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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαχείριση 
Δύσκολων 

Καταστάσεων 
 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ:

Αύξηση 
Παραμονής  

Πελάτη

Δημιουργία 
Ευχάριστων 
Αναμνήσεων

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αυξάνει την παρακίνηση των εργαζομένων
και την δέσμευσή τους στο brand

• Καλλιεργεί την ικανοποίηση πελατών
• Προωθεί την προσωπική ανάπτυξη

Εστίαση στο 
“Πως”  οχι 

στο  "Τι"

• Βοηθά στην δημιουργία μιας πελατοκεντρικής  
    νοοτροπίας
•  Παρέχει τα εργαλεία για τη διαχείριση κάθε

σταδίου  εξυπηρέτησης του πελάτη
Βοηθά την ομάδα να μετατρέψει τις δύσκολες 
καταστάσεις σε αφοσίωση του πελάτη

Η αποτελεσματικότητα  της  μεθόδου  μας  προκύπτει  από  την 

"Χαίρεται!... Μάλιστα!...
  Αντίο!"

εστίαση στο "πώς" (εργαλεία) αντί για το "τι" (περιεχόμενο). 
Οι  συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν  πάνω  στις  στάσεις  και 
συμπεριφορές που αναμένονται σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης
του  πελάτη.  Θα μάθουν  να  διαχειρίζονται  δύσκολες  
καταστάσεις  και να δημιουργούν ευχάριστες αναμνήσεις για
τον πελάτη,  αυξάνοντας έτσι  τη  διατήρηστων υπάρχοντων 
πελατών και ενθαρρύνοντας τις  αυθόρμητες  συστάσεις.  Το  
γεγονός  ότι  πάνω  απο  35 χρόνια αναπτύσσουμε επιτυχώς 
επαγγελματίες  εξυπηρέτησης  πελατών,  σε  ποικίλες 
βιομηχανίες, επικυρώνει πλήρως τη μεθοδολογία μας.

Στόχος μας είναι ο εφοδιασμός των ομάδων εξυπηρέτησης 
πελατών με πρακτικά  εργαλείαδεξιοτήτωνεπικοινωνίας που
τους  βοηθούν να  διαχειριστούν  όλα  τα στάδια  της 
εξυπηρέτησης  του  πελάτη.  Η  οικοδόμηση  μιας 
πελατοκεντρικής  κουλτούρας  είναι  απαραίτητη  για  την  
υποστήριξη  ενός  ισχυρού  brand.  "Χαίρεται…  Μάλιστα…  
Αντίο!".  Το  πρόγραμμά  μας  παρέχει  τα  απαραίτητα 
εργαλεία για  άμεση  εφαρμογή,  επιταχύνοντας την 
υλοποίηση της εξυπηρέτησης  πελατών,  η  οποία  οδηγεί σε 
μία εξαιρετική  εμπειρία για τον πελάτη.

Το Πρόγραμμα  Εξυπηρέτησης  Πελατών  μας (CSR)  είναι προσαρμοσμένο  απόλυτα  στο  
επιχειρηματικό  μοντέλο  της  εταιρείας  σας.  Η  εκπαίδευση  ισχυρών  δεξιοτήτων,  όπως  η ανάπτυξη

 στην εξυπηρέτηση πελατών.

 Πρόγραμμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών

(CSR)

 πελατοκεντρικής κουλτούρας, η  διαχείριση  κάθε  σταδίου  εξυπηρέτησης  του  πελάτη  και  
πολλά άλλα  αποτελούν  θέματα  για τα  οποία  το  πρόγραμμά  μας  έχει  σχεδιαστεί  έτσι  ώστε  
ναεξοπλίσει την  ομάδα  σας  με  ενσυναίσθηση  και  δεξιότητες  ώστε  να  γίνει  
"πρωταθλήτρια"
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

4η  Ενότητα
 Πως να είσαι

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ DYNARGIE

 1η Ενότητα   
Οικονομικές και brand 
 επιπτώσεις της εξυπηρέτησης πελατών

Το «Χαίρεται… Μάλιστα… Αντίο!» είναι ένα 2ήμερο ή 4ήμερο πρόγραμμα, που αποτελείται από
 5 ενότητες. Το μέγεθος της ομάδας περιορίζεται στους 10 συμμετέχοντες.

Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων
•  Διαχείριση ευκαιριών για τη     
      βελτίωση αντιλλήψεων

Ξεπερνώντας ένα παράπονο με 
μια θετική "επιστροφή"

κάθε προφίλ
• Πότε υιοθετούμε το κάθε προφίλ

Κατανοώντας  την  επίδραση της 
εξυπηρέτησης του πελάτη στα 
κέρδη και στο brand της εταιρείας

Η κουλτούρα της Εξυπηρέτησης 
Πελατών                                              
•  Δημιουργώντας μια ισχυρή          
      πελατοκεντρική κουλτούρα 

3η Ενότητα 
 Πως να είσαι  

 Ποιότητα: Τα εργαστήριά μας αξιολογούνται με 3 στα 4 και άνω

 Εμπειρία: Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

 Διεθνής Προσέγγιση: Η Dynargie έχει αναπτυχθεί σε 4 ηπείρους, 14 ζώνες ώρας και 11 γλώσσες

2η Ενότητα 
Τα προφίλ του "Γιατρού" 

και του "Πρεσβευτή" 

"Πρεσβευτή" 

Ο ρόλος του "Πρεσβευτή" και      
του "Γιατρού"
•  Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

Ο ρόλος του "Πρεσβευτή"            
•  Πως να είσαι  "πρεσβευτής" 
•  Τα εργαλεία του "πρεσβευτή"    
•  Διάθεση και συμπεριφορές του
 αποτελεσματικού "πρεσβευτή" 

Ο ρόλος του "Γιατρού" 
• Πως να είσαι "γιατρός" 
• Τα εργαλεία του "γιατρού" 
•  Διάθεση και συμπεριφορές του  
      αποτελεσματικού "γιατρού" 

Πως να πεις "όχι" χωρίς 
να απογοητεύσεις 

• 
"Γιατρός" 

5η Ενότητα 
Πως να έχεις εξαιρετική απόδοση 

σε δύσκολες καταστάσεις

Η Dynargie είναι μια δυναμική συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα management και εκπαίδευσης, εξειδικευμένη στην 
άσκηση επιρροής  και στη  διαχείριση της  θετικής αλλαγής τόσα στα άτομα όσο και  στους  οργανισμούς. Ιδρύθηκε
στην  Ελβετία  το  1982  και  δραστηριοποιείται  σε  πάνω  απο  10  χώρες  σε  11  διαφορετικές  γλώσσες  και  
διαφορετικές  κουλτούρες.  Μέσα  από  τις  μοναδικές της  μεθόδους  εκπαίδευσης  και συμβουλευτικής, οι οποίες  
παρέχονται  από μια  διεπιστημονική  ομάδα  συμβούλων,  βοηθά  στο  μετασχηματισμό  της  διαφορετικότητας  σε 
αρμονία και κάνει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.

www.dynargie.gr

 Σταθερότητα Συμβούλων: Το 75% των συμβούλων μας μένουν μαζί μας για περισσότερα απο 5 χρόνια 


