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Προτεινόμενη διάρκεια: 
Μια ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε επαγγελματίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με 
εμπειρία έως 2 χρόνια, σε ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την 
επαγγελματική τους πορεία στο χώρο της τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης.

Το σεμινάριο
Η ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση συνδέεται άμεσα με 
την ικανοποίηση του Πελάτη. Συνήθως οι πελάτες που 
έχουν κάποιο παράπονο ή αναζητούν πληροφόρηση 
απευθύνονται στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Για πολλούς 
από αυτούς η εξυπηρέτηση που θα λάβουν αποτελεί και το 
σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης της εταιρείας.
Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών είναι πιο απαιτητική 
από την εξυπηρέτηση κατά πρόσωπο, εφόσον υπόκειται σε 
μια σειρά επιπλέον περιορισμών: Έλλειψη χρόνου, οπτικής 
επαφής,  σφαιρικής αντίληψης του συνομιλητή, δυσκολία 
κατανόησης συναισθημάτων, συχνή εναλλαγή 
συνομιλητών, δυσκολία συγκέντρωσης και άλλων.
Τι είναι όμως η εξαιρετική τηλεφωνική εξυπηρέτηση και πως 
μπορούμε να διασφαλίσουμε πως την παρέχουμε ως 
επαγγελματίες;
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους 
συμμετέχοντες ένα σταθερό υπόβαθρο αξιών, 
συμπεριφορών και διαδικασιών/ εργαλείων, που θα τους 
επιτρέψει να εξυπηρετούν τους πελάτες, διασφαλίζοντας το 
καλύτερο αποτέλεσμα

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο συνδυάζονται και αξιοποιούνται σύγχρονα 
εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές που έχουν 
αναπτυχθεί από τη KPMG, επαγγελματικούς ή 
ακαδημαϊκούς φορείς εξυπηρέτησης πελατών και τη 
Sandler Training.
Τα εργαλεία αυτά αφορούν κυρίως σύγχρονες 
προσεγγίσεις & μοντέλα εξυπηρέτησης, προσομοιώσεις, 
μελέτες περιπτώσεων και αναπαράσταση ρόλων, 
προκειμένου να αφομοιωθούν οι τεχνικές και τα 
εργαλεία που παρουσιάζονται και να εφαρμοστούν 
πρακτικά στην καθημερινή εργασία συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Πρώτα βήματα στην Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση
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Λευτέρης Τσολάκης
Επιβλέπων Ανώτερος Σύμβουλος, KPMG Institute

Εισηγητής

Συνοπτικό πρόγραμμα

NEW

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training

• Επαγγελματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

▫ Προσδοκίες πελατών και πως τις ξεπερνάμε

▫ Εντοπίζοντας τα 5 «χάσματα» στην εξυπηρέτηση

▫ Καλύπτοντας τις 8 βασικές ανάγκες των πελατών
▫ Δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις σε κάθε 

επικοινωνία

• Πλαίσιο ποιοτικής εξυπηρέτησης & τεχνικές 

▫ Οι 4 Γενικοί Άξονες (Τι καλούμαστε να κάνουμε;) 

▫ Αξιοπιστία
▫ Ταχύτητα
▫ Φροντίδα

Οι 3 Ειδικοί Άξονες (Πως μπορούμε να το πετύχουμε;)

• Εδραίωση θετικής πρώτης εντύπωσης

• Συνειδητή χρήση θετικής γλώσσας 

• Τεχνικές ερωτήσεων

▫ Αποτέλεσμα

Προσωπική στάση & νοοτροπία
▫ Σχέση με τον πελάτη
▫ Επικοινωνία

▫

• Βασικές αρχές διαχείρισης προβλημάτων & παραπόνων

• Τεχνικές αποκλιμάκωσης εντάσεων

▫ Δηλώσεις αποφόρτισης
▫ Αντιστροφές

• Ενίσχυση εφαρμογής γνώσης/ Προσωπικά Πλάνα 
Ανάπτυξης

▫




