Spoštovani,
Kdaj se vam je nazadnje kdo zahvalil za dobro izkušnjo sodelovanja z
vami? Zagotavljanje dobre kupčeve izkušnje je vse bolj v trendu in to potrjuje tudi
organizacija Future Trends, ki na svoji konferenci ponuja udeležencem ekskurzijo, kot
smo to storili tudi mi, ko smo v maju gostili največjo mednarodno konferenco o
poslovno analitičnih pristopih v Sloveniji - 4. BBA konferenco, ki je glede na
pozitivne odzive udeležencev presegla vsa pričakovanja.

Že konferenčni prostor je dal udeležencem drugačno izkušnjo.

Konference, katere glavno sporočilo je bilo, da je najpomembnejša odlična
kupčeva izkušnja (več

o tej tematiki, si preberite v odličnem članku spodaj, katerega avtor je Michael

se je udeležilo 280 udeležencev
iz 21 držav, ki so se na skupno 13 predavanjih in 12 delavnicah seznanili z
najnovejšimi trendi in smernicami za doseganje odlične kupčeve izkušnje. Za
vse, ki se konference niste uspeli udeležiti imamo posebno novico. Vsebino konference
smo namreč posneli in posnetki strokovnih predavanj bodo kmalu na voljo tudi za
vas - zveste bralce našega mesečnika (vsak mesec vam bomo omogočili dostop do
enega posnetka).
Hinshaw, ki je najbolje ocenjen predavatelj letošnje BBA konference) ,

Posebno izkušnjo konference pa je ponudil inovativen model konference na poti,
ena izmed delavnic se je namreč zgodila na muzejskem vlaku med potovanjem na
Bled, druga pa v Črni jami pri Postojni.

Komentar udeleženke iz Estonije: "Dragi organizatorji. Hvala za organizacijo dogodka. Dogodek je v celoti zadostil
moja pričakovanja in jih tudi presegel. To resnično ni bila navadna konferenca, ampak prava nepozabna in
edinstvena izkušnja.
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Veseli in ponosni smo, da smo v dveh dneh uspeli združiti poslovno analitčne
pristope, digitalno poslovanje, kupčevo potrebo ter odlično konferenčno
izkušnjo. Sedaj, ko je ta izkušnja za nami, pa že hitimo novim zmagam naproti
ter pripravljamo številne dogodke, za vašo in našo poslovno in osebno uspešnost.

Več komentarjev zadovoljnih udeležencev si lahko preberete v kometarjih tukaj.

Članek meseca:

Getting Customer Experience Strategy Right: Best Practices of CX Leaders

Avtor članka je Michael Hinshaw, ki je bil na letošnji BBA konferenci najbolje ocenjen
predavatelj, je v članku povzel zakaj in kako strateško zasnovati in oblikovati kupčevo
izkušnjo (CX) ter predstavil najboljše prakse vodij CX.

Povezava do članka >>
Ne zamudite prihajajočih dogodkov:

Več informacij in prijava >>

Več informacij in prijava >>

IIBA POSLOVNO ANALITIČNE PRISTOPE ŽE UPORABLJAJO

Walmart, IKEA, Visa,T-Mobile, Deutsche Bank, Rolls-Royce, Boeing, General Motors,
British Gas, Skupina Salus, NLB, Abanka, Petrol, Dinit d.o.o., Turna, Nektar natura, MJU,
HSE in

mnogi

POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST

drugi.

