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Близостта до клиента е основен принцип за
EVN Bulgaria

39 Клиентски Енергийни центъра

Централа Център за Връзка с клиенти
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
на телефони:
0700 1 7777              – Обща информация
0700 1 0007              – Аварии
0700 10 207              – Автоматична
проверка на сметка
0700 14 500+вътр.№ – Връзка с служител
-имейл: info@evn.bg
-WEB сайт : www.evn.bg

 Разположени по цялата територия
на Дружеството.
 Предлагат обслужване – лично и по
телефона от присъединяване до общо
консултиране
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Повишаване на клиентските контакти по телефона
Цел (SL) – 80% от обажданията да се приемат в рамките на 20 секунди

Автоматична
проверка
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Управление на жалбите – важна обратна връзка

Възможности за подаване на сигнали:

• телефон в CRC

• интернет страница на дружеството

• персонални мениджъри за стопански
клиенти

• лично и на телефон в КЕЦ

Изпълнение:
Цел 75% отговор до 5 работни дни

• Регистриране в база данни
• Администриране - статистика и анализ
• Реализиране на мерки за подобрение

Специализиран софтуер - CRM



5

Видове комуникация
Средно по 1000 бр. сигнали на месец през 2009 г. 

Тенденция за повишено използване на телефонната комуникация.
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info@evn.bg & kezXX@evn.bg

Цел: Отговор до 6 часа след постъпване
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Клиентски кутии
Леснодостъпен комуникационен канал

Предложение
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 Местонахождение
• В парични салони и ФО на КЕЦ

 Специални маси и кутия за
събиране на формуляри
• Формуляри за мнение и сигнал
• Анкета

 Събират се ежеседмично
• изпраща се отговор или
се изразява благодарност

2009 г.
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Оповестяване на планирани прекъсвания –
Интернет сайт и „Телевест”

 Безплатна информация за клиенти
 Актуализира се ежедневно
 Дава информация за 7 дни напред
 Очакваната продължителност на

прекъсването

Клиентът е достатъчно да разполага с:
 Телевизионен приемник с телетекст

или
 Интернет достъп
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Сигнали за аварии

 Денонощен телефон за аварии
• При значителни аварии се записва

“Аварийно съобщение” - което клиентите
изслушват преди да се свържат с оператор

 Приоритетна обработка на аварии с
опасност за живота на хора или животни

 Сигнали се приемат по всички
комуникационни канали

Специализиран софтуер:
 Регистрира всички приети аварии от

клиенти, КЕЦ или ЕСО Диспечери на
различни нива на напрежение и
Топлофикация

 Дава възможност за статистики и анализи
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Кампании за разумно използване на енергията

 „Консумирай ефективно, спестявай
прогресивно” - 1,5 – 2 Mio. KWh / година
спестена ел. енергия чрез закупуването на
над 10 000 хладилника клас A

 “Енергийна ефективност в училищата “
- вниманието на 1 800 деца насочено към
разумното използване на ресурсите

 “Енергиен съветник на колела”
1 200 клиента посъветвани по енергийни
въпроси

 “Енергиен доклад” - На 14 общини
предоставена детайлна информация за
консумацията им на eл. енергия

 "Добро управление на семейните
бюджети“ Обучение на 50 
представители на семейства от
нискодоходни групи в кв. Столипиново
съвместно с институт Отворено общество

Различни целеви групи, различни пътища - една цел



11

Клиентска удовлетвореност 2009 

80% успеваемост за 2009 
С 8% по-голяма достижимост

Таен клиент - 2009

 “Анализ на клиентската
удовлетвореност”

• Период на провеждане – през
година

• Метод - чрез анкети сред клиенти
ползвали услугите на
EVN Bulgaria

• След анализ се набелязват и
изпълняват коригиращи мерки

 “Таен клиент”
• Период на провеждане – всяка

година
• Метод – оценка от обучени

“клиенти”, които следят
изпълнението на дефинираните
процеси и стандарти в EVN Bulgaria

• След анализ се набелязват и
изпълняват коригиращи мерки

Периодични клиентски проучвания
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EVN Bulgaria – Винаги тук, винаги с вас!

Благодаря за проявения интерес!


