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Omnicanalitat i atenció al client 

El 61% dels clients no ha estat capaç de canviar 
fàcilment d’un canal a un altre per a interactuar amb el 
servei d’atenció al client. 

Font: La clave del éxito en la experiencia omnicanal (Ebook). María Fernanda Florez. 

El mòbil és el dispositiu més utilitzat per a contactar amb el departament d’atenció al client i 
més de la meitat d’usuaris ho fa a través de xarxes socials. És important una estratègia 
omnicanal que permeti oferir una bona atenció al client en qualsevol escenari. 

Font: Evolución de la Experiencia de Cliente hacia el Modelo Omnicanal. Altitude (2016). 

El mòbil és el mitjà més utilitzat en allò relacionat amb atenció 
al client pels consumidors d’Espanya. 

• 52% l’usen per a contactar a través de les xarxes socials. 

• 59%, per a mantenir una conversa per e-mail. 

Vies de comunicació amb 
atenció al client utilitzades pels 

consumidors espanyols: 

Ús de dispositius 

Omnicanalitat 

truca per 

telèfon 

usa el correu 
electrònic 

usa 

Facebook 

77%  

59%  

10%  
Font: Evolución de la Experiencia de Cliente 
hacia el Modelo Omnicanal. Altitude (2016). 
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Programes de fidelització 

L’app «Mi Carrefour», disponible per a mòbils i 
tauletes, permet, entre altres coses: 

• Fer-se soci del programa de fidelització. 

• Consultar el saldo acumulat. 

• Disposar de cupons i utilitzar-los a 
l’establiment des del mòbil. 

• Crear llistes de la compra. 

• Escanejar productes i afegir-los a una llista 
de la compra. 

• Demanar torn a determinades seccions del 
supermercat. 

Els programes de fidelització estan evolucionant de targetes físiques a aplicacions mòbils 
que integren cada cop més serveis, aportant més valor afegit als clients habituals. 

EXEMPLE 
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Personalització a través dels programes de fidelització 

Integrar els programes de fidelització a l’ecosistema digital de les marques permet aportar 
valor a l’experiència, per exemple, a través de la personalització. 

• Starbucks i Spotify van arribar a un acord per a integrar el servei de música en streaming a 
l’aplicació i als establiments de la cadena de cafeteries. 

• Els membres del programa de fidelització “My Starbucks Rewards” tenen accés des de l’app a les 
llistes de reproducció dels locals i poden enviar suggeriments de cançons que volen escoltar als 
mateixos. 

• Els suggeriments i altres interaccions amb els serveis d’Spotify a l’aplicació d’Starbucks es premien 
amb punts al compte del client que pot bescanviar per descomptes a Starbucks. 
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Intel·ligència artificial i assistència online 

La web de North Face compta amb un assistent 
virtual que, basant-se en les interaccions per text 

amb els usuaris, mostra recomanacions de 
producte personalitzades. Les inversions a la indústria del chat bot 

van créixer un 229% entre 2015 i 2016. 

Integrar els programes de fidelització a l’ecosistema digital de les marques permet aportar 
valor a l’experiència, per exemple, a través de la personalització. 

Font: Future of Retail. Mindshare UK (2017). 
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10
 

ciutadans de 25 a 34 anys troben més 
fàcil parlar via missatge de text, 
missatges instantanis i xats online.  

39% d’ells consideraria usar un 
chat bot encara que mai l’ha usat. 

Font: The Chatbots Explainer. BI Intelligence (2016). 

Els chat bots estan en estat encara embrionari, però 
ofereixen una tecnologia molt interessant per a 

augmentar la rapidesa i eficiència de l’atenció al 
client, encara que no substituiran al 100% aquest 

servei. 
Jaume Gomà 
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Les xarxes socials i l’atenció al client (I) 

Chat bots a Facebook Messenger 

La plataforma Messenger ha 
habilitat la tecnologia de bots perquè 
les marques puguin usar-la com a 
eina per a interactuar amb els seus 
clients i automatitzar comandes i 
consultes. 

Font: Evolución de la Experiencia de Cliente hacia el Modelo Omnicanal. Altitude (2016). 

Xarxes socials com Facebook han vist el potencial d’aquest entorn com a eina d’assistència 
al consumidor i han habilitat chat bots perquè les empreses els explotin. 

Facebook, un mitjà de contacte 
més freqüent entre joves: 

29% dels clients menors de 34 anys 
contacta amb marques a través de 
Facebook. 

