Politica de Calitate
Gândeşte ca un Client, Acţionează ca un Client, Fii un Client

Experienţa Clientului este, deja, la fel de importantă ca produsele si preţurile şi
va deveni, în curând, determinantul principal în relaţia cu noi. Majoritatea
deciziilor de cumpărare vor fi făcute în mediul digital, înainte de a discuta cu
orice reprezentant de vânzări.
Obiectivul nostru
În Schneider Electric România punem Clientul în centrul deciziilor noastre.
Oferim Experienţe adaptate la nevoile Clientului, rapid şi consecvent, în toate
punctele de contact, pentru a avea Clienţi satisfăcuţi precum acesta:
„Vreau să vă mulţumesc pentru crearea unei culturi prin care, la fiecare pas,
cineva şi-a asumat responsabilitatea nevoilor mele şi a făcut ce trebuia pentru
a mă servi. Nu am întâlnit foarte des asemenea servicii uimitoare pentru clienţi.
Aceşti oameni sunt super-staruri!‟
Mesaj trimis Preşedintelui şi CEO-ului nostru

Principiile noastre călăuzitoare:

“Prioritatea
noastră Nr 1:
Să încântăm
clienţii cu
experienţe
complete,
adaptate şi
desăvârşite.”
Jean Pascal TRICOIRE

Preşedinte şi CEO

1. Totul pentru client: Cultura Experienţei Clientului este în ADN-ul tuturor angajaţilor.
Avem Clienţi peste tot, avem grijă de Experienţele Clienţilor, avem până şi ritualuri în care
Clienţii sunt în centru, decidem şi prioritizăm întotdeauna din punctul de vedere al Clientului.
2. Calitate: Inovăm şi asigurăm o calitate premium non-negociabilă pe durata ciclului de
viaţă de la creare oferta, producţie, livrare, exploatare şi servicii, ne concetrăm pe o
experienţă digitala completă, adaptată şi predictivă, pentru a răspunde nevoilor Clienţilor.
3. Inteligenţă: Desfăşurăm analize complexe pentru a converti datele noastre despre
Experienţa Clientului în informaţii utilizabile, pentru a anticipa erorile, pentru a preveni
reclamaţiile acestora şi pentru a îmbunătăţi toate aspectele importante, distribuim aceste
informaţii despre clienţi la toate echipele.
4. Oameni: Ne împuternicim echipele să gestioneze priorităţile şi deciziile pentru a
maximiza valoarea afacerii pentru Clienţii noştri, căutăm abilităţi superioare de orientare
spre Client atunci când recrutăm noi talente, lucrăm ca o singură echipă pentru a servi
întotdeauna, mai întâi Clientul.
5. Satisfactia genereaza comanda: Analizăm profund Experienţa Clientului din toate
punctele de vedere şi o utilizăm pentru a prioritiza investiţiile şi a adapta vânzările în
consecinţă. Experienţa Clientului este recunoscută în compania noastră ca un puternic
avantaj competitiv.

Această politică este susţinută de un Sistem robust de Management al Calităţii pe care îl îmbunătăţim continuu, într-o
manieră riguroasă, cu ajutorul unor procese şi instrumente eficiente, în conformitate cu standardul ISO9001.
Implementăm această politică în Schneider Electric România şi transformăm aceste principii călăuzitoare în obiective
operaţionale de executat în toate departamentele.
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