti; N=3076

40%

Cik liela
iespēja, kabija
Jūssekojošās
saviem auditorijās:
draugiem un paziņām ieteiktu Latviju kā vietu,
Visvairāk
šāduirrespondentu
kuru ir vērts apmeklēt?
 Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas tūristu vidū
(Visi respondenti; N=3076)
 Tie kuru iespaids par Latviju ceļojuma laikā uzlabojās

 Gados vecāki tūristi
 Tie, kas Latvijā pavadījuši garākus ceļojumus
30%

31,4%

 Tie, kas ceļo kopā ar ģimeni ieskaitot bērnus
 Tie, kas nakšņojuši viesu mājās

22,7%

 Tie, kas viesojušies pie radiem/ draugiem

18,6%

20%

12,1%
10%

5,8%
0,2%

0,3%

0,5%

1,1%

0 (noteikti
neieteiktu)

1

2

3

1,1%
4

3,2%

3,1%

5

6

0%

Noliedzēji
Avots: TAVA ārvalstu tūristu aptauja 2012

7

8

Neitrālie

9

10 (noteikti Nezin/ NA
ieteiktu)

Veicinātāji

Avots: TAVA Ārvalstu tūristu aptauja 2012

Iemesli, kādēļ tūristi ieteiktu Latviju
saviem draugiem

Nosauciet iemeslu, kāpēc Jūs ieteiktu apmeklēt Latviju saviem
draugiem vai kolēģiem
(Visi respondenti; N=3076)

(Visi respondenti; N=3076)
Iespēja baudīt dabu (pludmale, meži, svaigs gaiss)

40.0%

Patīkami cilvēki (draudzīgi, skaisti, multikulturāli)

27.6%

Interesantas apskates vietas un objekti

16.9%

Bagāts kultūras mantojums

 Pirmās divas biežāk minētās

13.9%

atbildes ir populārākās atbildes

Pilsētvides šarms (dzīvīga, mainīga, var iziet ar kājām)

10.7%

visu aptaujāto tūristu vidū,

Interesanta ES valsts ar ērtu lokācijas vietu

10.5%

neatkarīgi no atbilžu sadalījuma

Laba ēdināšana (kafejnīcas, restorāni, bāri)

10.4%

aptaujāto sociāli demogrāfiskās

Kvalitatīvs serviss/pakalpojumi

10.2%

grupās;

Patīkama atmosfēra (miers, klusums, bez steigas)

9.5%

Skaista arhitektūra

8.5%

Patīkami zemas cenas/ nav dārga valsts

8.5%

kultūru, arhitektūru, vēsturi un

Labas izklaides iespējas t.sk. naktsdzīve

8.2%

apskates objektiem, ir secināms, ka

Viss patīk

7.3%

Sakopta vide (pilsētas, parki,pludmale)

7.2%

Skaistas mazpilsētas

6.5%

Interesanta vēsture

5.5%

Patīkama iepirkšanās (daudz labi veikali)

2.6%

Attīstīta infrastruktūra

1.7%

Droša vide (salīdzinoši maz krimināla)

1.5%

Plašas naktsmītņu iespējas

1.3%

Svētceļojums uz Aglonu (grandiozs reliģiskais pasākums)

0.4%
0%

20%

 Apvienojot atbildes, kas saistījās ar

36% aptaujātie respondenti
novērtēja kultūrvēsturisko
mantojumu un tūrisma objektu
pievilcību.

40%

60%

Avots: TAVA Ārvalstu tūristu aptauja 2012

Iemesli, kādēļ neieteiktu apmeklēt
Latviju saviem draugiem
(Respondenti, kuri minējuši kritisku vērtējumu)

Nosauciet iemeslu, kāpēc Jūs neieteiktu apmeklēt
Latviju saviem draugiem vai kolēģiem

(Respondenti, kuri minējuši kritisku vērtējumu; N=3076)
Svarīgi: Tūristi, kas
Dārga valsts/ augstas cenas
4.6%
minējuši kritisku vērtējumu
Nabadzīga un neattīstīta valsts

sastāda 17,6% no kopējā

2.6%

Slikti laikapstākļi

2.0%

Nav attīstīta infrastruktūra

1.8%

Nelaipni vietējie iedzīvotāji

1.2%

Garlaicīga valsts/ nekas īpašs

1.2%

Slikta attieksme pret klientu

1.1%

Salīdzinoši maz apskates objektu

aptaujāto tūristu skaita.

