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 Specifika korejské kultury 
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Pro Korejce je zásadní při každém jednání zachovat 
za každou cenu dekorum a hlavně "neztratit tvář".  
 
Další významnou hodnotou je věk - čím je člověk 
starší, tím je váženější, důležitější a hoden uctivého 
chování. 
 
Jasný a nezaměnitelný systém podřízený - 
nadřízený je uplatněn ve všech sférách života, v 
práci i rodině.  
 
Naprostá firemní oddanost. 
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 Představení služby 
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Zákazníci u Live Assistant formou VIDEOHOVORU získají 
potřebné informace k nastavení svých produktů popř. k 
doporučenému příslušenství.  
 
V případě zájmu je možné realizovat rovnou nákup 
vybraných produktů.  
 
K dispozici je celé produktové portfolio ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek jako na oficiálním e-
shopu Samsung.  
 
Služba Live Assistant je určena především pro prémiové 
produkty Galaxy S9 / S9+, Note9 a QLED TV. 



 Proč Live Assistant? 
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Pro zákazníka: 
• VIP pocit 
• Komunikační řešení na míru 
• Vyzkoušení něčeho naprosto nového/výjimečného 
• Kombinace výhody osobní schůzky a efektivity online 

komunikace 
• Zprostředkování výjimečného zážitku při setkání se značkou 

 

Prémiové výrobky – prémioví zákazníci – prémiová podpora – prémiová značka 

Pro SAMSUNG: 
• Růst zákaznické spokojenosti 
• Kvalitativní zlepšení 
• Benchmark pro další evropská Samsung zastoupení 
• Standardizace moderního prostředí 
• Inovativnost digitálního řešení 

 Proč Live Assistant 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

• Pracovní stanice se vejde na běžné pracovní 
stoly. 

• Žádné speciální požadavky – pouze internetová 
konektivita. 

• Základní API rozhraní odpovídá běžným 
systémům. 

• Může být hostováno v cloudu nebo na in-house 
serveru. 

• Příjemné operátorské rozhraní pro operátory. 
 
 

• K přístupu stačí pouze webový prohlížeč. 
• Na straně zákazníka není nutná žádná instalace. 
• Kompatibilní s tablety a smartphony. 
• Dle konektivity zákazníka až Full HD kvalita. 

 Technické řešení 
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Ke službě Live Asssistant je možné se připojit 
prostřednictvím webu www.samsung.cz (v oblasti 
Podpora) nebo prostřednictvím webové stránky 
samsung.live-assistant.cz.  

Zákazník si může vybrat svého poradce.  

V případě, že vybraný poradce není momentálně 
dostupný, je možné si termín online schůzky rezervovat 
v čase, který zákazníkovi nejlépe vyhovuje.  

 Spojení s Live 
Assistentem 

samsung.live-assistant.cz 

www.samsung.cz 
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• Přináší emoce do digitální 
komunikace se zákazníkem. 

• Oboustranně aktivní dynamické 
objekty udělají z běžné komunikace 
„interaktivní hru“. 

Před hovorem 
• Informace o zákazníkovi. 
• Frontování / rezervace hovoru / směrování 

hovorů. 

V průběhu hovoru 
• Nástroje / obrázky simulační nástroje / 

nákupní košík. 
• Srovnávací nástroje. 
• Vše v reálném čase. 

Po hovoru 

• Objednávky / export / zpětná vazba. 
 

Bezpečné placení kartou prostřednictvím 
platební brány Global Payments. 

 

 Práce operátora 
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Výsledky za rok 2018 

Prohlížeče 

Používaná zařízení 
 

NPS 
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Odbaveno 4 439 hovorů během  231H:47m:42s  

 Výsledky za rok 2018 

3 312 872 Kč 

Rozpad návštěvnosti  

* Konverze 13,3% 
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 Představení služby 
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Službu Moje Galaxy lze využít pro mobilní telefony 
Samsung určené k oficiální distribuci v ČR a SR. 

Výjezd služby Moje Galaxy si může zákazník objednat 
pohodlně přes infolinku společnosti Samsung. 

Oprava probíhá vždy ve zrychleném procesu. 

Po dobu opravy poskytneme bezplatně náhradní 
telefon (stejný model). 

Záruční servis je zcela zdarma pro majitele 
prémiových telefonů S9, S9+, S8, S8+, Note8, Note9. 

Od května 2018 lze službu využít za poplatek i k 
mimozá-ručním opravám a rovněž i pro další modely. 
 



 Výhody služby 
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Veškerá komunikace 
telefonicky a e-

mailem 

Služba pokrývá 
Českou i 

Slovenskou 
republiku 

Flexibilní 
doba  

i místo 
vyzvednutí 

Bezpečný 
převoz 

zákazníkova 
telefonu 

Možnost  
zálohovat 

data 

Rychlá a efektivní 
 oprava telefonu 

Náhradní telefon 
(stejný model) 

Všechny 
dokumenty 

elektronicky 

Prodej 
výrobků 

u zákazníka 

Vše z 
pohodlí 
domova 
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 Proces 
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Nahlášení opravy probíhá prostřednictvím infolinky Moje 
Galaxy 800 66 53 77. 

Operátor infolinky se zákazníkem projde jeho konkrétní 
situaci a potřebné informace předá dispečerovi služby Moje 
Galaxy. 

Dispečer kontaktuje telefonicky zákazníka a domluví se s ním 
na místě a času předání telefonu.  

Kurýr přiveze a odveze telefon na místo dle potřeby zákazníka 
a v případě potřeby přenese data do zapůjčeného telefonu. 

Telefon určený k opravě je převážen do autorizovaného 
servisního centra společnosti Samsung, kde dochází k 
odborné diagnostice a opravě telefonu. 

V případě mimozáruční opravy dispečer informuje zákazníka o 
cenovém návrhu opravy. 
 
 



 Výsledky za rok 2018 
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1 468 vyřízených zakázek za rok 2018. 

Za celou dobu provozu jsme odbavili už 3 741 
zákazníků. 

Průměrná doba opravy od vyzvednutí k doručení 
telefonu je 9 dnů oproti běžným 30 dnům při 
reklamaci u prodejce. 

Průměrná zákaznická spokojenost na stupnici od 1 
do 7 je 1,1 (hodnocení 1 je nejlepší). CSAT 98,5 %. 

Službu provozujeme s 5 kurýry (3 v Česku a 2 na 
Slovensku). 

Za rok 2018 provozu máme najeto 531 000 km. 

Denní nájezdy každého kurýra jsou průměrně 350 
km. 
 



Děkuji za pozornost 


