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Asiakassuhteen lujuus - KotiSun vs benchmark-tulokset

Asiakassuhteen lujuus
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94 % asiakkaista suosittelee KotiSunia ystäville tai kollegoille
aivan varmasti, todennäköisesti tai melko todennäköisesti
Suosittelisitteko KotiSunia ystävillenne tai kollegoillenne?
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Melko todennäköisesti
En osaa sanoa

Tutkimusnumero 220106950

Tutkimusnumero 220106950

23

Asiakkaat olivat tyytyväisimpiä asentajien palveluhenkisyyteen ja
ammattitaitoon sekä aikataulussa pysymiseen, vaikka remontin
lopputulos olikin eniten asiakassuhteen lujuuteen vaikuttava tekijä
Miten arvioisitte KotiSunia seuraavissa tekijöissä
Total (n=301)
3,8

Asentajien palveluhenkisyys

3,8

Asennusaikataulun pitävyys
Asentajien ammattitaito

3,8

Remontin lopputulos

3,6

Asiakaspalvelun laatu

3,6

Myyjän palveluhenkisyys

3,6

Kokonaisuus vastasi sovittua

3,6

Työmaan järjestys ja siisteys

3,5

Myyjän asiantuntemus

3,4

Asiakaspalvelun tavoitettavuus

3,4

Tarjouksen selkeys ja ymmärrettävyys

3,4

Remontin hinta-laatusuhde

3,0

Keskiarvotulokset asteikolla 1-5 (1=heikoin, 5=paras arvosana)
+ - 0,20 ero tuloksissa merkittävä
TR*IM-arviointiasteikko on positiivisesti vino, asiakkaiden vastauksia paremmin erotteleva asteikko.
Asteikkomuutoksesta johtuen tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2013 tutkimukseen.
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Asentajien ammattitaitoa ei arvioitu kertaakaan
heikoksi
Miten arvioisitte KotiSunia seuraavissa tekijöissä?
Total (n=301)

%
Asentajien palveluhenkisyys

24

Asennusaikataulun pitävyys

35

29

Asentajien ammattitaito

19

Remontin lopputulos

17

Asiakaspalvelun laatu

36
33

26

43

41
37

37

Kokonaisuus vastasi sovittua

18

37

35

Myyjän asiantuntemus

11

Asiakaspalvelun tavoitettavuus

11

Tarjouksen selkeys ja ymmärrettävyys

10

Remontin hinta-laatusuhte
Todella erinomainen

36
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5 10
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Erittäin hyvä

6 11
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32

6

5 1

38
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15
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38

Myyjän palveluhenkisyys

Työmaan järjestys ja siisteys

9
33

37

15

3 2

1

21
11

En osaa sanoa

28

Haluatteko lähettää KotiSunille terveisiä tai
kehitysideoita?


























