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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Το εργαστήριο
Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν 
για την αξία της διάρκειας του πελάτη και για ποιο λόγο
θα πρέπει να χτιστεί σχέση αφοσίωσης μεταξύ μιας
εταιρίας και των πελατών της.
Το να κλείνεις μεμονωμένες πωλήσεις, στις
περισσότερες επιχειρήσεις, δεν είναι αρκετό για να
πετύχεις.  Η επιτυχία εξαρτάται από την ανάπτυξη
κερδοφόρων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους
πελάτες.  Αλλά το να κερδίσεις την αφοσίωση του
καταναλωτή χρειάζεται σκληρή δουλειά, φροντίδα 
και προσοχή. 

Στόχοι εργαστηρίου
• Κατανόηση της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ

ικανοποίησης πελάτη, αφοσίωσης πελάτη,
ικανότητας υπαλλήλου και εταιρικής κερδοφορίας.

• Χτίσιμο και βελτίωση μιας διαδικασίας η οποία 
θα προσθέτει αξία στους πελάτες 

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μορφή
εργαστηρίου όπου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος
σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης, όπως ασκήσεις,
συζητήσεις, παίξιμο ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, που
διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης.

Workshop
- Προσανατολισμός στον πελάτη
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Τι ισχύει για τους πελάτες και την αφοσίωση

Πώς οι πιστοί πελάτες επηρεάζουν την κερδοφορία
• Υπολογίζοντας την αξία της καταναλωτικής διάρκειας 
• Η αλυσίδα Εξυπηρέτηση - Κέρδος

Χτίζοντας τις κατάλληλες δεξιότητες των εργαζομένων
• Ο κύκλος της «μετριότητας»
• Το υψηλό κόστος αναδιοργάνωσης προσωπικού
• Ο κύκλος της επιτυχίας
• Ομαδική εργασία

«Γνωρίζοντας» καλύτερα τον πελάτη
• Εργαλεία ανατροφοδότησης από τον πελάτη
• Επιλέγοντας το σωστό εργαλείο
• Ομαδική εργασία

Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
• Ανάλυση καταναλωτικής αξίας
• Ανάπτυξη ικανοποιητικών στόχων για επικερδείς

πελάτες
• Εργαλεία σωστής στοχοθέτησης

Στοχεύοντας στους «σωστούς» πελάτες
• Μελέτη περίπτωσης
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Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


