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UNTUK mem be ri kan ke pua
san kepada kon su men nya, 
Honda Surabaya Center (HSC) 
selalu melakukan ino vasi baik 
dalam produk mau puk layanan 
yang diberi kan. Hal tersebut 
sudah dila ku kan sejak lama 
dan secara te rusmenerus 
dilakukan oleh HSC hingga 
Main Dealer resmi mo bil Honda 
untuk wilayah Ja wa Timur, 
Bali dan Nusa Teng g a ra. 
Pantas saja, HSC pun  di gan jar 
penghargaan WOW Ser vice 
Excellence Award 2016.

Tak puas dengan raihan ter
se but, HSC secara terus mene
rus memperbaiki pelayan 
untuk me menuhi kebutuhan 
kon su men. Tak hanya 
dari sisi produk yang 
mengandalkan sisi 
de sain, fitur, dan 

mesin ya ng hemat bahan ba
kar, HSC juga te rus 
meningkatkan la yanan seperti 
service sales man, penambahan 
berbagai pro mo menarik, 
penambahan dea ler dan 
bengkel, serta ke gi a tan 
bersama konsumen.

Dalam peningkatan layanan 
sa lesman HSC rupanya mene
rap  kan standart khusus yang 
harus dijalankan salesmannya. 
Di antaranya, keramahan, ke si 
ga  pan menyelesaikan masalah 
kon sumen, dan memberian re
ko mendasi produk yang sesuai 
dengan kebutuhan konsumen. 

“Kami selalu berkeinginan 
mem berikan yang 

terbaik bagi konsumen. Untuk 
pelayanan sendiri kami selalu 
lakukan tra ining berkala. Tidak 
hanya ba gi salesman yang baru 
ber g a bung, tetapi juga bagi 
mereka sudah lama, sehingga 
mereka makin mampu  
memberikan pelayanan yang 
optimal bagi konsumen,” ujar 
Marketing and After Sales Service 
Director HSC, Wendy Mi h arja 
kepada Radar Sura ba ya.

Sementara itu, untuk promo 
menarik tahun ini HSC juga 
masih memberikan promo 
seperti yang mereka usung 
pada  lebaran tahun sebe lum
nya. “Kami masih mem be ri kan 
uang muka dan angsuran ter 

jangkau seperti se be lum
nya. Te tapi kami ma

sih berfokus pada 
produk 

dan fitur yang akan ami ta
warkan kepada konsumen. Se
lain itu konsumen tidak perlu 
khawatir dengan perawatan se
la ma tiga tahun kedepan ka re
na sudah tercover. Kami juga 
lakukan penam ba han beng kel 
dan dealer ,” tambah pria yang 
ak rab disapa Wendy ter sebut.

Selain itu, untuk men jaga ke
ber  sa ma an dengan kon sumen 
HSC ju ga aktif me lakukan ke g

iatan ber sama ko mu ni
tasko mu nitas mobil 
Honda yang tak lain 
juga meru pa kan kon
su men dari HSC 

sendiri. De  ngan 
adanya kegia
tan ter se but, 
HSC selain 

ingin men
de kat kan 
di ri k e pa
da kon  su
men juga 

ingin me nge
ta hui apa saja 
ke  bu   tu  han 
dan ke i ngi 
nan kon su 

m e n . ( d y n /
nug)

Terus Lakukan Perbaikan Layanan
TAK hanya berusaha 

meningkatkan pe la yanan dan 
produknya, Honda Surabaya 
Center (HSC) ru pa nya sangat 
tidak ingin me nge ce waan 
konsumennya. De ngan tagline 
“The Power of Dream”, HSC 
bertekad untuk me wujudkan 
keinginan kon su men lewat 
produkproduk andalannya.

Selain melalui produk ber
kualitas yang mengikuti per
ke mbangan zaman, HSC juga 
berkeinginan untuk selalu 
memudahkan konsumennya 
dalam segala hal termasuk 
dalam fitur dan perawatannya.

“Bagi kami konsumen lebih 
dari segalanya, kami selalu 
berupaya memberikan pro
dukproduk terbaik yang kami 
mi liki agar konsumen merasa 
pu as dan sesuai dengan ke
ingi nan serta kebutuhannya,” 
ujar Marketing and After Sa
les Service Director HSC, 
Wen dy Miharja kepada Radar 
Su rabaya.

Tak hanya tampil dengan 
pro dukproduk yang mem u
kau, HSC juga memiliki slogan 
la in yang tentunya juga me no
morsatukan konsumen se tia 
nya. Dengan “Bagi kami 
meng hargai investasi anda de
ngan inovasi”, HSC terus me
la kukan improvement untuk 
mudahkan konsumen dan 
bisa merasakan layanan dan 
fa silitas yang diberikan HSC.

“Kami terus melakukan ino
vasi, bagi kami membayar ke
per cayaan konsumen sangat
lah penting. Kami ingin de
ngan adanya kami konsumen 
da pat merasa puas, dan nya

Konsumen Lebih Dari Segalanya

man dengan layanan yang 
kami berikan,” tambah Wendy.

Tak hanya berbekal inovasi 
se gar yang diusung ti ap ta
hun nya, HSC juga te rus me
la kukan evaluasi un tuk per
bai kan ke depannya guna me
nutup se tiap cela dalam pela
ya nannya ke pada konsumen. 
“Evaluasi te rus kami lakukan, 
dan itu se cara berkala. Agar 
kami tahu ma na saja aspek 
yang perlu di  be nahi, apakah 
dari servicenya ataupun pro
duk nya. Apabila ada keluhan 
ka mi sangat siap untuk mem
bantu karena se suai tag line 
kami, kami ingin mem bayar 
se mua keper ca yaan semua 
kon sumen setia ka mi,” imbuh 
Wendy.

Lebih lanjut, Wendy me
nye  but kan sambil terus ber ja
lan HSC akan terus me la
kukan eva luasi dan tidak ber
henti me lakukan im pro ve
ment un tuk kepuasan kon
sumen. (dyn/nug) 
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DEMI 
KEPUASAN: 
Marketing and 
After Sales 
Service 
Director HSC, 
Wendy Miharja 
memamerkan 
produk Honda 
All New CR-V.


