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Coneixes bé quines són
les necessitats dels teus clients?

Estan realment satisfets amb 
els productes i serveis que

reben?

Recomanarien els 
productes de la teva companya 

als seus amics?



El programa “ORIENTACIÓ AL CLIENT” té per 
objectiu orientar a la nostra organització a les 
necessitats i desitjos dels CLIENTS.

El programa ens permetrà CONÈIXER MILLOR 
ALS NOSTRES CLIENTS i identificar noves opor-
tunitats per alinear l’oferta de productes i serveis 
amb les seves necessitats. 

El programa permetrà conèixer METODOLO-
GIES I EINES per poder analitzar el comporta-
ment del client, les seves necessitats i els seus 
problemes.

 

DESCRIPCIÓ
DEL PROGRAMA

“La relació que generem amb el client ha de ser 
analitzada i definida per l'organització”

CONCEPTES CLAU

METODOLOGIES

EINES

ORIENTACIÓ
AL CLIENT

EL CLIENT
EN EL CENTRE DE 

L’ESTRATÈGIA DE L’EMPRESA
“L'experiència dels clients és el que farà

a la nostra empresa guanyar o perder
competitivitat en el mercat”



El programa "ORIENTACIÓ A CLIENT" es compon de 3 workshops en format de 
taller pràctic. Cada taller consta d'una part d'exposició, Master Class, per inspirar 
i motivar, i una part de taller per posar en pràctica els coneixements adquirits. 
Cada sessió es pot realitzar per separat i té una durada de 4 h.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Workshop 01 Workshop 02 Workshop 03

OUTPUT OUTPUT OUTPUT

CONEIXER AL 
CLIENT

EL PROCÈS DE
RELACIÓ

FIDELITZAR AL 
CLIENT

LLISTAT PRIORITZAT 
DE LES NECESSI-

TATS I PROBLEMES 
DEL CLIENT

OPORTUNITATS DE 
MILLORA DE LA 
PROPOSTA DE 

VALOR

PLA 
D’ACCIONS 

DE FIDELITZACIÓ
DE CLIENTS

EINES/METODOLOGIES EINES/METODOLOGIES EINES/METODOLOGIES

MAPA EMPATIA /
CANVAS DE LA 
PROPOSTA DE 

VALOR

CUSTOMER 
JOURNEY / MAPA 

D’UTILITATS

SCAMPER / 
PRODUCTE 

AMPLIAT / LEAN 
STARTUP

Identificar els clients 
objectiu i analitzar el seu 
comportament.  El taller 
permetrà comprendre 
millor al client i identifi-
car les seves necessitats, 
prioritzant les més 
importants. 

Analitzar el procés de 
relació amb els clients i 
identificar oportunitats 
de millora al llarg de tots 
els punts de contacte 
per generar major valor i 
construir una millor 
experiencia.

Desenvolupar un pro-
grama de relació amb 
els clients. Generar un 
panel d’accions orienta-
des a la fidelització dels 
clients a implementar 
amb l’equip comercial i 
de màrqueting.



LA NOSTRA EXPERIÈNCIA
Nova Group és una empresa especialitzada en projectes 
i formacions en l’àmbit de la innovació i l’estratègia em-
presarial amb una reconeguda trajectòria i experiència.

Millorar el coneixement i augmentar l'empatia 
que tenim amb els clients.

Identificar les necessitats dels clients i prioritzar 
les més importants.

Identificar els principals punts de contacte en el 
procés de relació amb els clients.

Generar accions per millorar la relació i generar 
noves experiències.

Un equip més orientat a donar resposta als pro-
blemes dels clients.

INDICADORS DELS NOSTRES PROGRAMES 

98%
NIVELL DE

RECOMANACIÓ

91%
UTILITAT DELS 
CONTINGUTS

92%
APLICACIÓ
PRÀCTICA
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BENEFICIS
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WE THINK
Imaginem oportunitats i 

donem solucions
Oferim serveis i eines 

que creen valor

WE FEEL
Desenvolupem projectes 

amb garanties 

WE DO
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www.novagroup.es

h�p://novagroup.es/talent-comercial/
info@novagroup.es

972 245 000
@novagroup_




