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Indiferent dacă ai câștigat sau ai pierdut licitația, este esențial 
să primești un feedback de la Client. Perspectivele constructive 
despre agenție, echipa ta și abordarea din pitch te pot ajuta în 
următoarele licitații și în business. Scopul tău este să descoperi 
adevărul despre cât de bună a fost performanța ta în licitație.

Dacă ai pierdut licitația, scopul clientului este să închidă subiectul 
cât mai repede. În cel mai bun caz veți obține o perspectivă 
superficială și rareori ceva critic, fiind dificil pentru client să-ți spună 
adevărul. De fapt, cel mai frecvent feedback este: „Ați fost foarte 
aproape. Ați fost pe locul doi. Eu aș fi dorit să câștigați voi, însă 
decizia s-a luat de către alte persoane din echipa de evaluare.”

Mulți directori de agenții își desfășoară întreaga carieră fie 
câștigând, fie „fiind pe locul doi”, pentru că de cele mai multe ori 
așa li s-a spus.

Instrumentul de evaluare Post Pitch oferă o abordare pas cu 
pas simplu de gestionat pentru fiecare pitch. Când subiectul 
feedbackului este tratat metodic, ajutați clientul să vă ofere 
răspunsuri sincere cu privire la performanța în pitch, ceea ce vă 
va ajuta să vă îmbunătățiți abordarea în următoarele licitații.



Cum afli care a fost performanța 
Agenției în pitch 
Ați făcut o muncă extraordinară pentru pitch. Uneori ați comprimat luni de muncă în 
două sau trei săptămâni. La începutul pitch-ului clientul a promis că va oferi feedback 
când totul se va fi încheiat. Iar când pierzi, ești cu siguranță în căutarea clientului pentru 
a-și onora această promisiune. 
După ce ai clientul la telefon, condu-l printr-un scurt proces de analiză post pitch. O 
abordare sistematică și un set de întrebări vă vor ajuta să aflați informații importante 
despre performanța agenției pe parcursul licitației.

Există 7 capitole cheie pe care să vă concentrați. Întrebările din fiecare capitol sunt 
destinate să inițieze o discuție sinceră și detaliată despre performanța voastră în pitch. 
Atenție însă, va trebui să personalizați întrebările în funcție de criteriile fiecărui pitch la 
care participați.



  Echipa
 
• ● Cine au fost cei mai puternici 
  membri ai echipei?
• ● Cine nu a fost la fel de puternic?
• ● Au existat probleme
  cu membrii echipei?
• ● Care dintre membrii echipei
  vi s-au părut cei mai calificați?
• ● Care au fost cei mai puțin 
  calificați?
• ● Care dintre membrii echipei
  nu ar fi trebuit să fie în prezentare?



  Chimie
•    Cât de bună a fost echipa?
•    Cât de bine pregătită a fost  
  echipa?
•    A fost o echipă unită, aliniată?
•    A fost vreo persoană 
  nepotrivită în echipă?
•    Cât de bine ne-am fi potrivit
  cu echipa voastră?



  Strategie
•    Cât de bună/potrivită a fost 
  propunerea noastră strategică?
•    Cât de corect/eficient am răspuns
  la brief?
•    Ce anume ar fi îmbunătățit
  abordarea noastră?
•    Cât de clară a fost prezentarea
  și sustinerea propunerii?



  Gândire Creativă 
•    Cât de inovatoare a fost    

  gândirea noastră creativă?
•    Ai văzut vreo gândire nouă
  și neașteptată?
•    Cât de bine s-a legat de    

  strategia propusă?



  Execuții/Soluții 
•   Cât de corectă a fost propunerea 
  noastră de execuții?
•   Cât de corect/eficient s-a răspuns 
  briefului?
•   Ce anume ar fi îmbunătățit 
  propunerile noastre?
•   Cât de clară a fost prezentarea
  și sustinerea execuțiilor propuse?
•   Cât de bine s-a legat de strategia 
  propusă?



  Evaluare propunere  
  agenție vs. brief
•    Cât de inovatoare a fost       

  gândirea noastră creativă?
•    Ai văzut vreo gândire nouă
  și neașteptată?
•    Cât de bine s-a legat de      
  strategia propusă?



  Impact prezentare 
  generală / Putere de   
  convingere
•   În general, cât de convingătoare
  a fost echipa?
•   Dacă ai fi susținut tu prezentarea 
  noastră, spune-ne ce lucruri ai 
  schimba?