0.9%

Nepietiekams serviss

0.6%

Nepatīk atmosfēra

0.6%

Nesakopta vide

0.4%

Maz izklaides iespējas

0.3%

Nekvalitatīvas naktsmītnes

0.2%
0%

10%

20%
Avots: TAVA Ārvalstu tūristu aptauja 2012

Ieteikumi tūrisma uzlabošanai
Latvijā
Papildus ieteikumi tūrisma uzlabošanai Latvijā
(Visi respondenti; N=3076)
Visi respondenti;
N=3076

Attīstīt infrastruktūru

3.5%

Vairāk informēt par tūrisma iespējām LV

3.1%

Samazināt cenas

2.3%

Uzlabot apkalpošanas kvalitāti

2.1%

Atvieglot vīzu saņemšanas kārtību

1.6%

Radīt labklājību valstij/ cilvēkiem

1.4%

Uzlabot servisa/ pakalpojumu kvalitāti

1.0%

Radīt vairāk tūrisma vietu

0.9%

Sakopt vidi

0.9%

Saglabāt pilsētas arhitektūru

0.6%

Izcelt nacionālo identitāti

0.6%

Saudzēt dabu

0.5%

Uzlabot atmosfēru

0.2%

Ieviest EIRO

0.2%

Uzlabot ēdināšanu

0.2%

Vairāk suvenīrus

0.1%

Uzlabot izklaides iespējas

0.1%
0%

10%

20%

Avots: TAVA Ārvalstu tūristu aptauja 2012

Klientu atsauksmes un
vērtējums
•

“Review economy” – 70-80% klientu parasti izlasa atsauksmes
pirms tūrisma pakalpojumu rezervēšanas vai konsultējas ar saviem
draugiem un ģimenes locekļiem.

•

Daļa klientu nerezervē pakalpojumu, ja par uzņēmumu internetā
nevar atrast atsauksmes.

•

Populārākais atsauksmju portāls www.tripadvisor.com - vairāk
nekā 20 milj. biedru, un vairāk nekā 60 milj. atsauksmju /
booking.com / hrs.com

•

Citi - Google alert, Facebook, klientu blogi, foto, video, YouTube,
Flickr, WAYN

Latvijas tūrisma pakalpojumu
kvalitātes sistēma Q-Latvia

Kā uzņēmums piesakās
dalībai Q-Latvia?
Uzņēmums iesniedz
pieteikumu Q-Latvia
administrējošajā institūcijā

Pasākumus darbības
uzlabošanai iekļauj Rīcības
plānā

Rīcības plānu iesniedz QLatvia administrējošajai
institūcijai

Uzņēmums noslēdz līgumu
ar Q-Latvia administrējošo
institūciju

Kvalitātes speciālists
organizē uzņēmuma
darbības analīzi un nosaka
pasākumus darbības
uzlabošanai 6 jomās

Q-Latvia administrējošā
institūcija organizē QLatvia Slepenā klienta vizīti
uz uzņēmumu un pārbauda
pakalpojumu kvalitāti no
klienta viedokļa

Uzņēmums nozīmē
Kvalitātes speciālistu savā
uzņēmumā

Kvalitātes speciālistam tiek
nodrošināta iespēja apgūt
Q-Latvia pamatprincipus
(on-line, rokasgrāmatā,
apmācību kursos)

Q-Latvia komisija pieņem
lēmumu par Q-Latvia
Kvalitātes zīmes
piešķiršanu

Q-Latvia rīcības plāns
Klientu
apmierinātības
izzināšana

Personāla
vadības
process

Klientu
attiecību
vadība

Pakalpojumu
ķēdes analīze

Klientu sūdzību
vadība

Rīcības
plāns

Sadarbības
organizēšana
ar citiem
uzņēmumiem

Kā tiek organizēts darba process
• Katrā no 6 jomām uzņēmums analizē esošo
situāciju, veic klientu un darbinieku aptauju,
organizē sūdzību vadības procesu un sadarbību
ar citiem uzņēmumiem un novērtē savu
sniegumu.
• Izvērtējot sniegumu uzņēmums konstatē, kurās
jomās nepieciešami uzlabojumi.
• Katrā no posmiem uzņēmums nosaka kādas
darbības ir nepieciešams veikt, lai uzlabotu savu
sniegumu.
• Uzdevumus no katras jomas uzņēmums iekļauj
Rīcības plānā, ko iesniedz Q-Latvia
administrējošajai institūcijai.

