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ESTIMAREA NIVELULUI DE SATISFACŢIE A 
CLIENŢILOR FIRMEI UNUI SHOWROOM AUTO 
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REZUMAT. Lucrarea îţi propune aflarea opiniei despre calitatea serviciului relaţii cu clientul la un show-room 
auto. S-a conceput un chestionar de anchetă cu 21 de întrebări, dintre care se vor prezenta doar întrebările ce 
vor evidenţia strict relaţia dintre clienţi şi consultanţii de vânzări ai firmei. Întrebările au fost centrate pe 
părerea clienţilor despre consultantii de vanzari, despre gradul lor de cunoastere a produselor şi serviciilor 
oferite spre vânzare, despre capacitatea lor de vinde aceste produse şi servicii, despre satisfactia faţă de 
întreaga echipă de vânzări. Va fi evidenţiat foarte bine faptul că, respondenţii au apreciat, în proportie de 
peste 60%, că sunt mulţumiţi de echipa de vânzări, răspunsul lor fiind completat şi de motive personale bine 
întemeiate. De asemenea, aceştia au făcut si câteva propuneri de îmbunătăţire în ceea ce priveşte 
comunicarea cu consultanţii de vânzări, respectiv a întregii activităţi legate de relaţia consultanţilor cu clienţii. 

Cuvinte cheie: chestionar de anchetă, clienţi, agenţi de vânzări, satisfacţii. 

ABSTRACT. The paper proposes to find out the general opinion about the clients relations service inside an 
auto showroom. It was created an inquiry questionnaire with 21 questions from which it will be presented only 
the most relevant question relative to the relation between clients and the company consultants. The 
questions were centered on the general client opinion of the sales consultants, the knowledge degree relative 
to the saled products and their capacity to sell those products and services and of course the satisfaction 
degree towards the entire sales team. It will be underlined the fact that the inquired people appreciated with a 
proportion of 60% the fact that they are satisfied with the sales team, their response being completed with 
well-founded personal reasons. Also the inquired people made suggestions in regards to improving the 
communication with sales consultants and also to the entire relationship between consultants and clients.  

Keywords: inquiry questionnaire, clients, sales agents, satisfactions. 

1. INTRODUCERE 

Satisfacţia consumatorului este de o importanţă 
vitală pentru succesul unei afaceri, deoarece s-a 
demonstrat că este strâns legată de loialitate şi profi-
tabilitate. Satisfacţia are la baza evaluarea produsului, a 
experienţei de consum şi/sau a unor atribute ce ţin de 
cumpărare şi se manifestă înainte de alegere, după 
alegere, pe parcursul consumului, după consum sau 
oricând cercetătorul îl întreabă pe consumator despre 
produs sau atributele acestuia. Este astfel mai mult 
decât clar faptul că, pentru ca o societate să funcţio-
neze în cel mai bun mod, ea trebuie să aibă în 
centrul preocupărilor sale CLIENTUL, ghidându-se 
întru totul dupa nevoile, cerinţele şi dorinţele sale ca 
şi consumator.   

Obiectivul acestei cercetări realizate în cadrul 
unui dealer de automobile este reprezentat de nivelul 
de satisfacţie deţinut de  clienţii firmei, mai precis, 
estimarea  acestui nivel de satisfactie în ceea ce 
priveşte relaţia lor cu consultanţii de vânzări. 

Pentru a evidenţia principalele nemultumiri ale 
clienţilor s-a conceput un chestionar de ancheta ce 
conţine 21 de întrebari legate de:  

– autovehiculele şi imaginea brand-ului; 

– imaginea pe care o are firma şi motivele pentru 
care au ales această firmă; 

– performanţa angajaţilor firmei, în special a 
consultanţilor de vânzări; 

– neconformităţile cu care s-au confruntat şi cum 
au fost soluţionate. 

S-a ales chestionarul ca şi mijloc de investigaţie 
deoarece informaţiile obtinute pe baza chestionarelor 
sunt de tip cantitativ şi calitativ, putând fi detaliate 
în functie de anumite criterii, astfel încât să permită 
o cunoaştere aprofundată a unor aspecte ale pietei 
care nu pot fi abordate pe baza datelor din surse 
secundare. Clienţii nu îşi vor recunoaşte în mod 
direct nemulţumirile ce le au, dar vor putea face cu 
mai multă uşurinţă acest lucru cu ajutorul chestio-
narului, decât faţă în faţă, de exemplu. Chestionarele 
au avantaje faţă de alte tipuri de studii, nu necesită 
mult efort din partea celui chestionat și au adesea 
răspunsuri standardizate care le face simple pentru a 
compila date. 

