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 Kakovost,  
ki preseneti
Izkušnje malega poslovnega hotela, ki ga vodi Klaus Kobjoll, so izjemno dragocene 
za vse, ki želite kakovost poslovanja dvigniti na višjo raven. Od njega se učijo vsa 
podjetja, ne glede na velikost ali dejavnost. Nenad Savič  

V današnjih negotovih in zahtevnih 
razmerah se velja vprašati, kako v 
prizadevanjih za doseganje žele-

nega uspeha prepoznamo in koristno 
uporabimo zmožnosti in sposobnosti 
vsakega zaposlenega ter hkrati omo-
gočimo vsakemu posamezniku, da je 
ponosen na svoj ustvarjalni prispevek k 
temu uspehu.

Načinov za doseganje tega cilja je 
veliko, zato se velja učiti od najboljših, 
prilagoditi njihove načine našim razme-
ram in jih uporabiti. Eden takih je Klaus 
Kobjoll, podjetnik in lastnik poslovnega 
hotela Schindlerhof v bližini Nürnberga, 
ki je pred leti dobil evropsko nagrado za 

poslovno odličnost v kategoriji malih in 
srednjih podjetij. Na zadnjem srečanju z 
njim, v januarju 2008, mi je najbolj osta-
lo v spominu njegovo stališče, da sta v 
današnjem svetu prostega pretoka kapi-
tala, znanja, ljudi in materiala samo dve 
stvari, ki ju ne moremo preprosto kupiti 
ali kopirati, in nam zato tudi omogočita, 
da smo drugačni in prepoznavni. To sta 
odnos, ki ga ustvarijo zaposleni s svojimi 
odjemalci, in odnos, ki ga ustvari organi-
zacija z zaposlenimi.

»150 presenečenj 
za naše goste«
Klaus Kobjoll je za grajenje odnosa z 

gosti oblikoval pristop, imenovan »150 
presenečenj za naše goste«. Ta temelji 
na Kobjollovem razumevanju štirih ra-
zvojnih stopenj kakovosti, ki so:

• »Kakovost, o kateri se ne razpra-

Več informacij:

Ocenjevanje sistemov vodenja
Tel.: 01 4778 162
E-pošta: urejenost@siq.si

Izobraževanje
Tel.: 01 5609 720
E-pošta: seminarji@siq.si

Ocenjujemo in certificiramo sisteme vodenja ter posredujemo 
znanje in izkušnje v prepričanju, da s tem prispevamo k razvoju 
družbe, ki bo temeljila na znanju in storitvah najboljše kakovosti.
• ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti

• ISO 14001, EMAS - Sistem ravnanja z okoljem

• BS OHSAS 18001 - Sistem varnosti in zdravja pri delu

• ISO/IEC 27001 - Sistem vodenja varovanja informacij

• ISO 22000 - Sistem vodenja varnosti živil

• ISO/TS 16949 - Sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji

• ISO 13485 - Sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov

• Qweb - Spletno poslovanje

• KzP - Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

• NVO - Standard kakovosti za nevladne organizacije

SIQ –  vaš partner pri ocenjevanju in
 certificiranju sistemov vodenja

šola kakovosti 
Intenzivno 10 dnevno usposabljanje omogoča pridobitev celovitega znanja s 
področja vodenja kakovosti. Program nudi vsebinsko in časovno prilagajanje 
usposabljanja potrebam in možnostim posameznega udeleženca. Šolo vodijo 
uveljavljeni predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse, ki udeležencem nudijo  
tudi mentorstvo pri pripravi zaključne seminarske naloge. 

»Kakovost, ki preseneti« 
pomeni, da gost dobi tudi tisto, 
česar ne pričakuje, vendar 
ga razveseli.

Nemški hotelir Klaus Kobjoll je razvil fantastičen sistem »150 presenečenj za naše  
goste«, s katerim spravijo v dobro voljo še tako zahtevnega gosta.
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so bile radarske kontrole v zadnjih 20 
minutah v bližnji okolici hotela. Če sta 
na avtu sneg ali led, je obvezen del po-
stopka pred odhodom tudi čiščenje sne-
ga z vetrobranskih stekel in žarometov 
avtomobila.

• Osebje hotela vse goste, ki se več-
krat vračajo, preseneti z izjemnimi po-
drobnostmi, nekatere so vnaprej dogo-
vorjene, druge pa so stvar navdiha posa-
meznika. Tako so na primer v zbirki po-
datkov o gostih zabeležene vse koristne 
informacije o navadah pomembnih go-
stov. Tako točno vedo, ali določen gost 
raje pije kavo z mlekom ali kapučino, ali 
si raje vzame rjav sladkor kakor belega, 
ali sploh pije kavo s sladkorjem, ali ima 
rajši konjak ali šampanjec, in še mnogo 
podrobnosti, ki jih s pridom uporabijo, 
ko želijo presenetiti gosta in mu privabi-
ti nasmeh na obraz.

