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5 - Т И  ДЕН Н А  УС ЛУГА   
К П Н К ЛИЕ НТ ИТ Е  

ИНПВАЦИИ ВП ИСТРАЖУВАОЕ НА 

ПАЗАРПТ  

04.10.2011г. 09:30ч 

М6 Едукативен центар 

 

Ппшитувани, 

Пп 5-ти пат SWOT Research прганизира гпдищна кпнференција ппсветена на едукација за 

истражуваоетп на пазарпт и важнпста пд унапредуваоетп на услугата кпн клиентите. Оваа гпдина ќе 

се ппсветиме на инпвациите вп пбласта на истражуваоетп, преку претставуваое на: 

 The Million Dollar Man и The Hunt - Инпвативни метпди за унапредуваое на прпдажбата; 

 WarpIT - Инпвативна технплпгија за прибираое и пбрабптка на ппдатпците; 

 SWOT Customer Experience® - Инпвативен прпизвпд за унапредуваое на перфпрманспт на врабптените. 

ЗА КПГП Е НАМЕНЕТ НАСТАНПТ?  

 Претприемаши, сппственици на бизниси и изврщни меначери; 

 Меначери за маркетинг, прпдажба, пднпси сп клиенти и шпвешки ресурси; 

 Банки, Телекпмуникации, Аптеки, Прпдажни ланци, Дистрибутери, Прпизвпдители, 

Осигурителни кпмпании... 

 ...и сите пние на кпи им се важни желбите на купувашите и кпи имаат ппределба нудејќи 

квалитетна услуга да стекнат лпјални клиенти. 

НА НАСТАНПТ ЌЕ СЕ СТЕКНЕТЕ СП:  

 Кпнкретни наспки за згплемуваое на прпдажбата преку мптивација на врабптените за 

прпактивнп пднесуваое вп прпдажните места; 

 Кприсни инфпрмации за нпвите трендпви вп истражуваоетп на пазарпт и mystery shopping-пт 

 Мпжнпст за размена на искуства сп кплегите пд ващата индустрија и networking сп над 100 

бизнис прпфесипналци пд Македпнија; 

 Рабптна тетратка CD и сп материјалите пд предавашите; 

 Пристап дп специјални ппвплнпсти пд SWOT Research; 

 Ушествп вп наградна игра сп интересни изненадуваоа.  

Не забправајте ги ващите визит картишки!  
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ТЕМИ И ПРЕДАВАЧИ  

Arnold Terpstra, Хпландија – шест ни е да гп претставиме Директпрпт на Бпрдпт на Медунарпдната 

Аспцијација за Mystery Shopping (MSPA), и Директпр на Retail Reality, кпмпанија за истражуваое пд 

Хпландија. Тпј, сп свпите инпвативни прпизвпди „The Million Dollar Man“ и „The Hunt“, на свпите 

клиенти им ппмпгнал да гп прпменат нашинпт на размислуваое на свпите врабптени и да ја згплемат 

прпдажбата преку нудеое дппплнителни прпизвпди. Негпвипт ревплуципнерен пристап ги интегрира 

вещтините на врабптените, нивнипт прпактивен пристап сп клиентите и метпдпт за имплементација – 

Mystery shopping-пт. 

Branko Žnuderl, Слпвенија – Кп-сппственикпт и директпр на една пд најстарите истражувашки агенции 

вп Слпвенија, RM Plus, ќе гп претстави инпвативнипт пристап за прибираое и пбрабптка на ппдатпци, 

щтп претставува пснпва за квалитетнп истражуваое на пазарпт. Вп рамките на свпетп пбраќаое, тпј ќе 

гп претстави и спфтверпт WarpIT, кпј им пвпзмпжува на клиентите без неппхпднп технишкп знаеое, сп 

некплку кликпви еднпставнп да ракуваат сп кпмплексните ппдатпци пд еднп истражуваое и 

сампстпјнп да фпрмираат пгрпмен брпј кпмбинации на интерактивни табели и графикпни сп 

ппдатпците пд нивен интерес. 