Slepenā klienta vizīte
Pakalpojuma vērtēšana no klienta viedokļa.
Vizītes laikā pēc noteiktiem kritērijiem tiek
vērtēts:
Apkalpošanas process – komunikācijas
sākums, uzvedības raksturojumi, aktivitāte,
ieinteresētība klienta vajadzībās, apkalpošanas
noslēgums, darbinieka vizuālais tēls
Pārdošanas process – klienta vajadzību
izpratne, komunikācija, argumentācija,
kompetence, čeka izsniegšana, pakalpojuma
noformēšana
Apkalpošanas vide – apkalpošanas vietas
raksturojums, iekārtojums, norādes

Laba klientu apkalpošanas servisa
pamatnosacījumi

Pakalpojumu ķēdes analīze
Pakalpojumu ķēde (Service Chain, Customer path, Customer Journey,
Moment of Truth) – kvalitātes kontroles veids, ar kura palīdzību var
uzlabot un padarīt efektīvāku pakalpojuma sniegšanas procesu visos
posmos un katrā no posmiem konstatēt kritiskos punktus, ar kuriem var
saskarties klients.
Ideju par pakalpojumu ķēdēm tūrisma nozarē pirmo reizi ieviesa vācu prof. Felizitas
Romeiss-Stracke 1995.gadā savās publikācijās „Pakalpojumu kvalitāte tūrismā” („ServiceQualität im Tourismus”).

Pakalpojumu ķēde ceļojumam
Tūrisma
aģentūra

Vilciens

Viesnīca

Restorāns

Autonoma

Pakalpojumu ķēde viesnīcā
Pirms ierašanās

Uzturēšanās viesnīcā

Pēc izrakstīšanās

1.fāze

2.fāze

3.fāze

Informācija par viesnīcu,
rezervēšana

Ierašanās
viesnīcā

Uzturēšanās,
pakalpojumi

Izrakstīšanās

Apmierinātības
izzināšana

Viena uzņēmuma ietvaros klients izmanto virkni dažādu pakalpojumu,
kur viens pakalpojums papildina nākamo un savstarpēji ir saistīti.
Pakalpojumu ķēde, top par instrumentu, ar kura palīdzību iespējams
sistemātiski kontrolēt sniegto pakalpojumu procesu.
Tas palīdz atklāt vājos posmus, konkrētas, ar kvalitātes uzlabošanu
saistītas problēmas un uzsākt laicīgu korektīvo pasākumu īstenošanu.

Klientu attiecību vadība

Pakalpojumu ķēde parāda, kā pakalpojuma
sniegšana izskatās no klientu perspektīvas un
tādā secībā, kādā klients to piedzīvo. Taču
uzņēmumā pastāv arī iekšējās, klientam
nemanāmās, pakalpojumu ķēdes.
Darbinieki
Klients

„saņem”
pakalpojuma
kvalitāti

„nodrošina”
pakalpojuma
kvalitāti

Vadība
„vada”
pakalpojuma
kvalitāti

Laba klientu servisa
nodrošināšanas pamatprincipi
1. Labs pirmais iespaids, klienta sagaidīšana.
2. Darbinieka ārējais izskats un darba vides
sakārtotība.
3. Profesionalitātes un zināšanu demonstrēšana.
4. Pozitīvas attieksmes demonstrēšana.
5. Profesionāla komunikācija ar klientu – verbālā,
neverbālā un ķermeņa valoda.
6. Efektīva darbība ar sūdzībām.
7. Klienta informēšana par apkalpošanas
kvalitātes politiku.
8. Solījumu ievērošana.