• Za največji vtis, ki so ga nedavno 
naredili na enega od gostov, je poskrbela 
sobarica. Ko je gost zapustil hotel, je pu-
stil na postelji odprto in na pol prebrano 
knjigo, ki je bila sicer inventar sobe. So-
barica je to videla in si zabeležila knjigo 
in stran, na kateri je bila knjiga odprta. 
Po nekaj mesecih, ko je prišel ta gost 
spet v hotel, mu je sobarica, preden se 
je vselil v sobo, položila to knjigo na isto 
mesto, jo odprla na isti strani in zraven 
položila listek s sporočilom, da mu želi, 
da bi tokrat lahko knjigo v miru prebral 
do konca.

To je le nekaj primerov odličnega in 
zanimivega odnosa zaposlenih do go-
stov, ki je posledica razumevanja štirih 
stopenj kakovosti ter tako individual-
nega kakor tudi timskega iskanja vedno 
novih idej, ki razveselijo, presenetijo in 
razvedrijo gosta. Tak gost tudi lažje spre-
gleda kakšno napako, mar ne? 

Indeks vrednosti 
zaposlenih
Naslednji prijem je namenjen usmer-

janju vedenja in delovanja zaposlenih v 
želeni smeri. Imenuje se »indeks vre-
dnosti zaposlenega«. Temeljna ideja je, 
da je vsak zaposleni ob sklenitvi delov-
nega razmerja za podjetje »vreden« 1000 
indeksnih točk. Vrednost zaposlenega 
merijo enkrat mesečno, za vnos odgo-
vorov v prilagojen program posameznik 
porabi približno 10 minut. V vprašalniku 
je 16 vprašanj, ki so jih določili zaposleni 
sami, in na vsa vprašanja odgovarja vsak 
posameznik sam, Klaus Kobjoll pa obča-
sno preveri pravilnost izpolnjevanja. Na 
posamezno vprašanje se po določenem 
kriteriju odgovarja z oceno od +2 do –5 
točk. Samodejna izguba vrednosti je en 
odstotek na mesec oziroma 10 minus 
točk. 

sleni v hotelu Schindlerhof dogovorili, 
da morajo imeti najmanj 150 različnih 
presenečenj za svoje goste, s katerimi 
jih razveselijo in pritegnejo nasmeh in 
vedrino na obraz. Zakaj? Predvsem zato, 
da se bo gost pri njih počutil prijetno in 
bo svojo izkušnjo povedal tudi prijate-
ljem in s tem izvajal posredni marketing 
ter da bi porabil še kak evro več, kakor bi 
bil sicer pripravljen. 

Konkretna presenečenja 
Naj naštejem nekaj primerov, kako 

osebje v hotelu preseneča goste, pri če-
mer se dobro zavedajo, da vsako prese-
nečenje ne bo vplivalo na vsakega gosta, 
150 jih je pa že dovolj, da se jih nekaj naj-
de za kateregakoli. 

• Ob sprejemu na recepciji pri ne-
koliko daljšem čakanju na registracijo 
ponudijo gostu pijačo. Da ga »zamotijo« 
in da lažje počaka na vrsto, ga povabijo 
tudi k izbiri priložnostnega darila v obli-
ki zanimivo oblikovanega in brušenega 
mineralnega kamna. 

• Na parkirišču pred hotelom je za 
goste na voljo najnovejši audi A8. Gost 
plača le bencin, ki ga porabi, vse drugo 
je brezplačno – ob le enem pogoju, da 
se gost strinja, da lahko iz recepcije po-
sredujejo njegove podatke lokalnemu 
prodajalcu audijev. Ni odveč omeniti, 
da lokalni prodajalec proda od tri do pet 
avtomobilov letno na ta račun.

 • Gostom, ki obiščejo samo hotel-
sko restavracijo in se zvečer odpravijo 
domov, pred odhodom zataknejo za bri-
salec avtomobila vizitko z željo po mirni 
in varni vožnji domov in obvestilo, kje 

vlja«, kar pomeni, da korektno izpolni-
jo tisto, kar gost zanesljivo pričakuje od 
kateregakoli primerljivega poslovnega 
hotela.

• »Kakovost, ki izpolni vzbujena 
pričakovanja«, kar pomeni, da gost pri-
čakuje, da bo tudi dobil tisto, kar mu je 
obljubljeno prek raznoraznih komuni-
kacijskih kanalov in je vezano na ceno, 
udobje, ugled in lastnosti storitev.