1. on ollut yhteydessä, ihan hyvät suhteet työnjohtajaan, on muuttanut pois talosta, on tulleet heti kun on tarvinnut, 2. edustaja oli aika helppoheikki, oli hyvä
puhumaan, sai ylipuhuttua
1. silloin kun arvioitsija tuli, hän ei huomannut, että onkin muoviputket, remontti tuli huomattavasti halvemmaksi, oli varannut rahaa enemmän, 2. sanoi että maksaa
käteisellä, mutta pankistakin tuli lasku, vaikka oli jo maksanut kotiSunille suoraan, 3. asentaja oli asiallinen ja fiksu
hyvää palvelua,
erittäin
henkilökuntaa
koko
ajan.
Myös
aikataulu”Erittäin
liian tiukka asentajille,
kun talot on erilaisia
(onasiantuntevaa
vanhoja taloja ja uusia
taloja), pojilla oli vain
kolme
päivää
aikaa tarkistuksia tehtiin, eli
Aikatauluseurattiin
venyi moninkertaiseksi.
Aina
ei
tahtonut
löytyä
ammattimiehiä
kun
oli
tarvetta
(rempan
aikana
remonttimiehet
vaihtuivat, mikä aiheutti ongelmia). Ahkerat
työn laatua. Hyvä lopputulos.”
tekivät pidempää päivää ja joku muu lyhyempää tyyppinä 4h -> 9 h riippuen remonttimiehestä. Organisaation sekavuus mietityttää eli työnjohdolla pitäisi olla
napakampi ote projektiinsa.
ainakin tohon
meidän
systeemiin
se aika hyvin
homma, vois
kuitenkin huomioida omatoimisesti asiakkaiden muita vanhoja laitteita, muihinkin
”Hyvin
hoitivat
homman
jakokonaisuutta
nopeasti, vastas
jopa se
yllättävän
nopeasti.”
vehkeisiin vois esittää jotain tarjousta, jos näkee jotain
Aluksi sovittiin, että jäljet siivotaan. Teollisuusimurilla imuroitiin suojaamattomalla pinnalla (onneksi oli kivimateriaalia). Seiniin jäi likajälkiä, jotka eivät lähde pois. Myös
muita ongelmia.
”Hyviä nuoria miehiä olivat täällä töissä sekä suunnittelijatkin. Kaikki olivat mukavia.”
Annan ruusuja, koska kaikki tehty hirmuhyvin ja kaikki toimii.
Antaisin kymmenen pistettä. Kävi vielä jälkikäteen laittamassa putkia samaan hintaan.
Asennusaikataulun on oltava pitävä; remontin alettava sovitusti.
”Kaikki meni oikein erinomaisesti alusta loppuun: myyjät, asentajat, kaikki sujui.”
Asentaja kun tulee, niin asentajan tulisi tutkia, että missä mikin menee, ettei tule vahinkoa. Meilläkin tuli pari vahinkoa sähköjen ja viemärivesijohdon kanssa.
asentajat oli hyviä, kertoivat tarkkaan, milloin lähtevät ruokatauoille, ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa
Asentajille suuret kiitokset.
Asiallista ”Luotettava
työtä, kaverit ok. yritys. Työnteko oli nopeaa. Työtä aikaistettiin, kun meillä meni vesiboileri rikki -vaikka oli
Autotallinsovittu
putket jäivät
eristämättä, sillä nyt täytyy
autotallin lämpötilaa
pitää heti
korkeammalla,
etteivät
putket jäädy. Koska meillä on sähkölämmitys, niin siksi se
myöhäisemmästä
ajankohdasta,
niintäytyy
tulivat
tekemään
remontin.”
on oleellinen asia. Muuten olemme tyytyväisiä työhön.
Ei ainakaan puutteita ollut mitään
Ei ihan putkeen
- piti olla 3-4 pvää,nätisti
mutta todellisuudessa
meni kolmatta
viikkoa, ettäPojat
oli valmis.
Viikossa
oli remontin
jälkeen
viemärin
haju. Sopimus pitäisi
”Olenmennyt
tosi tyytyväinen,
tehty, suosittelen
muillekin.
olivat
ahkeria,
eivät
paljon
kahvitunteja
olla selkeä, mutta se ei pitänyt kutiaan. Pelkkä 100 euron korvaus haitoista on liian pieni, eikä anteeksipyyntöäkään tullut. Olisi pitänyt tulla vastaan korvauksessa,
mutta en pitäneet.”
saanut kiinni hlöä, kuka voisi aiheesta keskustella. Työnjohtajan tavoitettavuus heikkoa. Työntekijät lähtivät kesken toisiin hommiin, meillä työt seisoi. Putket
vedettiin eri paikasta kuin sovittiin. Nyt hommat toimii, että sinänsä laitteiden toimivuuteen ovat tyytyväisiä. Eli summataan: hajuhaitat, putkien veto ja aikataulussa
kritisoitavaa.
”Meidän
mielestä
kaikki se, mitä alusta sovittiin, meni juuri siten. Suosittelemme varmasti heille, jotka
EI moitittavaa,
kaikki toimii
kuten pitääkin.
Ei muuta kuin terveisiä
tarvitsevat vastaavaa palvelua.”
Ei muuta kuin terveisiä sinne vaan, hyvin ovat asiat hoitaneet
Ei ole mitään moittimista.
Erittäin hyvää palvelua ja työtä, ei voi moittia. Epäilen, että parempaa ei löydy muilta alan tekijöiltä. Tällaisia työntekijöitä ei monella firmalla ole.
Erittäin hyvää palvelua, erittäin asiantuntevaa henkilökuntaa koko ajan. Myös tarkistuksia tehtiin, eli seurattiin työn laatua. Hyvä lopputulos.
Erittäin myönteisiä henkilöt, jotka palvelivat - lopputulos hyvä.
He eivät oikein antaneet ohjeita, miten lämmitystä pitäisi hoitaa. Parempi opastus järjestelmän käyttämisessä olisi tarpeen.
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