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Tasques amb sabors

C
ada any, quan arriba al seu final, tinc per 

costum repassar els noms dels més de 

150 hotels on dormo a l’any, recordant 

«les tasques que els empleats van 

realitzar amb sabors excel·lents i les tasques 

que van realitzar com a transportistes sense 

ànima».

Tots hem assaborit una simple truita de 

patates feta amb amor per una mare o per 

una cuinera amb ànima, i li hem trobat una 

varietat de sabors, que trobem a faltar quan 

la cuinera fa la seva tasca sense els sabors de 

l’excel·lència.

Acabo de gaudir visant la formació posi-

tiva i proactiva de les escenes de matrimoni 

entre empleats i clients elaborada per la 

consultora turística més premiada, EDUCA-

TUR, on en un DVD de 5 minuts de durada 

s’observa com un empleat realitza les seves 

tasques sense sabors i a continuació en un 

altre DVD, també de 5 minuts de durada, es 

pot gaudir de les mateixes relacions amb els 

clients amb empleats que realitzen les seves 

tasques amb els sabors de la passió per 

l’excel·lència i la venda.

Quan els empresaris i els seus directius es 

formen i formen els seus empleats que sàpiguen 

i vulguin realitzar les seves tasques amb els 

sabors de ser un amfitrió-venedor-proactiu 

recullen més satisfaccions dels clients i més 

vendes i immediatament obtenen un major 

nivell de felicitat dels empleats, ara premiats 

amb retribucions variables, superfidelitzats, 

sense desigs de canviar d’empresa i orientats 

a captar altres talents entre les seves amistats 

que també vulguin guanyar més gaudint amb 

els sabors de les seves tasques orientades a 

que «arruïnar-se és lliure». Els convido a 

reflexionar amb esperit autocrític-positiu i 

humor amb aquests cinc missatges:

1. Pujaria en un ascensor si li anunciés que 

fa un any que no té manteniment?

2. Es banyaria en una piscina si se li infor-

més que fa un any que no la depuren?

3. Es passejaria per una gespa si fes un any 

que no la cuiden?

4. Poden actuar els comandaments in-

termedis com a líders d’amfitrions-venedors 

sense formació?

5. Poden doblar els empleats les vendes 

internes sense formar-los, entrenar-los com uns 

veritables amfitrions-venedors i retribuir-los 

amb variables pels seus èxits de vendes?

Tant de bo aquestes reflexions els ajudin 

a creure en la formació positiva i proacti-

va orientada a «les persones amb recursos 

com a amfitrions-venedors» perquè els seus 

empleats són els jugadors que guanyen o 

perden els partits. Com en totes les activitats 

amb competència, «aposti per entrenar-los 

i incentivar-los».

Si creu que la formació per a l’excel·lència 

i la venda és inútil o cara, quedi’s amb els 

pitjors i mesuri les seves pèrdues.

Com sempre, em té a la seva disposició 

per coincidir o debatre.

l’excel·lència en les relacions amb els clients i 

en conseqüència a vendre, vendre i vendre.

Per encertar en els cinc èxits més buscats 

sobre els clients: la satisfacció, la sorpresa, 

la fidelització, la venda, venda i venda als 

clients amb la recomanació posterior i, en 

conseqüència, la millora dels beneficis empre-

sarials imprescindibles per poder mantenir unes 

instal·lacions, uns serveis i una gastronomia 

excel·lent així com uns amfitrions-venedors 

amb «molla i punteria» és imprescindible 

millorar les competències del personal amb 

una formació-positiva-pràctica-distreta com 

les comentades Escenas de matrimonio. (Molla 

entès com a passió per la qualitat, l’amabilitat, 

la venda, el treball en un sol equip de vendes, 

sense departamentismes, la polivalència, la 

flexibilitat, la mobilitat, els punts de vendes 

fixos i mòbils, el marxandatge, la publicitat 

en els punts calents d’un hotel, les conductes 

positives, la personalització en les relacions 

amb els clients i els terminis exactes en els 

lliuraments als clients. Punteria per encertar 

la talla del client, les seves expectatives, les 

seves sol·licituds, les seves peculiaritats, els 

seus capricis repetitius, les seves emocions, 

perquè sabem que el client no paga quan no 

som capaços d’entendre’l). El client no paga 

el treball, retribueix la seva felicitat.

El client pren tres decisions que publicita 

en el seu entorn:

a) «No tornaré més i en parlaré mala-

ment».

b) «Tornaré a preus de saldo».

c) «Tornaré i ho recomanaré».

Les dues primeres són «armes letals» per 

a la nostra supervivència empresarial malgrat 

Domènec Biosca

President d’Educatur

dbiosca@educatur.com

www.domenecbiosca.com