• »Kakovost, ki preseneti«, kar po-
meni, da gost dobi tudi tisto, česar ne 
pričakuje, vendar ga razveseli, preseneti 
in razvedri, in to brez dodatnih stroškov 
zanj. 

• »Kakovost, ki bogati in povzroči 
odziv«, kar pomeni, da gostu omogoči 
pridobiti dodatna znanja, informacije, 
ki so po eni strani zanj pomembne in ga 
bogatijo, po drugi pa od gosta spodbuja-
jo odziv, ki ima neposredno korist tudi 
za hotel.

V praksi to pomeni, da so se zapo-

Vodilna certifikacijska hiša
v Sloveniji in svetu.

Za največji vtis, ki so ga nedavno naredili na enega od gostov, je poskrbela sobarica.
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so imena zakrita in se ne vidi in ne ve, 
na katerem mestu je posameznik in ali 
je glede na prejšnji mesec napredoval ali 
nazadoval. S tem je doseženo dvoje:

• Najvrednejši posamezniki so pose-

bej vidni, oseba, ki je na prvem mestu, 
pa dobi še posebno nagrado. Temu pra-
vijo »mini za max«, kar pomeni, da dobi 
najvrednejša oseba za en mesec v brez-
plačno uporabo osebni avtomobil mini 
morris. 

• Vsi, ki so na nevidnem delu se-
znama, se trudijo, da bi zlezli iz anoni-
mnosti. Tisti, ki so v vidnem delu, pa se 
trudijo, da ne bi padli v anonimnost, in 
delajo tisto, kar je za organizacijo najbolj 
zaželeno. 

Izvirnost na poti 
do odličnih rezultatov
Ta dva zanimiva pristopa nazorno 

kažeta na izvirnost v omenjenem hotelu. 
K iskanju izvirnih prijemov jih je spod-
budila tudi uporaba Evropskega modela 
odličnosti, modela ki spodbuja krea-
tivnost in izvirnost v zasnovi in izvedbi 
opravil za doseganje poslovnih ciljev, in 

Nekatera vprašanja, ki so vključena v 
oceno vrednosti zaposlenega:

• dajanje idej,
• točnost izvedbe opravil,
• realizacija idej,
• storjene napake pri delu,
• odsotnost z dela, pri čemer se ne 

upošteva odsotnost zaradi ležanja v bol-
nišnici, delovnih nesreč in zaradi noseč-
nosti oziroma porodniškega dopusta,

• indeks telesne mase,
• udeležba na seminarjih in izobra-

ževanjih,
• izvedba seminarjev in izobraže-

vanj
• dolgotrajnost zaposlitve
• rumeni karton – opozorila …
Katera vprašanja so pomembna, je 

odvisno od vsakega podjetja posebej. 
Tako je na primer indeks telesne mase 
za Klausa pomemben, ker spodbuja 
zdravo življenje, kar vpliva na zdrav vi-
dez in ravno tako na manjšo odsotnost z 
dela zaradi posledic bolezni. 

Še zlasti zanimivo je, da je dosežena 
vrednost vseh objavljena in vidna vsem 
zaposlenim. Na tem seznamu je tudi 
Klaus Kobjoll, in to običajno nekje med 
10 in 15. mestom. Zanimivost objavlje-
nega seznama pa je, da je z imeni in s 
priimki vidnih samo 30 odstotkov »naj-
več vrednih« posameznikov, pri vseh 
drugih je sicer vidna vrednost, vendar 

to ne glede na velikost ali dejavnost, ki jo 
organizacija izvaja. 

Izvirnost prijemov pa je tudi ena iz-
med najpomembnejših usmeritev v da-
našnjem zahtevnem poslovnem okolju. 

Če povzamem Karla Pilsla, avtorja knjige 
z naslovom »The 10 main trends of the 
business revolution coming from USA«, 
se njegovo sporočilo glasi:

Imamo preveč podobnih organizacij,
ki zaposlujejo podobne ljudi,
ki se usposabljajo na podoben način,
da bi opravljali podobna dela.
Ti ljudje imajo podobne ideje in 
ustvarjajo podobne stvari s podobno 
kakovostjo po podobni ceni.

Če ste del tega sistema, vam v priho-
dnosti ne bo lahko. Odločitev je vaša. ■

Zaposleni v hotelu Schindlerhof morajo imeti najmanj 150 
različnih presenečenj za svoje goste, s katerimi jih razveselijo in 

pritegnejo nasmeh in vedrino na obraz.

več o strategiji na 

44-51 strategija.indd   47 3/31/09   12:12:13 PM