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 20 de 
clienţi ai firmei, atât în cadrul firmei, cât şi online, 
pe e-mail, şi care, de preferinţă, a fost aplicat clienţilor 
mai vechi, în decurs de 2 săptamâni. S-au ales 
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clienţii mai vechi ai firmei deoarece aceştia au putut 
observa cu uşurinţă ceea ce se întâmplă în cadrul 
firmei de-a lungul unei perioade mai mari de timp şi 
s-au confruntat deja cu anumite nemulţumiri sau 
neconformităţi, răspunsurile lor fiind cu siguranţă 
mult mai obiective şi mai reale decât răspunsurile 
oferite de un client proaspăt al firmei  

Ca şi rezultat principal, s-a avut în vedere pro-
punerea de acţiuni corective, dar mai ales oferirea de 
sugestii  privind modalităţile de  îmbunătăţiri concrete 
pentru firmă, care pot fi  aplicate cât mai repede 
pentru a creşte nivelul de satisfacţie şi mulţumire al 
clienţilor. 

2. ANALIZA OPINIILOR CLIENŢILOR 

Din cele de 21 de întrebări din chestionar s-au 
selectat doar întrebările care au fost centrate pe păre-
rea despre angajati, despre consultanţii de vânzări, 
despre gradul lor de cunoaştere a produselor, despre 

capacitatea lor de vinde aceste produse, despre 
satisfacţia faţă de întreaga echipă de vânzări.  

Una dintre întrebarile din chestionar a avut ca 
scop aflarea criteriilor pentru care clienţii au ales 
firma studiata (fig. 1). Se poate observa că cel mai 
important criteriu este calitatea produselor, iar acesta 
este cel mai important lucru pentru o firma pe calea 
succesului: să ofere clienţilor produse şi servicii de 
calitate dar mai ales, clienţii să fie convinşi de calita-
tea oferită şi satisfăcuţi  calitativ vorbind. Alte criterii 
ce au obţinut un procent important sunt: termenul de 
plată (19%), preţul produselor (18%), reţeaua creată 
cu agenţii de vânzări (14%). Cum angajaţii sunt con-
sideraţi oglinda firmei, se apreciază că relaţia creată 
cu agenţii de vânzări se numără printre criteriile pe 
care clienţii le-au apreciat.  

La întrebarea „Ce părere aveţi despre angajaţii 
firmei, privind modul în care aceştia asigură 
efectuarea unui serviciu de calitate?” 30% dintre 
respondenţi au răspuns că au o părere foarte bună, 
iar 45% o părere bună (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 1.  Criteriile in funcţie de care clienţii au ales firma. 
 

 

 
 

Fig. 2. Părerea clienţilor despre angajaţii firmei. 
 
Câteva răspunsuri justificative pentru calificati-

vele Foarte bun şi Bun au fost: oferă un serviciu de 
calitate şi sunt de real ajutor; sunt profesionisti şi 
serviabil; serviciu de calitate, dar preţurile ar putea fi 
mai mici; sunt client fidel de câţiva ani buni. Pentru 
calificativul Satisfăcător, justificările au fost: nu sunt 
de ajutor în a-şi respecta termenele de livrare pro-
mise/primire a actelor masinii; lipsa promptitudinii; 
nu sunt de ajutor, nu se implică deloc 

Chiar dacă la începutul completării chestionaru-
lui, clienţii păreau mulţumiţi de prestaţia angajaţilor 

firmei, se pare însă că aceştia încep încet să îşi 
divulge şi nemulţumirile cu privire la aceştia. Con-
sultanţii de vânzări par a fi în proporţie de 85% pe 
placul clienţilor (figura 3). Câteva  explicaţii  date de 
clienţi pentru alegerea făcută au fost: sunt fideli şi 
disponibili mereu; se implică mai mult decât trebuie; 
îşi cunosc produsele şi le stiu vinde foarte bine; 
încearcă să îşi adapteze oferta la preţ; sunt niste 
adevăraţ profesionişti;  

 
Fig. 3. Părerea clienţilor despre consultanţii de vânzări 
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In figura 4 se prezintă răspunsurile clienţilor cu 
privire la gradul de satisfacţie faţă de performanţele 
echipei de vânzări a firmei. Se observă că sunt apre-
ciate atât disponibilitatea şi entuziasmul agentului de 
vânzări (85%), cât şi soluţiile propuse de aceşţia 
(75%). Însă, nu a fost apreciată la fel de bine res-
pectarea de către agentul de vânzari a promisiunilor şi 
termenelor agreate, existând 43% de clienţi nemulţu-
miţi. 

 
a) Disponibilitatea si entuziasmul agentului de vânzări 

 
b) Solutii propuse de agentul de vînzari adaptate cerinţelor dvs. 

 
c) Respectarea de către agentul de vânzari a promisiunilor şi 

termenelor agreate 
 

Fig. 4. Gradul de satisfacţie faţă de echipa de vânzări. 
 