Echipa? Strategia? Execuția?
Aprofundați capitolele anterioare dacă 
nu ați reușit din discuția cu clientul să 
extrageți informațiile pe care le căutați.



Alte subiecte de verificat
legate de procesul de pitch 

    Prețuri
•   Cum s-au comparat fee-urile 
  noastre cu agenția câștigătoare?
•   Dar cu fee-urile propuse de către
  celelalte agenții participante?

    Solicitări scrise
•   Cum s-ar putea îmbunătăți acest 
  lucru?
•   Au fost argumentele noastre clare 
  și ușor de înțeles?



    Agenția Câștigătoare
•   Prin ce s-a diferențiat agenția
  care a câștigat licitația?
•   Dacă agenția câștigătoare ar fi 
  notată cu 10 din 10, agenția 
  noastră ce notă ar primi?

    Procesul de Pitch
•    Câte agenții au participat? 
  Dar în fiecare etapă?
•    S-au schimbat criteriile
  de selecție pe parcurs?
•    Au existat și alte criteri
   în timpul procesului de pitch?

O ultimă întrebare
 

Ne vei invita din nou și la alte licitații?



Abordarea discuției de feedback
Pentru a obține cât mai multe informații de la client, recomandăm să ai o atitudine fermă 
și hotărâtă. Dacă vei avea o abordare apologetică sau blândă, le vei reconfirma faptul 
că au luat o decizie buna când nu au selectat agenția ta și vor avea tendința de a scurta 
discuția. O parte din obiectiv este de a impune respectul pe care îl meritați, dar fără a fi 
arogant.

Fiți specific în întrebările pe care le puneți. În caz contrar, cel mai probabil veți primi 
„oh, ați fost atât de aproape” ca răspuns. De exemplu, luați în considerare câteva dintre 
întrebările noastre recomandate care includ:
•   Care au fost cei mai puternici / buni membri ai echipei?
•   Cât de corectă a fost abordarea noastră strategică?
•   S-au schimbat criteriile de selecție pe parcurs?
Conduceți clientul prin proces și nu-l lăsați să scape cu răspunsuri vagi. Rareori ar trebui 
să vă limitați la primul răspuns primit. Cereți clientului să vă pfere informații suplimentare 
pentru fiecare răspuns, pentru a putea înțelege de ce nu ați fost selectat.
Nu uitați că acesta este o discuție incomodă, astfel încât clientul poate fi inițial reticent 
la începutul discuției. 



După discuția de feedback
După finalizarea discuției, nu faceți modificări imediate și drastice în procesul dvs. Nu 
trebuie să vă revizuiți abordarea pe baza unui singur feedback, deoarece feedback-ul 
este în final de la o singură persoană. În schimb, căutați elementele comune în timp. 
Dacă primiți același feedback după mai multe pitchuri, referitoare la anumite zone 
ale procesului dvs. atunci ar trebui să luați măsuri și să faceți o serie de modificări de 
abordare.

Când apelul de debriefing cu clientul post pitch este orchestrat mai metodic, acesta 
poate juca un rol semnificativ în a ajuta la reglarea fină a noului dvs. proces de afaceri 
- transformarea mai multor afaceri pentru Agentie.



FIȘĂ DE EVALUARE
POST PITCH (draft)

Client:_____________________________



Echipa 
Obiectiv: Să aflați cine s-a comportat / a performat bine și cine nu.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Chimie
Obiectiv: Să aflați cât de bine a fost aliniată echipa, pregătită și ce chimie a avut cu clientul.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Strategie
Obiectiv: Să aflați cât de bine a raspuns propunerea voastră strategică la brief.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Gândire creativă
Obiectiv: Descoperiți cât de inovatoare (și strategică) a fost gândirea /
propunerea voastră creativă.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ExEcuții / Soluții
Obiectiv: Să aflați cât de corecte / eficiente au fost soluțiile / execuțiile propuse.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Răspunsul la pitch
Obiectiv: Să aflați, în general, cât de bine ați răspuns la cerințele briefului și dacă acesta s-a 
schimbat pe parcursul procesului.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Impact prezentare generală / Persuasiune
Obiectiv: Sa aflați cât de clară a fost prezentarea și cât de convingătoare a fost sustinerea ei.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Alte domenii ale procesului Pitch
Obiectiv: Să aflați cât de bine a răspuns agenția la alte aspecte legate de licitație.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