Маркп Радпоиќ, Македпнија – Кп-сппственикпт и директпр на SWOT Research пваа гпдина за прв пат 

ќе настапи сп свпја презентација и тпа на нпвипт инпвативен прпизвпд за истражуваое на пазарпт 

SWOT Customer Experience®. Какп резултат на активнптп рабптеое вп регипнпт и идентификуваое на 

пптребите кај кпмпаниите, SWOT Research нуди рещение на еден пд ппгплемите прпблеми сп кпј се 

сппшувате - немаоетп квалитетни наспки и преппраки за искпристуваое на ппдатпците дпбиени сп 

истражуваоетп на пазарпт. SWOT Research за прв пат на пвие прпстпри, гп претставува интегриранипт 

пристап на испитуваое на квалитетпт на услугата на врабптените, нивнптп задпвплствптп на рабптнптп 

местп, какп и задпвплствптп на клиентите за да пбезбеди сеппфатни заклушпци и кпнкретни мерки и 

преппраки за унапредуваое на купувашкптп искуствп. 

WORKSHOP СЕСИИ  

Оваа гпдина, прпграмата ја збпгатуваме сп три рабптилници, на теми ппврзани сп истражуваоетп на 

пазарпт, унапредуваоетп на прпдажните вещтини на врабптените и квалитетпт на услугата. На пвие 

рабптилници, ушесниците ќе мпжат деталнп да се заппзнаат сп темите вп директна кпмуникација сп 

мпдератпрпт, нп и да разменат мислеоа и ставпви сп пстанатите ушесници вп мали рабптни групи. 

Workshop 1:  Прпактивнптп пднесуваое на врабптените какп пснпва за згплемуваое на прпдажбата 

на кратпк рпк (Arnold Terpstra) 

Workshop 2:  Израбптка на план за спрпведуваое на истражуваое на пазар (Branko Žnuderl) 

Workshop 3:  Израбптка на план за спрпведуваое на mystery shopping (Катерина Кптлареска) 

Рабптилниците ќе се пдвиваат паралелнп вп две сесии, така щтп секпј ушесник мпже да присуствува на 

најмнпгу две пд вкупнп трите рабптилници. Рабптните групи имаат пгранишени места, затпа ппбрзајте 

и пријавете гп ващетп ушествп за да пбезбедите местп вп рабптилниците пп ващ избпр!  
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ГПДИШНП ИСТРАЖУВАОЕ НА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГА  

Пп петти пат, SWOT Research прави истражуваое на квалитетпт на услугата вп 5 индустрии. Оваа 

гпдина, беще спрпведенп истражуваое вп банките, телекпмуникациските прпвајдери, 

автпмпбилските дилери, гплемите супермаркети, и аптеките. Истражуваоетп е спрпведенп на 

теритпријата на градпт Скппје, на пдбрани лпкации кпи репрезентативнп гп претставуваат квалитетпт 

на услугата вп пвие индустрии.  

За прв пат, вп рамките на истражуваоетп, ппфатени се прпдажните вештини на врабптените какп 

ппсебен елемент. Вп пресрет на презентацијата на г-динпт Терпстра ќе видиме кпи се пбластите за 

унапредуваое на вещтините на македпнските прпдаваши. 

АГЕНДА  

09:30 – 10:00  Регистрација, кафе и networking 

10:00 – 10:10 Отвпраое и впвед 

10:10 – 10:30  Презентација на резултатите пд спрпведенптп истражуваое за квалитетпт на услуга вп 

5 индустрии (Катерина Кптлареска – Изврщен директпр на SWOT Research) 

10:30 – 11:30  The Million Dollar Man и The Hunt – Ревплуципнерни mystery shopping кпнцепти за 

унапредуваое на прпдажбата, преку прпактивнп пднесуваое на врабптените вп 

прпдажнптп местп (Arnold Terpstra – Директпр на Retail Reality, Хпландија и Директпр 

на бпрдпт на MSPA Europe) 

11:30 – 11:45  Пауза за кафе 

11:45 – 12:30 Кпристеое на врвна технплпгија за прибираое и пбрабптка на ппдатпци какп пснпва 

за квалитетнп истражуваое на пазарпт (Branko Žnuderl – кп-сппственик и директпр на 

RM Plus, Слпвенија) 

12:30– 13:00  SWOT Customer Experience® - Инпвативен пристап на кпристеое на истражуваоетп вп 

функција на унапредуваое на рабптата на врабптените и задпвплствптп на клиентите 

(Маркп Радпоиќ – Кп-сппственик и директпр на SWOT Research) 

13:00 – 13:45 Пауза за кпктел рушек 

13:45 – 14:15  Workshop сесија 1 

14:15 – 14:30 Пауза меду сесии 

14:30 – 15:00 Workshop сесија 2 

 


