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2015מעודכן לינואר  2014מדיניות האיכות   



 תוכן

 הקדמה

 עובדות  – 2014מדיניות האיכות 

 תלונות קונים והשינוי בנהלים של תלונות קונים

 מדד האיכות

 ביקורת איכות

 תוצאות
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 הקדמה

המעבר למצב שאין ביקורת איכות לפני המכירה בשעונים ומתייחסים רק לתלונות קונים לא  •

 מובן לכל המגדלים

אנו נשמח להסביר לכל מגדל את כל  השינוי מהם התנאים החדשים ומה על המגדל לעשות  •

 כדי להשתלב במצב החדש

 כל מגדל המרגיש צורך או רצון לקבל הסבר מוזמן להתקשר אלנו  •

 

 בהצלחה  ירון ואדה                        
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 עובדות   – 2014מדיניות  האיכות 

 (  2014לפני " )הישנה"מדיניות האיכות •

 אחריות משותפת למגדל ולפלורהולנד–

 הכיוון היה התהליך הפיזי בעוד שהשוק השתנה במהירות לדיגיטלי–

 המגדלים רצו שיותר אחריות תעבור אליהם–

 הקונים לא היו מרוצים מרמת האמינות–

 

   2014יעד מדיניות האיכות •

 למגדלים תהיה אחריות מלאה לגבי אמינות המיידע–

 ניתן לשוק לעשות את שלו–

מכירה  (/ KOA)קניה מרחוק )לנצל את הגידול המהיר של השוק הווירטואלי –

 (ושעון ארצי, פלורהמונדו( / Presale)מוקדמת 
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 נקודות עיקריות 2014מדיניות האיכות 

 (QI= מיוצג כמדד איכות )להתרכז בתלונות קונים •

 הפסקנו  לבצע ביקורת איכות•

 הפסקנו לבצע בדיקות לפי קבוצות  •

   2014מעבר למדיניות האיכות החדשה יושם בהדרגה במשך כל שנת  •

 

 :  הסבר•

 ולביקורת חוזרת/תלונות קונים זהו המונח החדש לטיפול בתלונות .  •

 תמשיך כרגיל על ידי המרכז לאיכות המוצר( שהייתה מיושמת)ביקורת לגבי טיפול בפרח הקטוף . •
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 תפריט תלונות קונים
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תפריט תלונות קונים נגיש לכל המגדלים באתר   

 floraholland.com: שלכם

  Service contracts:  בדף הבית תחת הכותרת

  –נמצא תפריט תלונות קונים 

Product complain menu                      

שמאפשר לכל מגדל לקבוע אייך הוא יקבל את  

  –המידע לגבי תלונות הקונים 

 ..הסבר השקף הבאהמשך                    



 תפריט תלונות קונים
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כל שורה בתפריט זה מאפשרת למגדל לקבוע באיזה צורה ומי יקבל את  

 המיידע לגבי תלונות הקונים 

A- מאפשרת למגדל לרשום את כתובות המייל לקבל את התלונה 

B-  למגדל לרשום את מספר הטלפון לקבלת  מסרון לגבי התלונהמאפשרת 

C-  מאפשרת למגדל להחליט האם לצרף למייל תמונות המסבירות את

 .הבעיה

D-   מאפשרת למגדל לקבוע האם הפרחים יוחזרו לפורק או שיועברו למכירה

 .למחרת היום

E-  יוחזרו לפורק או שיועברו למכירה  הצמחים מאפשרת למגדל לקבוע האם

 .היוםלמחרת 

F- G- H  במקרה שהקונה רוצה   יהיה הנוהל מאפשרים למגדל לקבוע מה

 ONלקנות את הפרחים עם הנחה ולכן רק אחד יכול להיות 

G- מאפשר למגדל לקבוע שבכל מקרה לא תינתן הנחה לקונה 

F- מאפשר למגדל לרשום מספר טלפון לשיחה 

H-  מאפשר למגדל לקבוע שהשיחה עם הקונה תבוצע על ידי

 .פלורהולנד
 

X-  אפשר לרשום יותר מכתובת מייל או מספר טלפון 
 

 



  QI=  מדד האיכות     - 2014מדיניות האיכות  

 השבועות האחרונים 8מחושב באחוזים מכלל יחידות המכירה שנמכרו ב  QI  -ה -

 (יחושב על בסיס יומי)לכל מגדל יש מדד אחד בכל פלורהולנד -

-QI שלב פתיחה, אורך, משקל: איכות או כל הגדרה כמו, יכיל רק תלונות על המוצר 

 התלונה הראשונה לא תיספר-

 

 99גבוה מ  A :QIרמה -

 99ל  95בין  B :QIרמה -

 95נמוך מ  C :QIרמה -

 

 רמת המגדל תופיע בשעון כחלק מהמידע על המוצר-

 

-   
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  QI=  מדד האיכות     - 2014מדיניות האיכות  
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למדד האיכות אפשר להגיע ישירות מדף •

 floraholland.com: הבית של האתר שלכם

 

 :                                                            מדד האיכות רשום כ•

Quality index for growers              



  QI=  מדד האיכות     - 2014מדיניות האיכות  
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 הסבר -    QI= מדד האיכות
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 QIהמצב החדש   BIהמצב הישן    
 תחשיב

