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Техник технологи хурдацтай хөгжихийн
хирээр зах зээл, бизнесийн өрсөлдөөн улам
ширүүсч буй энэ цаг үед хэрэглэгчээ мэдрэх,
хүлээлтэд нь нийцүүлэх, улмаар хүлээлтээс
давсан үйлчилгээг хүргэж үнэнч хэрэглэгчийг
бий болгох нь аль ч төрлийн бизнесийн хувьд
нэн чухал зорилт болж байна.
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КОМПАНИЙ ТУХАЙ

АЛСЫН ХАРАА: 

Монгол хүн бүр Монголдоо аз жаргалтай, эрх
тэгш амьдрах тогтвортой нийгмийг бүтээх.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Бид үйлчлүүлэгч байгууллагынхаа алсын харааг
эрхэмлэж, хэрэглэгчиддээ үнэ цэнийг хүргэхэд
нь тусална.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

Бид алхам тутамдаа соёлыг түгээж, эерэг
хандлага, бүтээлч сэтгэлгээгээр амьсгалж, бодит
үр дүнд төвлөрнө. Бид зогсолтгүй суралцаж,
мэдлэгийг бий болгож , үргэлж хүлээлтээс давсан
үйлчилгээг үзүүлнэ.

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний менежмент, зөвлөх
үйлчилгээний “TM Reberu“ ХХКомпани нь Монгол Улсын
үйлчилгээний салбарт олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх, монгол
хүмүүс Монголдоо эерэг хандлага соёлыг мэдэрч амьдрах
боломжийг бүрдүүлэх залуусын хүсэл зорилгоор 2021 онд үүсгэн
байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.



Э.Майсүрэн
Үүсгэн байгуулагч, 
Гүйцэтгэх захирал

Р.Түвшинжаргал
Үүсгэн байгуулагч, 
Криетив захирал

Япон улсын Чиба их сургуульд эдийн засгийн
мэргэжлээр 4 жил бакалаврын түвшинд суралцаж
төгсөөд Нью-Йорк, Лондон хотуудад 2 жил амьдарч,
Европын орнуудаар аялсан 6 жилийн хугацаандаа
хүний амьдралын өдөр тутмын баяр баясалд
үйлчилгээ, туршлага (CX) хэрхэн эергээр нөлөөлдөг
болохыг ойлгосон юм. Түүнээс хойш тасралтгүй энэ
чиглэлээрээ ажиллаж, суралцан судалж байна.

Хэрэглэгчийн туршлага судлаач, МУИС-ын 
Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн докторант 

Ахлах сургууль болон Их сургуульдаа Япон улсад
суралцаж, амьдрах хугацаандаа Япон улсын
үйлчилгээний “хэрэглэгч төвтэй” соёлыг монголдоо
түгээх, хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилгыг
тээж эх орондоо ирсэн. Хаан, Голомт банкуудад
ажиллахдаа харилцагчийн үйлчилгээний чиглэлээр
мэргэшиж, аливаа бизнес нь зөвхөн ашиг орлогод
төвлөрөх бус хэрэглэгч төвтэй соёл, сэтгэлгээг
бизнес стратегтээ суулгаж, ажилтнууд нь түүнийг бүх
түвшиндээ хэрэгжүүлэхийн ач холбогдлыг ойлгосон.

Бидний үйлчилгээний салбарын 18 жилийн
туршлага, ур чадвар, чин сэтгэл үйлчлүүлэгч
байгууллагуудаар дамжин Монгол хүн бүрийн
амьдралыг гэрэлтүүлэх хүч болно гэдэгт итгэдэг.

Туршлагын маркетинг судлаач, 
ХААИС-ийн Эдийн засаг бизнесийн 

сургуулийн магистрант 

МАНАЙ БАГ

“

“



ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хэрэглэгчийн нүдээр бизнесээ дахин үнэлж, үйлчилгээний чанараа
сайжруулах боломжийг нээх ба үйл ажиллагаа, зах зээлийн онцлогт
тохирсон үйлчилгээний орчин үеийн стандартыг санал болгоно.

АУТСОРСИНГ

Ү Й Л  А Ж И Л Л А Г А А Н Ы Ч И Г Л Э Л

Хэрэглэгч тухайн компаний талаар анх сонсохоос эхлээд бүтээгдэхүүн
үйлчилгээг авах бүтэн замналыг бичиг баримтад буулгаж, алхам
тутамд нь үүсч болзошгүй асуудлуудыг тодорхойлон, шийдлийг санал
болгох ба олон улсын туршлагатай харьцуулан, илүү боловсронгуй
болгон сайжруулж, шинээр дизайнчилна.

Хэрэглэгчийн замналыг загварчлах цогц үйлчилгээ 

Хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулах цогц хөтөлбөр

Компаниас тодорхойлсон үйлчилгээний стандартын биелэлтийг
хангуулах, тогтмол шинэлэг сургалт зохион байгуулж ажилтнуудыг
мотивацжуулах, үйлчилгээний ажиллагааг тогтмол хугацаанд
мониторинг хийх, үнэлэх зэрэг ажлыг бидэнд даатгаснаар
байгууллага өөрийн үндсэн үйл ажиллагаанд үнэт цаг энергиэ
зарцуулж, үр ашиггүй зардлаа хэмнэх боломжтой болно.

Байгууллагын зорьж төлөвлөсөн хэрэглэгчийн үйлчилгээний
гүйцэтгэлд түүнийг хэрэгжүүлэгч ажилтнуудын сэтгэл ханамж юу
юунаас чухал бөгөөд хэрэглэгч төвт сэтгэлгээ, соёлыг төлөвшүүлж,
ажилтнуудын чадавхийг сайжруулж, тасралтгүй мотивацжуулж,
сургалт воркшопоор хангах хэрэгцээ тогтмол үүсч байдаг. Хамтран
гаргасан сургалт хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний дагуу урт хугацааны
турш үйлчилгээний ур чадвар, мэдлэгийг системтэйгээр олгох
боломжтой болно.

Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, мониторинг

Сургалт хөгжүүлэлт

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА
Судалгаа
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, mystery shopping, хэрэглэгчийн
замналын анализ(customer journey mapping analysis), олон улсын
туршлага судалгаа гэх зэрэг байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад
тулгуурлан, судалгааг академик түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.
Сургалт
Байгууллагын ажилтнуудын хэрэглэгчийн үйлчилгээ, туршлагын
мэдлэг, хэрэгцээнд тохируулан тухайн салбар, зах зээлийн онцлогт
суурилсан онлайн болон танхимын сургалтыг санал болгоно.
Воркшоп
Ажилтны оролцоог бүрэн хангаж сургалтын үр дүнг дээшлүүлдэг
орчин үеийн сургалтын хэлбэр болох воркшопоор дамжуулан бүх
түвшний ажилтнуудыг хэрэглэгч төвтэй соёлд чиглүүлэх,
хэрэглэгчийн үйлчилгээ, туршлагын ач холбогдол, өнгөрсөн одоо
ирээдүйн хөгжлийн ялгааг ойлгож, мэдрэхэд тусална.



POWER
FOR
VISION

Улаанбаатар хот
2021 он


