
Nome do Cliente:
Affinion International

Industria: Serviços de marketing

País: Reino Unido

Desafios: 

• Automatizar o processo de 
identificação do cliente

• Oferecer um serviço 
personalizado

• Manter e melhorar as relações 
com os clientes

Número de posições: 270

Solução:
Communications Portal

Customer Journey Personalizado

O contact center da Affinion International em Portsmouth é o maior da 
Europa, com 270 consultores. Oferece uma ampla gama de produtos de 
proteção e “lifestyle” para mais de 65.000.000 de membros em todo o 
mundo, e também fornece a seus parceiros receitas adicionais e aumenta a 
fidelidade dos clientes.

A Affinion se orgulha de oferecer um serviço excepcional, mas com uma base 
de clientes em expansão, a pressão sobre o contact center aumentou. Como 
parte de uma campanha estratégica para exceder as expectativas e a 
capacidade, a Affinion viu a oportunidade de automatizar algumas funções 
de atendimento do cliente. A companhia procurou uma solução de resposta 
de voz interativa (IVR) para identificar seus clientes e fornecer informações 
aos agentes. Isso garante que eles possam fornecer um serviço mais 
personalizado e que possam dedicar tempo nos assuntos mais importantes 
da chamada de clientes.

A IVR dá apoio para a unidade de negócio Affinion's Card Protection, 
identificando os clientes através de perguntas sobre seus dados pessoais, 
tais como o número de referência do seu cartão. Esses dados são 
recuperados do sistema CRM da Affinion e exibidos na tela do agente 
quando ele recebe a chamada.

Melhorar a experiência do cliente com a 
automação 
A Affinion oferece agora a seus clientes um serviço de verificação 
automatizado que melhorou a velocidade de identificação de chamadas, 
liberando os agentes desse trabalho manual e permitindo um melhor 
aproveitamento de suas habilidades.

Tecnologia inovadora para 
personalizar o atendimento do 
cliente de forma automatizada

Enghouse Interactive

HISTORIA DE SUCESSO: AFFINION INTERNATIONAL



Ferramentas para aproveitar melhor os 
recursos do contact center
A solução também permitiu que a Affinion alavancasse seu investimento em 
CRM para personalizar a experiência do serviço de seus clientes. Na tela 
aparece um pop-up que fornece aos agentes os detalhes do cliente assim 
que a chamada entra e permite que iniciar a interação com uma saudação 
personalizada, o que se traduz em uma melhor experiência e um serviço 
mais eficiente que ajudar a retenção de clientes.

"O fornecimento deste canal, juntamente com o aprimoramento dos serviços 
on-line, representa um importante passo em frente na forma como a Affinion 
International oferece melhorias contínuas à nossa base cada vez maior de 
clientes fidelizados", explica Andrew Mutch, VP of Field Operations da 
Affinion International: "A solução é suficientemente flexível para lidar com 
mudanças significativas durante um período de vários anos.”

• Redução do tempo de 
gerenciamento de chamadas: 
12 segundos por chamada

• Aumento da eficiência do 
agente

• Atendimento do cliente 
personalizado

• Aumento da produtividade
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KPIs e objetivos alcançados com a automação de processos: 

“A Affinion International 
gerencia os contatos 
com clientes de algumas 
das principais marcas 
do Reino Unido e a 
automatização do 
serviço é vital para 
garantir que, durante os 
períodos de maior 
movimento, nosso 
contact center ofereça a 
melhor capacidade de 
resposta.”  

Andrew Mutch,
VP of Field Operations
Affinion International

Nós somos o fornecedor de tecnologia de contact center mais confiável do mundo. Nossa marca global é construída 
sobre nosso histórico de honrar nossos compromissos consistentemente com nossos clientes, nossos colaboradores e 
nossos acionistas.

Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), é líder mundial no fornecimento de 
software de contact center e de serviços que proporcionam a atenção ao cliente a partir da melhora e transformação do 
contact center de um centro de custos em um poderoso motor de crescimento. Nossas práticas e soluções permitem 
que as empresas aproveitem as interações diárias com o cliente para extrair conhecimentos chave usados para 
aprofundar a lealdade do cliente e descobrir novas oportunidades de agregar valor de forma lucrativa.

Apoiando mais de 10.000 clientes, em mais de 120 países, a Enghouse Interactive funciona de acordo com quaisquer 
regulações locais e suporta qualquer tecnologia de telefonia, seja implantado localmente ou na nuvem, garantindo que 
nossos clientes possam ser alcançados por seus clientes - a qualquer hora, em qualquer lugar e através de qualquer 
canal.

Sobre a Enghouse Interactive

Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive.

Para maiores informações visite:

www.enghouseinteractive.es/pt


