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ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL
I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?
Cykl artykułów autorstwa Michała Żarowskiego
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ZADOWOLONY GOŚĆ
ZAWSZE DO NAS WRÓCI
Jedna z zasad komunikacji międzyludzkiej
stanowi,
że
dobrze
obsłużony
i
zadowolony gość poinformuje o tym
trzech
innych
potencjalnych
gości,
natomiast niezadowolony z obsługi poinformuje
siedmiu
innych
potencjalnych gości. Zadowolony gość
napisze pozytywną opinię w mediach
społecznościowych i oceni hotel bądź
restaurację w portalach rezerwacyjnych.

Amerykańscy specjalisci od hotelarstwa
(Uniwersytet
Cornell)
przeprowadzili
badania, w wyniku których okazało się, że
goście rozpoznają i zapamiętują jedynie
zły albo wyjątkowo dobry serwis. Cała
reszta umyka ich uwadze (Hotelarz, 2005,
nr 10). Jak więc sprawić, aby goście w
naszej restauracji bądź korzystający z
usług noclegowych w naszym hotelu
doświadczyli
wyjątkowego
i
niezapomnianego serwisu?
Aby odpowiedzieć na to pytanie odwołam
się do jednej z pozycji Williama B.
Martina - wykładowcy w The Collins
School
of
Hospitality
Management:
"Zarządzanie
jakością
obsługi
w
restauracjach
i
hotelach".
Autor
przedstawia sześć kroków na drodze ku
jakości, jednocześnie przyjmując jako cel
nadrzędny orientację na gościa jako
początek niezbędnych zmian. Wg Martina
wzrost
poziomu
jakości
usług
w
restauracjach
i
hotelach
wymaga
prawdziwych
przeobrażeń
ludzkich
zachowań.
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Wspomniane sześć kroków to sześć
etapów działań, umożliwiających zmianę
zachowania
pracowników
hoteli
i
restauracji i prowadzącej do osiągnięcia
wysokiej jakości usług. Poszczególne
etapy kształtują się następująco:
1. Sprecyzuj, jakie są oczekiwania gości
w zakresie jakości procedur oraz jakości
relacji międzyludzkich.
2. Zadbaj o profesjonalne kierownictwo i
ukierunkowanie
kultury
przedsiębiorstwa na jakość.
3. Określ jasne i zwięzłe standardy
jakości obsługi dla każdego stanowiska w
twojej organizacji.
4. Włącz standardy obsługi do systemu
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
na
wszystkich poziomach.
5. Bezustannie oceniaj własne postępy w
dziedzinie
obsługi
klientów.
Stosuj
informację zwrotną nie tylko w celu
identyfikacji słabych ogniw procesu
usługowego, ale także, by nagradzać i
wspierać
właściwe
zachowania
pracowników.
6.
Nieustannie
pracuj
nad
doskonaleniem jakości usług.

WYSOKI POZIOM
OBSŁUGI GOŚCI
STANOWI
PODSTAWOWY
CZYNNIK
UMOŻLIWIAJĄCY
SUKCES

Autor
dodaje,
że
jeżeli
będąc
kierownikiem
przedsiębiorstwa,
zignorujemy te kroki lub dokonamy
ograniczeń
w
ich
realizacji,
nie
stworzymy solidnej podstawy poprawy
jakości
operacyjnej
obsługi
gości.
Wymienione kroki stanowią kompletny
i
zrównoważony
pakiet
działań
ukierunkowanych na poprawę poziomu
usług w restauracji lub hotelu przez
zmianę zachowań personelu w kierunku
oczekiwanym przez gości.
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PEWNOŚĆ
I FACHOWOŚĆ
OBSŁUGI WYMAGA
NIE TYLKO WIEDZY,
LECZ TAKŻE
OKREŚLONYCH
CECH OSOBISTYCH
Aby w pelni zadowolić naszego gościa
należy nieustannie podwyzszać jakość
świadczonych przez nas usług. Tim
Knowles
w
swoim
podręczniku
"Zarządzanie
hotelarstwem
i
gastronomią" omawia 10 atrybutów
jakości usług, kóre możemy podzielić na
5 grup: konkretyzacja usług (dobra
materialne wykorzystane w procesie
świadczenia
usługi),
niezawodność
realizacji, szybkość obsługi, pewność i
fachowość
obsługi,
empatia
indywidualne podejście do klienta.
- Konkretyzacja usługi to nadanie jej
cech realności w postaci urządzeń,
sprzętu, personelu oraz innych dóbr
materialnych,
wykorzystywanych
w
procesie świadczenia usługi.
- Miarą niezawodności realizacji jest
identyczny za każdym razem poziom
wykonania
oraz
solidność
firmy.
Niezawodna firma zawsze świadczy
usługi we właściwy sposób, a także
dotrzymuje danej klintom obietnicy, iż
dostarczy im odpowiedni produkt we
właściwym
czasie.
W
praktyce
niezawodność polega na dokładnym
fakturowaniu,
prowadzeniu
dokumentacji
i
dotrzymywaniu
wyznaczonego
terminu
świadcznia
usług.