Iespaidu par uzņēmumu rada arī
apkārtējā vide, telpas un darbinieka
darba vieta:
•
•
•
•
•
•

Izkārtne
Darba laiki
Pakalpojumu cenrāži
Aktuālie informatīvie materiāli
Darba vietā ir tikai darbam ar klientu
nepieciešamās lietas
Uz darba virsmas nav redzama ar
citiem klientiem saistīta informācija

Pozitīva attieksme
• Attieksme ir veids, kā darbinieki izrāda citiem
cilvēkiem savu garastāvokli.
• Ja darbinieks ir optimists, viņš izrāda pozitīvu
attieksmi.
• Ja viņš ir pesimists, viņa attieksme ir negatīva un
cilvēki cenšas no viņa izvairīties.
• Jūsu uzņēmuma serviss ir tik labs, cik labi jūtas
jūsu darbinieki!
• Nevienam nav labuma no tā, ka darbinieks ir
pārguris, nervozs, saīdzis, agresīvs vai dzēlīgs.

Atbildība par solījumiem
•
•
•
•
•
•

Nesoliet to, ko nevarat izpildīt
Soliet mazāk – dodiet vairāk
Sekojiet līdzi darbinieku solījumiem
Nesamaziniet servisa līmeni!
Pētiet tirgu un savus klientus, lai
zinātu, ko tie sagaida
Ja esat solījuši šodien, neatlieciet uz
rītdienu.

Kā uzzināt vai klients ir apmierināts
ar jūsu sniegto pakalpojumu?

Klientu apmierinātības izzināšana
Pasīvie atgriezeniskās saites iegūšanas veidi
Informācija, kuru uzņēmums var vadīt un kontrolēt:
•Viesu grāmatas.
•Sūdzību un ierosinājumu grāmatas.
•Komentāru un vērtējumu kartītes un anketas, kas
izvietotas klientiem pieejamās vietās uz pusdienu galda,
uz nakts skapīša.
•Iespēja ierakstīt atsauksmes uzņēmuma mājas lapā
internetā.
Informācija, kuru uzņēmums nevar tieši kontrolēt:
•Blogi.
•Komentāri interneta vietnēs.
•Vēstule, e-pasts, mutiska informācija no klienta.
•Vēstules un komentāri masu mēdijiem.
•Klienta atsauksmes saviem draugiem, radiem, paziņām.

Klientu apmierinātības izzināšana
Aktīvie atgriezeniskās saites iegūšanas veidi:
Personīga saruna ar klientu.
Pašu veikta anketēšana.
Aptaujas izmantojot internetu vai pētījumu
aģentūras pakalpojumus.
Aptaujas pa telefonu.
„Slepenā klienta” vizītes.
Fokusa grupu diskusijas.
Elektroniskas ierīces viedokļa izteikšanai.

Klientu apmierinātības izzināšana
Ja iegūtie dati netiek analizēti un klientu viedoklis netiek ņemts vērā,
ieviešot uzlabojumus uzņēmuma darbībā, tad jebkuras aptaujas būs
bezjēdzīgas.
95% Eiropas uzņēmumu aptaujā klientus par to apmierinātību ar
saņemto preci vai pakalpojumu

95%

50% informē savus darbiniekus par to rezultātiem

50%

30% pieņem lēmumus, balstoties uz iegūto informāciju

10% veic uzlabojumus

30%

10%

Avots: „Gartner”

Personāla vadības process

Kas raksturo apkalpojošās sfēras darbinieku
un spēju sniegt kvalitatīvu pakalpojumu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interese par cilvēkiem un vēlme tos respektēt
Pozitīva un draudzīga attieksme pret dzīvi
Vēlme attīstīt spējas un tikt paaugstinātam
Gatavība strādāt zemāka līmeņa amatā, ja nav
pieredzes
Citi pozitīvi iemesli strādāt, izņemot atalgojumu
Patiesa interese par darbu
Nosvērtība un pašapziņa
Spēja risināt problēmas un
pieņemt lēmumus
Patīkams izskats

