COMO MELHORAR A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL ENQUANTO SUPERA
A EXPETATIVA DO SEU CLIENTE

EXTRA IMPULSIONA A EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE COM O SOFTWARE ALTITUDE

O eXtra é o maior varejista de produtos eletrônicos e eletrodomésticos da Arábia
Saudita e foi estabelecido em 2003 pela United Electronics Company (UEC), para
oferecer aos clientes uma experiência completa de compras. A eXtra oferece a
todas as principais marcas internacionais e estoca uma extensa gama de produtos.

37 lojas
no Reino da Arábia
Saudita, Bahrein e
Omã

+ 12 milhões de
compradores

21,7 milhões
interações

Aperfeiçoar a eﬁciência do contact center com três objetivos principais:
1

2

3

Melhor uso de recursos

Padronizar, gerenciar e

Atendender às novas

humanos, aumentando a

controlar Atendimento

necessidades de negócios

produtividade e as

ao Cliente

de um contact center muito

receitas..

“

dinâmico Operação

“O fornecimento de serviços de classe mundial é uma parte essencial da oferta de valor eXtra.
Nosso objetivo é ser pioneiro em fornecer aos consumidores uma experiência multicanal em
eletrônicos de consumo e eletrodomésticos. Como tal, o eXtra é direcionado para exceder as
expectativas dos clientes todos os dias, com uma interação muito única "
Omar Mugharbel - Diretor de Marketing, eXtra

“

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA
E IMPRESSIONAR OS CLIENTES
O QUE ALCANÇAMOS

Aumentamos resolução

Criar consistência no

das primeiras chamadas

gerenciamento de
chamadas recebidas

O tempo médio de

Os índices de qualidade e

A velocidade média da

processamento

satisfação do cliente

resposta diminuiu de 18

(AHT) foi aprimorado

aumentaram em quase 15%

segundos para 8 segundos

em 35%

“

“O Altitude Xperience Engagement é uma grande vantagem para o que fazemos, pois fornece
relatórios personalizados que mostram detalhadamente mostrar detalhadamente as quebras
das métricas de chamada e CSR , como volume, duração das chamadas, taxas de sucesso e
muito mais. Agora, estamos em uma posição de alcançar nosso objetivo ﬁnal, que não é
apenas satisfazer os clientes, mas impressioná-los. ”
Mohamed Gaafar - Gerente de Projetos de Experiência do Cliente, eXtra

“

CONTATO
eXtra
www.extrastores.com
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