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 le���d�:  
(1) Zámer: Kaviareň pozná svoj účel a prínos pre zákazníka. Vie, na koho, prečo a ako sa zameriava. 
Dizajnovaniu predchádza definovanie zákazníka a zámeru služby.

 Nás��oj� � �e�ód� 
Dizajn služieb používa tvorivú kombináciu nástrojov a metód, vďaka ktorým
lepšie spoznáte správanie zákazníkov a obchodný potenciál služby na trhu. 

Dizajn služieb vám poslúži na zosúladenie ľudí, infraštruktúry, komunikácie
a materiálnych zložiek služby. Je to spolutvorba rôznych zainteresovaných strán.

Pra���ný po���p 
Dizajn služieb má svoj štruktúrovaný proces, ktorý ukazuje smer
a poskytne vám stabilitu pri neistote implementovania inovácií.

Tímo�á s�o��p�áca 

kľúčový p�íno� ��z���u s��ži�b #1:
Na�čí vás �i���ť vaše s��žb� � te� �r���� s��an� - očam� �áka��íka � ���ti�ž očam� ���a�n���es����ej ����y � �on���ši�h� ��os���d�a.

kľúčový p�íno� ��z���u s��ži�b #2:
Od�a�í dôležité mi���� in����k�i� - s�o�náte, ak� �� �áka��ík o����tu�� �� vašic� �l�žbác� a čo j� ��� ne�� �k��očne �ôležité.

(2) Používanie: Služby kaviarne musia byť zrozumiteľné, funkčné, cenovo, časovo a kapacitne dostupné. 
Dobrá opakovaná použiteľnosť je základom skvelých služieb.

(3) Celok: Kaviareň nedefinuje len jej fyzický priestor, ale aj jej vybavenie.
Zákazník sa chce cítiť komfortne, preto je každý bod interakcie detailne premyslený.

(4) Hodnota: Super atmosféra, netradičná hudba v pozadí, pohodlné sedenie, vlastná pražiareň,
exkluzívne odrodové zrná a milá obsluha. Hodnota sa odráža v skvelej zákazníckej skúsenosti. 

Rámec dizajnového myslenia

Customer journey (cesta zákazníka) a mapa sú nástrojmi, 
ktoré vytvárajú základný predpoklad dizajnovania skvelých 
služieb. Rozprávajú a vizualizujú príbeh nákupného procesu. 
Mapa pomáha pochopiť, kde ste dnes, a navigovať tam,
kde chcete byť zajtra.

/ˈkʌstəmə ˈdʒɜːnɪ/

de��íci� � ��s�e�l���e ��z���u s��ži�b � 5 di����m e- ma�� ��r�e 

Service design (dizajn služieb) je spôsob myslenia a vývoja služieb,
ktorý vníma služby ako cestu. Dizajnér má hlboké poznatky
o zákazníkovi, ekosystéme služby a nákupnej ceste. 
Jeho úlohou je empaticky navrhovať, opravovať a zlepšovať cestu 
pomocou rôznych nástrojov a metód. Výsledkom procesu
je poskytovanie skvelých služieb a viac spokojných zákazníkov.

/ˈsɜːvɪs dɪˈzaɪn/
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Customer journey management 
(správa cesty zákazníka) 
je rozšíreným nástrojom správy CX
a agilného vývoja služieb. 
Systematická práca skúmania, 
merania, optimalizovania
a facilitovania cesty zákazníka 
s cieľom zlepšovať CX 
a zároveň dosahovať obchodné ciele.

/ˈkʌstəmə ˈdʒɜːnɪ
ˈmænɪdʒmənt/
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