Vadības loma
Vadība nosaka kvalitātes standartus
• Nosaka standartus un tos detalizēti apraksta
• Izstrādā kārtību šo standartu realizēšanai
• Nodrošina telpas, iekārtas, vidi un apstākļus,
lai darbinieki standartus var ievērot
• Nodrošina apmācības un palīdzību
darbiniekiem standartu īstenošanā
• Iedrošina darbiniekus izteikt viedokli,
ziņot par problēmām
• Regulāri pārrauga izpildījumu
• Atbalsta darbiniekus – apmāca,
apbalvo, izsaka atzinību.
!!! Ja tas netiek darīts, darbinieki nosaka paši
savus standartus un rīkojas atbilstoši tiem

Standartu noteikšana

Vadības loma
Lai nodrošinātu izcilu servisu svarīga ir darbinieku motivēšana:
•
Radīt gaisotni, kurā izcils serviss tiek atzīts un apbalvots.
•
Nodrošināt, lai darbinieki jūt, ka viņi ir svarīgākais posms
panākumu gūšanai.
•
Organizēt regulāras komandas sanāksmes un analizēt laba servisa
elementus.
•
Rādīt piemēru – izrādot cieņu pret ikvienu darbinieku jebkurā
uzņēmuma līmenī.
•
Regulāri uzlabot darba vietas un atmosfēru. Sīkas lietas tiek
pamanītas!
•
Maksāt konkurētspējīgu atalgojumu. Zema apmaksa servisa
industrijā ir kā bumerangs.
•
Atbalstīt savus darbiniekus.
•
Un atbildēt uz jautājumu:
“Vai jūs vēlētos, lai jūsu darbinieks jūs apkalpo?”
Apmierināti darbinieki = apmierināti klienti

Sūdzību vadība

Sūdzība = iespēja
• 80% visu klientu sūdzību ir par 20% jūsu produktu vai
pakalpojumu
• Nav viegli iegūt jaunus klientus, tādēļ nav gudri zaudēt esošos
• Neapmierināts, bet klusējošs klients ir lielākās briesmas
uzņēmumam.
• Mutiskā reklāma var būt vislabākā, bet mutiska antireklāma var
būt visiznīcinošākā.
• Sūdzība nav uzbrukums.
• Sūdzības var būt noderīgas biznesa pilnveidošanai.
• Nereti sūdzības ir vienīgais veids, kā vadītāji vispār uzzina par
problēmām uzņēmumā.
• Sūdzību pieņemšana un risināšana dod iespēju labot problēmu
un neapmierināta klienta vietā iegūt labu un uzticamu klientu.
• Pat tad, ja klientam nav taisnība, ir prasības, kuras biznesa
nākotnes vārdā ir vērts izpildīt.

Viesu sūdzību vadības procesa
organizēšana
+
• Viesis iesniedz sūdzību
attiecīgajā uzņēmumā.

• Viesis izvēlas citu pakalpojumu
sniedzēju
• Viesis iesaista citu institūciju, kas
pārraida viņa iesniegto sūdzību
• Viesis veic negatīvu reklāmu
potenciālajiem viesiem
• Viesis turpmāk atsakās no attiecīgā
pakalpojumu sniedzēja.
• Viesis, neraugoties uz savu
neapmierinātību, neko neuzsāk.

Viesu sūdzību vadības procesa
mērķis
•
•
•
•
•

Iespēja atjaunot klienta apmierinātību
Negatīvās mutiskās reklāmas samazināšana
Izvairīšanās no klientu migrācijas uz citiem uzņēmumiem
Nepamatotu sūdzību izskaidrošana
Iegūt informāciju par pakalpojuma vājajām vietām un
trūkumiem
• Izmantot šo informāciju savā labā

Sadarbības organizēšana ar citiem
uzņēmumiem

Sadarbības partneri un to
loma kvalitātes nodrošināšanā
•
•
•

Uzturoties uzņēmumā, klients saņem virkni
pakalpojumu, ko nodrošina jūsu sadarbības partneri.
To darbība tieši ietekmē sniegtā pakalpojuma
kvalitāti.
Tādēļ sadarbības partneri ir jāizvēlas rūpīgi un
atbilstoši jūsu noteiktajam kvalitātes standartam.