Els usuaris de xarxes socials, més 
exigents amb els temps de resposta: 

37% dels usuaris espanyols espera que les 

empreses els responguin en un màxim 
d’una hora i, un 83%, abans de que passi un 
dia. 

https://youtu.be/I2DUpzotG50
https://youtu.be/vDjSeFwBhFY
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Les xarxes socials i l’atenció al client (II) 

Efecte de les respostes de les aerolínies a les 
reclamacions i dubtes dels seus clients a Twitter: 

• Les respostes generen ingressos potencials: els 
clients que van rebre resposta al seu Tweet 
estaven disposats a pagar casi 9$ més de mitjana 
per aquella companyia en el futur. 

• Quant més ràpida és la resposta, més ingressos 
potencials: les respostes ràpides (en menys de 6 
minuts) provocaven que el client estigués disposat 
a pagar fins a 20$ més. 

• Respondre a Tweets genera més satisfacció que 
per mitjà d’altres canals d’atenció al client: els 
clients atesos per Twitter van donar una puntuació 
de 3,72/5 al servei (3,38 els atesos per telèfon o en 
persona). 
 
Font: investigació realitzada per Twitter en col·laboració amb 
Applied Marketing Science a 600.000 usuaris de la xarxa social. 

Twitter, que també ha desenvolupat chat bots, ha comprovat que respondre als usuaris a la 
xarxa social genera ingressos potencials a les marques, més quant més ràpid. 
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Comunitats d’usuaris 

Beneficis per a les marques de tenir una 
comunitat d’usuaris: 

• Costos de suport al client reduïts: 49% de les 
companyies reporten estalvis de costos anuals 
d’entre el 10 i el 25%. 

• Incrementa l’exposició de marca i la 
credibilitat: un 77% de les companyies creu 
que millora aquestes variables 
significativament. 

• Ajuda al desenvolupament de producte: un 
67% de les companyies usa les seves 
comunitats per a obtenir insights sobre nous 
productes. 

• Incrementa la implicació dels consumidors: 
un 54% de les companyies utilitza les 
comunitats amb aquest propòsit. 
Font: dades extretes de la infografia realitzada per Inversoft el 
2017 i publicada a MarTech (Article: 6 benefits of Branded 
Forums and Online Communities). 

Sephora compta amb Beauty Talk, un gran 
fòrum d’usuaris on preguntar i compartir idees, i 

Beauty Board, un espai on els seus clients pugen 
fotos dels seus looks amb maquillatge Sephora i 

on es poden veure i comprar els productes 
utilitzats. 

Les comunitats d’usuaris són una via de comunicació amb el client que rebaixa costos, 
augmenta la implicació i retenció de clients i permet obtenir insights de consumidors. 
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Producte com a servei 

S'estén el model de pagament per ús, en què l’empresa passa de comercialitzar productes a 
proveir serveis. Això transforma la relació i les obligacions amb els seus clients. 

Mud Jeans 

A més de la compra, l’empresa ofereix l’opció de llogar 
els seus texans, a canvi d’una entrada i una quota 
mensual durant un any. El contracte de lloguer inclou 
les reparacions que s’hagin de realitzar. 

En finalitzar l’any, el client pot escollir canviar-los per 
altres, mantenir-los en propietat o retornar-los. 

Lloguer de bateria als VE de Renault 

Als seus vehicles elèctrics, Renault 
ofereix l’opció de llogar la seva bateria 
en comptes d’adquirir-la amb el vehicle. 

El contracte de lloguer garanteix el manteniment de la bateria i les 
reparacions pertinents, a més de la seva total substitució si la seva 
capacitat baixa del 75% de la capacitat original. El contracte també 
inclou assistència en carretera i per immobilització del vehicle. 
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Replenishment 

Amazon Dash maximitza la conveniència de la compra online i incentiva de forma molt 
important l’atracció de consumidors i la repetició de compra dins d’una marca. 

Amazon Dash 
Replenishment és una 

tecnologia de replenishment 
per a dispositius connectats 
que ja integren marques com 

Bosch, Siemens i Samsung. 

Dades sobre Amazon Dash Button als EEUU el 2016: 

• Algunes marques rebien ja la meitat de les 
seves comandes d’Amazon a través d’aquest 
dispositiu. 

• El primer any, el consum a través de Dash 
Button es va multiplicar per 5 respecte als 
seus inicis. 

• Els seus usuaris tenien de mitja 4 botons. 

