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Ολοκληρωμένο Μοντέλο Εξυπηρέτησης
Πωλήσεων / Service Process Templating

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
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Το πρόγραμμα
Ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά έντονος και οι
πρακτικές του παρελθόντος δεν είναι ποτέ αρκετές.
Υποστηρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη
χρειάζεται συχνά ανασχεδιασμό και βελτίωση μέσω μια
δομημένης και ολιστικής προσέγγισης. 

Οι απαιτήσεις των πελατών ως προς το επίπεδο
εξυπηρέτησης από τις εταιρείες, έχουν αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να αυξάνονται, η τάση
αυτή αναμένεται να συνεχιστεί.

Ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά έντονος η μάχη για τον
ικανοποιημένο πελάτη σκληρή και οι πρακτικές του
παρελθόντος δεν αρκούν πλέον.

Έχοντας ως στόχο την επίτευξη ουσιαστικής
αναβάθμισης του επιπέδου ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμόζουμε τη διαδικασία
SPI - Service Process Improvement που έχει επτά
διακριτές φάσεις, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που
ακολουθεί.

Ακολουθεί σύντομη επεξήγηση των Φάσεων της
διαδικασίας SPI

Φάση 1: Diagnostics
• Συναντήσεις με επιλεγμένους πελάτες και προσωπικό
• Εκπόνηση ερωτηματολογίων
• Έρευνα σε δείγμα πελατών
• Έρευνα στο προσωπικό και τους μάνατζερ
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεις

βελτίωσης

Φάση 2: Gap Analysis
• Τα 5 Gaps της Εξυπηρέτησης
• Τα Antecedents των Gaps

Φάση 3: Service Process Improvement
• Αξιολόγηση διαδικασιών εξυπηρέτησης
• Σχηματισμός κατάλληλων focus group από

προσωπικό και στελέχη για διερεύνηση σε βάθος των
διαδικασιών 
▫ Αναγκαιότητα ή μη κάθε διαδικασίας
▫ Επανασχεδιασμός διαδικασίας με στόχο την

αριστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη
• Εφαρμογή των βελτιωμένων διαδικασιών -

παρακολούθηση
• Εφαρμογή του κύκλου Plan-Do-Check-Act για

συνεχή βελτίωση των διαδικασιών

Φάση 4: New Service Standards
• Σημείο εκκίνησης: αποτελέσματα έρευνας
• Σχηματισμός κατάλληλων focus group από

προσωπικό και στελέχη και εκπόνηση προτύπων για
κάθε δραστηριότητα εξυπηρέτησης

• Εφαρμογή προτύπων – παρακολούθηση νέας
μεθόδου

• Επανεξέταση προτύπων που είτε δεν εφαρμόζονται,
είτε δεν ικανοποιούν τον πελάτη

• Εφαρμογή του κύκλου Plan-Do-Check-Act για
συνεχή βελτίωση των προτύπων



Φάση 5: Training
• Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το

προσωπικό α’ γραμμής εξυπηρέτησης (Προσαρμογή
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα
θεσπισμένα πρότυπα και διαδικασίες)

• Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα
στελέχη

• Διεξαγωγή εκπαίδευσης

Φάση 6: Application
• Οριστικοποίηση προτύπων και διαδικασιών 
▫ Ομάδα εργασίας με συμμετοχή μελών του

Steering Committee για αξιολόγηση της
προόδου και εφαρμογή των προτύπων και
διαδικασιών

• Εκπόνηση εγχειριδίων για κάθε θέση εξυπηρέτησης

Φάση 7: Continuous Improvement
• Θέσπιση συστήματος συνεχούς δημοσκόπησης 

των απόψεων των πελατών 
▫ Απλά ερωτηματολόγια
▫ Μέσω τακτικής αλληλογραφίας
▫ Βράβευση συμμετοχής

• Συνεχής αξιολόγηση των τάσεων και των απόψεων με
customer panels

• Επανεκκίνηση του κύκλου αν υπάρξουν ανησυχητικά
σημάδια 

Steering Committee - SC
• Θέσπιση του Καθοδηγητικού Οργάνου του έργου
• Συμμετοχή ανώτερων, επιτελικών στελεχών άμεσα

υπεύθυνων για το customer satisfaction
• Επιλογή του project leader
• Συχνές συνεδριάσεις (2 - 4 φορές/μήνα) για

παρακολούθηση της προόδου του έργου και
παρουσίαση μερικών αποτελεσμάτων

Ένα έργο SPI απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. 
Εν τούτοις, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά 
και δίνουν την ευκαιρία στην εταιρεία να προβάλλει
το επίπεδο των υπηρεσιών της ως ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε μια αγορά που είναι σήμερα, 
υψηλά ανταγωνιστική.
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Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