Analizând figura 5, se poate concluziona că cel 

mai mult clienţii apelează la agenţii de vânzări 
pentru a fi la curent cu noutăţile apărute în cadrul 
brandului, ceea ce arată faptul că au o mai mare 
încredere în aceştia şi preferă să apeleze la ajutorul 
lor decât la canale de comunicare cum ar fi: site-ul, 
reclamele TV. 

 

 
 

Fig. 5.  Mijloace folosite de pentru a se informa despre 
produsele si promoţiile Ford. 

Un alt lucru demn de amintit despre agenţii de 
vânzări este acelă că, în cazul apariţiei unor necon-
formităţi, fie ele de tipul defecţiunilor tehnice, cele 
legate de lipsa CIV-ului si a talonului la termenul de 
livrarea promis, de leasing, de aprovizionare piese 
schimb care este deficitară dar şi financiare, se pare 
că cel mai des clienţii  discută cu directorul de 
service, cu agenţii de vânzări sau cu directorul 
economic. Clienţii îşi pun baza în ajutorul agenţilor 
de vânzări şi apelează la aceştia chiar şi atunci când 
ar trebui să ceară ajutorul unor alte persoane specia-
lizate din cadrul firmei. 

O părere bună despre agenţii de vânzări sau alţi 
angajaţi ai firmei  nu este suficientă pentru ca totul 
să meargă bine atâta timp cât cerinţele clienţilor nu 
sunt respectate şi mai mult de atât, nu sunt rezolvate 
cu promptitudine (fig. 6). Cu toate acestea, se pare 
că şi aici, apare o bilă albă pentru firmă dacă obse-
rvăm răspunsurile date de clienţi. Clienţii au o părere 
de la Bună până la Foarte bună cu privire la 
promptitudinea satisfacerii cerinţelor de către anga-
jatii firmei. Printre explicaţiile oferite s-au numărat: 
profesionalismul angajaţilor; servicii de calitate; 
peceptivitate la dorinţele şi nevoile clientului 

 
Fig. 6.  Părearea clienţilor faţă de promptitudinea  

cu care le sunt satisfăcute cerinţele. 
 
În figura 7 se pot vedea câteva aspecte pozitive şi 

negative amintite de clienţii firmei. 
 

 
a) Aspecte negative 

 
b) Aspecte pozitive 

 
Fig. 7. Impresii cu impact asupra clienţilor. 
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3. CONCLUZII 

Satisfacţia consumatorului este de o importanţă 
vitală pentru succesul unei afaceri, deoarece s-a de-
monstrat că este strâns legată de recumpărare, loialitate 
şi profitabilitate. Clientul este şi trebuie considerat 
stăpânul oricărei firme, după ale cărei cerinţe şi dorinţe 
trebuie adaptate toate acţiunile acelei firme.  

În urma aplicării chestionarelor s-au putut evidentia 
multumirile si nemultumirele clientilor  fata de 
produsele si serviciile oferite de firma, respectiv fata de 
personalul de la serviciul vanzari. Deşi respondenţii au 
apreciat, în proportie de peste 60%, ca sunt multumiţi 
de echipa de vânzări, răspunsul lor fiind completat şi 
de motive bine intemeiate, se pare că există unele 
nemultumiri destul de mari ale clienţilor, care trebuiesc 
nu doar avute în vedere, şi diagnosticate dar mai ales  
rezolvate într-un timp cât mai scurt. 

Rezultatele studiului vor putea fi comparate cu 
ultimul audit intern care a avut loc anul trecut în cadrul 
societatii şi care a avut în vedere analiza activităţii 
Departamentului de vânzări. În urma acestui studiu, 
societatea va putea folosi informaţiile obtinute (vor fi 
evidenţiate atât cauzele care au dus la insatisfacţia 

clienţilor cât şi metode/ propuneri de imbunătăţire) 
pentru ca societatea să îşi imbunatatească serviciile în 
viitor şi pentru a fi pe placul clienţilor săi.  
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Menţiuni 

Prezentul studiu s-a realizat în cadrul societăţii 
SC Autotehnic SRL Arad – dealer Ford. 

 
 