Font: dades proporcionades per Amazon. 

Les tecnologies de replenishment 
han d’evolucionar cap a compres 
de repetició agregades per a tenir 
sentit. En aquesta direcció, el nostre 
objecti és automatitzar el 80% de la 

compra setmanal. 
Jaume Gomà 
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La disrupció de Lemonade al sector de les assegurances 

• A Lemonade, tant la contractació com 
les gestions (fins i tot les incidències) 
es realitzen des de l’app. 

• L’ús d’un chat bot per a les 
interaccions amb el client permet que 
el procés d’alta es realitzi en segons i 
que les incidències es creïn i cobrin 
en minuts. 

• L’asseguradora cobra una quota fixa 
al client que va a un fons per a l’ONG 
elegida pel client. D’aquest fons 
s’extreuen els diners per a les 
incidències. Els diners no gastats se’ls 
queda l’ONG en concepte de donatiu. 

Una companyia d’assegurances totalment immersa en l’entorn mòbil i la IA. 

• L’estructura P2P de l’asseguradora (els pagaments els realitzen les ONG que reben els diners dels 
clients) elimina el conflicte d’interessos clàssic entre client i asseguradora. 

Disrupció del model tradicional d’atenció al client de les assegurances: 
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Casper vol acompanyar-te en les teves hores d’insomni 

Casper desenvolupa un chat bot per a acompanyar a aquells clients que no concilien la son. 

L’empresa de matalassos Casper va llançar el 2016 un chat bot dirigit a les persones que tenen problemes 
d’insomni. Per a usar-lo, els usuaris només han d’enviar un missatge al número de l’ “Insomnobot-3000” i 
aquest últim mantindrà una conversa amb l’usuari com una persona ho faria. 

L’ “Insomnobot-3000” permet a Casper obtenir números de telèfon als que més tard pot enviar ofertes 
promocionals i descomptes en els seus productes. Casper va facturar 100 milions de dòlars en vendes 
després del primer any des del llançament del seu chat bot. 
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JAUME GOMÀ 

• Ulabox té més audiència en dispositius mòbils que en ordinador, i això creix mes a mes. 

• La revolució digital ha provocat que les exigències dels consumidors respecte a la qualitat i 
rapidesa del servei siguin cada cop majors. 

• Retailers de sectors tradicionals com banca i moda s’han mogut molt abans per a adaptar-se als 
canvis que els de sectors com alimentació. 

• En alimentació, els actors tradicionals han bloquejat el desenvolupament del canal online, 
perquè per mentalitat i capacitat no li veien sentit, fins que va venir Amazon i va revolucionar el 
sector. 

• Quant a l’omnicanalitat, alguns dels que estan fent una aposta ferma i exemplar són Inditex, El 
Corte Inglés i, a nivell internacional, Walmart i Amazon (que va comprar Whole Foods). 

• El canal online no pretén eliminar el canal físic. El punt de venda físic aporta valor i el canal online és 
un complement perfecte per a cobrir totes les necessitats dels clients. 

• En el futur, no m’imagino un món ni tampoc Ulabox sense botigues físiques, però aquestes 
proporcionaran una experiència totalment diferent i comptaran amb molta càrrega de software. 

• En la seva relació amb els clients, els retailers que sobreviuran seran els que entenguin quin grau 
d’interacció desitja el client (no saturar-lo i aportar-li informació d’interès) i que sàpiguen conèixer 
el client per a extreure el màxim valor per a ambdós (satisfacció per al client i lleialtat per a les 
marques). 
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JAUME GOMÀ 

• Nosaltres utilitzem el nostre CRM i les dades que generen els nostres clients amb les seves compres i 
interaccions amb Ulabox per a dirigir les promocions només a aquells als que els resultin 
rellevants i enviar-les en el moment oportú, de forma que s’ofereix un servei el més personalitzat 
possible. 

• Els chat bots estan en estat encara embrionari, però ofereixen una tecnologia molt interessant per a 
augmentar la rapidesa i eficiència de l’atenció al client, encara que no substituirà al 100% aquest 
servei. 

• Les tecnologies de replenishment han d’evolucionar cap a compres de repetició agregades per a 
tenir sentit. En aquesta direcció, el nostre objectiu és automatitzar el 80% de la compra setmanal. 

• L’Internet of Things per a la compra de gran consum té sentit amb l’ús d’assistents virtuals que et 
permetin realitzar compres de repetició i modificar la teva cistella online amb només una ordre vocal. 


