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nawiązania jakichkolwiek związków jest forma telefoniczna bądź internetowa. W związ-
ku z powyższym przedsiębiorstwa szukają nowoczesnych form dotarcia do klientów na 
przykład poprzez systemy Contact i Call Centre. Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych na rynku polskim, konsumenci nie mają nic przeciwko korzystaniu z tych syste-
mów, a przeciwnie – ta forma kontaktu jest dla nich coraz bardziej odpowiednia. 
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Call Centre – modern tool creating first relationships 
between the company and customers

Many organizations nowadays try to find the most effective methods of communicating with customers. The best 
way is just to use the phone. Making the most of every call and operating your call centre at a reasonable time and cost 
requires a balance between efficiency and effectiveness. Yet many organizations fail to even get the basics right and 
are far from turning their Call Centres into strategic assets; they’re missing out on opportunities to foster customer re-
lationships and drive incremental revenue. Fortunately, more and more clients use call centres to get information about 
products/services and firms. The aim of this article is a trial of showing call centres as effective modern mechanism of 
winning and keeping customers.
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