 סוג של תיקונים-

 המאפיינים-

 משך התקופה-

 הפילוח-

 

 הערה-

 

 תיקונים ותלונות

 לוגיסטיקה ואיכות

 יחידות למשך שנה 100

RI לפי בורסה לקבוצת מוצר 

 

 רק תלונות קונים

 איכות

 שבועות 8באחוזים למשך 

QI   אחד למגדל 

 

 שבועות 8תלונה אחת ב 

      

 עלות

 תלונת קונה

 תיקון לפני המכירה בשעון

 תיקון לאחר המכירה בשעון

 הסדר בונוס

 

  

€16.35  

€10.90  

 €16.35  

  95מעל  BIהחזר כספי אם ה  

  

€20  

€10.90  

 €16.35  

 אין נקודות בונוס



 התערבות באיכות  -  2014מדיניות האיכות 

תבוצע בדיקת איכות של הפרחים , על בסיס תלונות חוזרות של קונים בימים האחרונים–

 .  על ידי צוות ההתערבות

 

יתכן ( מבחינת האיכות)אם המידע שנבדק לא נכון  או שיחידת המכירה הייתה לא סחירה –

 .ותתקבל החלטה לא למכור את הפרחים

 

המגדל יחויב בגין עלות  כאילו זו הייתה , ח"המגדל ייודע על החלטה זו באמצעות דו–

 .אורו 20תלונת קונה  בעלות של 
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 התערבות באיכות  -  2014מדיניות האיכות 

פעמים על ידי הקונים בחמשה ימי מכירה רצופים   3פרחים מזן מסוים שיוחזרו –

".  צוות ההתערבות"באחת מהבורסות יועברו לביקורת איכות שתבוצע על ידי  

 .הבורסותבכל השעון תבוצע ביקורת האיכות לפני 

 מתאים להצהרת המגדלהנבדק שאינו ימצא שהזן עוד ביקורת האיכות תתבצע כל –

במקרה ותמצא אי התאמה בין הצהרת המגדל לאיכות הפרחים בפועל הפרחים  –

 !.לא יוחזרו לפורק ויימכרו רק למחרת עם הערת איכות

 .  אורו 10.90החיוב על ביקורת האיכות הוא –

 –בפועל האיכות תיפסק רק אם המידע של הזן יהיה זהה לאיכות הזן ביקורת –

הכוונה היא או שיהיה שיפור באיכות הפרחים או שהמגדל יצהיר על בעיית האיכות  

. 
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 התערבות באיכות  -  2014מדיניות האיכות 

 ?אייך אתה יכול להקטין את הסיכוי שהמוצר ייבדק -

 

 :תפעל מידית כשאתה מקבל החזר מקונה-

שאל את מחלקת תלונות קונים מה אתה יכול לשפר כדי שהמוצר שלך יוכל להימכר שוב  -

 באותה ברמת האיכות הנכונה  

שאל את מחלקת תלונות קונים איזו הערת איכות אתה צריך להוסיף ליחידת המכירה -

 .שתימכר בימים הבאים

איש ביקורת ויועץ מצוות מיוחד ינחו אותך לגבי  . השתמש בשרות יעוץ בנושא איכות-

 .  שיפור האיכות בהתאם לשרות שתבקש
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 ביקורת לפי דרישה   – 2014מדניות האיכות 

 "(  ביקורת לפי בקשה)"שרות חדש 

https://www.floraholland.com/en/supplying/marketing-and-

quality/quality/quality-advice/ 

 

 מספק תמיכה כדי להעלות ולהבטיח את האמינות

 השרות בתשלום

 ביקורת ומענה, פיקוח קבוע

 המידע על המוצר ישתנה רק לאחר התייעצות עם המגדל

 

  Marcel van Bruggen : איש קשר

    Marcelvanbruggen@floraholland.nl 
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 2013בהשוואה לשנת  2014מדד תלונות קונים לפרחים וצמחים לשנת 
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 מדד איכות לפרחים מדד איכות לצמחים



 תוצאות לגבי האיכות  

 מספר תלונות קונים עלה•

 יש דאגה עמוקה לגבי אמינות המידע ללא ביקורת האיכות( בעיקר מצד הקונים)בסקטור •

,  אנו מזהים שהבעיה ממוקדת אצל מגדלים ספציפיים והם אלה שמעלים את אי האמינות •

 .לקבוצה זו כמעט ולא היו תלונות מהקונים. ל  אין בעיות80%אבל 

 מספר התלונות לגבי פרחי עונה הוא גבוה במיוחד•

ורדים  . מדד החזרות קונים לגבי מגדלים בינלאומיים הוא בהתאם למוצר ולמגדלים ספציפיים•

 .  יש מעט בעיות ולעומת זאת פרחים עונתיים הם רגישים מאוד

ההשפעה של אי האמינות על המחיר עדין אינה ברורה למגדלים ולכן ההצלחה של המדיניות •

 .החדשה אינה מוכחת
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VRHTTP://WWW.FLORAHOLLAND.COM/EN/SUPPLYING/MARKETING-

AND-QUALITY/QUALITY/QUALITY-POLICY-2014 /AGEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.floraholland.com/en/supplying/marketing-and-quality/quality/quality-policy-2014/ 
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