SIERPIEŃ 2021

- O szybkośći obslugi decyduje
gotowość pracowników do świadczenia
usług. Gotowość wyraża się terminowym
i dokładnym wykonywaniem działań
składających się na proces świadczenia
usługi,
do
których
należą
m.in.
natychmiastowe wysłanie zlecenia na
usługę, kontaktowanie się z klientem i
szybkie umawianie go na spotkania.
- Pewność i fachowość obsługi wymaga
nie tylko wiedzy, lecz także określonych
cech osobistych, takich jak dobre
maniery
i
zdolności
zdobywania
zaufania
klienta.
Na
pewność
i
fachowośc obsługi składają się wiedza i
umiejętności
zarówno
personelu
bezpośrednio
kontaktującego
się
z
klientem, jak i pracowników działów
pomocniczych, a także opinia o firmie,
osobowość pracowników tzw. pierwszej
linii, zaufanie do firmy oraz finansowe i
osobiste bezpieczeństwo personelu.
Empatia,
czyli
zdolność
do
uczuciowego
utożsamiania
się
z
klientem,
wymaga
zindywidualizowanego
podejścia
do
klientów, tzn. rozpoznawania stałych
klientów
firmy,
pamiętania
o
ich
szczególnych
wymaganiach
oraz
indywidualizowania usług i sposobów
ich świadczenia.
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Odnosząc
nasze
rozważania
do
budowania jakości obsługi
w części
gastronomicznej ważne jest, aby klient,
dokonując wyboru lokalu, miał pewność,
że zostanie mu zapewniona obsługa na
najwyższym poziomie gwarantującym
wysoki poziom higieny, kompetencji
personelu
oraz
obslugi
kelnerskiej.
Zachowanie wymagań sanitarnych na
najwyższym poziomie oraz świadomość
odpowiedzialności za zdrowie klienta
powinny być podstawą działania całego
personelu zakladu gastronomicznego.
Wysokie kwalifikacje personelu oraz
właściwa organizacja pracy obiektu
gastronomicznego
są
głównymi
elementami wpływającymi na wysoki
poziom
obsługi
klientów
lokalu.
Sprawność
oraz
jakość
obsługi
w
obiekcie gastronomicznym zależy w
szczególności
od
prawidłowej
współpracy zespołu kelnerskiego oraz
kuchni. Jednak najważniejszą funkcję w
budowaniu
doznań
związanych
z
jakością obsługi u konsumentów pełni
personel pierwszego kontaktu, wśród
którego wyróżnia się:
- kierowników sali,
- obsługę kelnerską,
- barmanów,
- bufetowych,
- sommelierów (wine kelnerów).
O poziomie obsługi w lokalu najczęściej
decydują
członkowie
personelu
o
najniższych umiejętnościach, ponieważ
to one mogą zepsuć efekt pracy nawet
najlepszego zespołu, a co za tym idzie
obniżyć rentowność firmy. Personel
pracujący na sali i mający kontakt z
klientem jest wizytówką lokalu i to przez
pryzmat jego pracy klient dokona oceny
całego obiektu.
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