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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε όλα τα στελέχη που έρχονται σε συχνή επαφή με

πελάτες και παρέχουν υπηρεσίες
• Σε επαγγελματίες που η πώληση υπηρεσιών

αποτελεί σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων τους
(στελέχη τραπεζών, τμήματα υποστήριξης πελατών
κ.α.)

Το σεμινάριο
Συχνά οι πελάτες που είναι δυσαρεστημένοι με τις
υπηρεσίες που τους παρέχονται δεν παραπονιούνται.
Απλά φεύγουν και δεν ξαναγυρνούν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους
συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες και τη
στρατηγική για την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την
προσέγγιση της διαχείρισης ολικής ποιότητας (Total
Quality Management) για τη βελτίωση της παροχής των
υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες οδηγούνται, μέσα από
τρεις φάσεις, στην εφαρμογή της ποιότητας παροχής
των υπηρεσιών που ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη
της προσωπικής δράσης στοχεύοντας στην υψηλή
απόδοση.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν να
καθορίζουν, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν τις
τρεις φάσεις της ολικής ποιότητας υπηρεσιών. Πιο
συγκεκριμένα μετά το πέρας του σεμιναρίου θα
μπορούν να: 

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
/ Quality Service
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Εισαγωγή στο σύστημα πωλήσεων της Sandler :
• Η έννοια της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
▫ Ποιο είναι το όραμα στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών

στους πελάτες; 
▫ Πώς αναπτύσσεται το όραμα στην υψηλής ποιότητας

παροχή υπηρεσιών;
▫ Τι θέλουν πραγματικά οι πελάτες;
▫ Τι είναι η παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στον πελάτη;

• Ανάπτυξη υποδομής για παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών 
▫ Επικοινωνώντας με τους πελάτες 
▫ Παρέχοντας υπηρεσίες στους πελάτες
▫ Ικανοποιώντας δυσαρεστημένους πελάτες
▫ Η εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση

• Οι δέκα κανόνες για την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών

• Αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις στην
παροχή υπηρεσιών

• Εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών 
• Ερωτηματολόγιο για παροχή υψηλής ποιότητας

υπηρεσιών
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Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

• προσδιορίσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που θέλουν να
παρέχουν στους πελάτες τους

• αναπτύξουν το δικό τους όραμα για εξυπηρέτηση του
πελάτη

• χρησιμοποιήσουν τις αξίες και το όραμα για
εξυπηρέτηση του πελάτη

• ενισχύουν τις προσπάθειές τους στη μακρόχρονη παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

• να οργανώνουν ένα πλάνο δράσης για παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών 

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των εκπαιδευτικών
μεθόδων της Sandler Training, όπως μελέτες
περιπτώσεων, προσομοιώσεις, αναπαράσταση ρόλων, κλπ.
Ιδιαίτερα, για το τεχνικό μέρος της παροχής υπηρεσιών
πραγματοποιούνται ασκήσεις ατομικές και ομαδικές όπως
επίσης και αναπαράσταση ρόλων που έχουν ως στόχο την
ενεργή κατανόηση και εφαρμογή των εννοιών και των
τεχνικών που χρησιμοποιούνται. 

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