Sadarbības partneri un to
loma kvalitātes nodrošināšanā.
Informācija par viesnīcu,
rezervēšana

Ierašanās
viesnīcā

Uzturēšanās,
pakalpojumi

Izrakstīšanās

Apmierinātības
izzināšana

• Partneruzņēmumi (izjādes ar zirgiem, ekskursija pa tuvāko
apkārtni, restorāns)
• Piegādātāji un apakšuzņēmumi (IT pakalpojumu sniedzējs,
rezervācijas sistēma, produktu piegādātājs restorānam, pirtnieks
viesnīcas SPA kompleksā).

Sadarbības partneru izvēles kritēriji
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Piegādātāja pieredze.
Piegādātāja pakalpojumu salīdzinājums ar
konkurentu pakalpojumiem.
Produkta un pakalpojuma kvalitāte, cena.
Problēmu risināšanas veids.
Iespēja piegādāt produktus vai pakalpojumus
efektīvi, racionāli, pastāvīgi un laikā.
Atsauksmes par piegādātāju.
Piegādātāja finansiālā “dzīvotspēja”.
Piegādātāja atsaucība uz pieprasījumiem, jūsu
piedāvājumiem.
Piegādātāja informētība par tiesiskajām un
likumdošanas prasībām un to ievērošana.
Piegādātāja stāvoklis un loma sabiedrībā.

Ko vērtē slepenais klients tūrisma
objektos I
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viesiem pie tūrisma apskates objekta (vai tiešā tā tuvumā) ir paredzēta
autostāvvieta
Viesiem pie tūrisma apskates objekta (vai tiešā tā tuvumā) ir paredzētas
velo novietnes
Objekta telpas vai apkārtne ir tīras un sakoptas (nemētājas atkritumi)
Objekta infrastruktūra ir sakārtota un nav bojāta ( laipas, takas un
informācijas stendi utt.)
Pērkot biļetes (ierodoties objektā) klients var iepazīties ar objekta
shēmu, ekspozīcijas izkārtojumu, lietošanas nosacījumiem
Objekts piedāvā gidu vai pavadoņu pakalpojumus (arī svešvalodās)
Darbinieks iesaka labāko veidu kā iepazīties ar objektu (no kurienes
sākt, kam pievērst uzmanību)
Informācija izvietota tā, ka klients to var uztvert arī bez gida vai
darbinieka starpniecības (audio gidi, izsmeļoši informācijas stendi)
Informācija ir pieejama arī svešvalodās
Klientu plūsma tiek organizēta tā, lai klienti viens otram netraucētu
Ekspozīcija izveidota ar dažādiem interaktīviem un saistošiem
elementiem (piem., gaismu, skaņu u.tml.)

Ko vērtē slepenais klients tūrisma
objektos II
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Klientam ir iespēja līdzdarboties, izmēģināt kādu priekšmetu, vērot kādu amata
prasmi
Objekta darbiniekiem ir vienotas formas, īpaši tematiski tērpi
Klientam objekta apmeklējuma laikā ir iespējams atpūsties (šim nolūkam izvietoti
soli, kur apsēsties, atpūtas vietas)
Objektā tiek rīkoti dažādi pasākumi, kuros var iesaistīties apmeklētāji
Objekts piedāvā klientam iespēju atstāt kādu piemiņu (izkaltu monētu, pastkarti,
interesanta dizaina ieejas biļeti, fotogrāfiju utml.)
Klientam objekta apskates laikā ir iespējams saņemt papildus pakalpojumus:
Iegādāties vietējos suvenīrus / atbilstošus objekta tematikai
Klientam objekta apskates laikā ir iespējams saņemt papildus pakalpojumus:
Kafejnīca, restorāns
Klientam objekta apskates laikā ir iespējams saņemt papildus pakalpojumus:
Informāciju par apkārtnes tūrisma objektiem, pakalpojumiem
Darbinieks apvaicājas klientam par apmeklējumu (kur tas ir iespējams)
Darbinieks laipni atvadās un aicina klientu atgriezties (kur tas ir iespējams)
Komentāri par apkalpošanu kopumā

Paldies!

