


סרברניק דנה

 מתן שירות
 לקוחות

 באמצעות מדיה
חברתית



על מה נדבר בשעה הקרובה?

מי אנחנו?●

למה חשוב לתת שירות לקוחות דרך הרשתות החברתיות?●

הדרכים שניתן לתת שירות לקוחות דרך הרשתות החברתיות●

איך להתמודד עם לקוחות “מאתגרים” - כלים וטיפים חשובים●

שאלות ותשובות●



אז מי אנחנו?







למה לתת שירות לקוחות
 באמצעות רשתות חברתיות?



להנגיש מידע ותמיכה (תעשו חיים קלים ללקוחות שלכם)●
בשביל השקיפות - עסק שיש לו נוכחות פעילה ברשתות החברתיות נותן תחושת ביטחון ואמון. בטוב, הרע ●

והמכוער. (חשוב שבעל העסק יתייחס לתגובות שליליות וחיוביות כאחד)
 בעלי עסק מצופים להיות זמינים ברשתות החברתיות. ●
מקום לשיתוף חוויות ומידע - לקוחות יכולים לקבל מענה מלקוחות אחרים ולהעזר בהם במציאת פתרון.●
אנשים באופן טבעי פונים לרשתות החברתיות ומודעים לכוח שלו. עם זאת, כדאי להיות זהירים עם כמות וסוג ●

התמיכה שאנו בחורים לתת.



דרכים בהם ניתן לתת שירות לקוחות 
ברשתות החברתיות



 שירות לקוחות

הודעה פרטית  פוסט ציבורי
 (טוויט/ תגובה

וכדומה

לבחור את 
הפלטפורמה 

הרלוונטית

 כמה זמן, כ"א
 ומשאבים יש לנו

לתת שירות

מהם הנושאים 
שניתן עליהם 

תמיכה? 

האם להשתמש בצ’
אט בוט או מערכת 

אוטומטית

האם לאפשר ליוזרים 
לכתוב לנו פוסטים? 

האם הפוסטים צריכים 
לעבור אישור שלנו?

איך אני מתנסח? 
מה טון הדיבור? 

https://www.facebook.com/delta.il/
https://www.facebook.com/Nespresso.IL/posts/1399989776807561
https://www.facebook.com/Nespresso.IL/posts/1399989776807561
https://www.facebook.com/Nespresso.IL/posts/1399989776807561
https://www.facebook.com/DnaZoneIsrael/posts_to_page/
https://www.facebook.com/DnaZoneIsrael/posts_to_page/
https://www.facebook.com/DnaZoneIsrael/posts_to_page/


מסקנות

מחקר - לעשות שיעורי בית ולבדוק מה כל רשת חברתית מציעה מבחינת תקשורת עם לקוחות. ●
לבדוק מה עסקים מתחרים מציעים.●
לא למהר. לבנות תוכנית עבודה מסודרת בשביל למנוע טעויות ואי נעימויות.●
לא חייבים להיות בכל הרשתות החברתיות. לבחור נכון.●
כמה זמן, משאבים וכוח אדם יש לי? לתאם ציפיות בתוך העסק שלי ומול הלקוחות.●
לבנות פרוטוקולים עבור מקרים שחוזרים על עצמם.●
התנסחויות, שגיאות כתיב, סלנג - שמירה על סטנדרטים.●
תהיו נאמנים לעצמכם.●



איך להתמודד עם לקוחות קשים? 



למה לקוחות מתלוננים ברשתות החברתיות?

כי הם יכולים ●
מרגישים שבעל העסק לא קשוב, לא אכפת לו ●
מספר טלפון לא זמין, כתובת או פרטים לא עדכניים ●
לקוח פנה אל בעל העסק ולא חזרו אליו ●
תיאום ציפיות לקוי - חוסר תקשורת ●
חוסר שקיפות ●
מידע לקוי או חסר באתר ●



טיפים להתמודדות

להקשיב ולקרוא מכל הלב. ●
לפנות באופן יזום ללקוח שמתלונן באופן ציבורי (להקדים תרופה למכה)●
לגלות אמפתיה ולהסכים עם איך שהלקוח מרגיש.●
לעולם לא להתווכח, לעקוץ, להאשים את הלקוח, גם אם הוא באמת אשם.●
להשתמש בשם הלקוח.●
לחזור על דברי הלקוח - להיזהר שלא להישמע כמו תוכי.●
להתנסח נכון כשמתנצלים, לא להגזים עם התנצלויות.●
להימנע מחלוקת מתנות והנחות. רק כאמצעי אחרון.●



קייס סטדי - איך להתמודד נכון עם משבר
Irvin Salted Egg

לקוחה פרסמה פוסט תלונה שהפך לויראלי ●
התלונה של הלקוחה היתה מוצדקת ●
נגרם נזק תדמיתי משמעותי ●
בעקבות המקרה, החברה הוציאה פוסט התנצלות ●
החברה לקחה אחריות, התנצלה והסבירה באיזה צעדים נקטה ותנקוט על מנת להחזיר ●

ללקוחות את האמון. 
ההתנהלות ולקיחת האחריות של החברה הובילה באופן מפתיע להמון תגובות חיוביות. ●

https://mothership.sg/2019/01/irvins-salted-egg-fish-skin-lizard/?fbclid=IwAR1NzlRKQWH-VWzdYqGIlk_N90or5Dybmck530oXPD5XSl1rhfqYgFM6lg4


תשמחו על כך שהלקוח טרח להתלונן, זה ייתן 
לכם את ההזדמנות להשתפר כעסק

אנונימי



תודה רבה :)

שאלות? 


