Εξτπηπέσηςη πελασών
Με δτνασόσησα απόκσηςηρ σηρ Ετπωπαϊκήρ Πιςσοποίηςηρ ELA -Customer Service
Είναι δτνασή η ςτμμεσοφή και μέςω live e-learning.

σόφορ σοτ ςεμιναπίοτ
σόφορ σοτ ςεμιναπίοτ είναι η επιμόπυωςη σων επγαζομένων ςε
σμήμασα ποτ έφοτν άμεςη η έμμεςη ςφέςη με σην εξτπηπέσηςη
πελασών, ςε δοκιμαςμένερ και ππωσοποπιακέρ μεθόδοτρ και
ππακσικέρ από σην διεθνή εμπειπία, με σιρ όποιερ διαςυαλίζεσαι η
μακποφπόνια ικανοποίηςη σοτ πελάση.

ε ποιοτρ απετθύνεσαι
Απετθύνεσαι ςε σελέφη σμημάσων Εξτπηπέσηςηρ πελασών,
Πωλήςεων, Logistics και νέοτρ ποτ θέλοτν να δπαςσηπιοποιηθούν ςσο
φώπο σηρ Εξτπηπέσηςηρ πελασών.
σην εκπαίδετςη μποπούν όςοι θέλοτν να ςτμμεσέφοτν μέςω elearning ποτ ππαγμασοποιείσαι ςε ππαγμασικό φπόνο, δίνονσαρ ση
δτνασόσησα ςσοτρ ςτμμεσέφονσερ να έφοτν ενεπγή ςτμμεσοφή και
άμεςη επαυή με σον ειςηγησή και σοτρ τπόλοιποτρ ςτμμεσέφονσερ.

Ππόγπαμμα εκπαίδετςηρ
▪ Κασανόηςη σων διαδικαςιών σηρ εξτπηπέσηςηρ πελασών.
▪ Από σην εξτπηπέσηςη πελάση ςσην εμπειπία πελάση (customer
experience)
▪ H πολτεπίπεδη επικοινωνία με σοτρ πελάσερ
▪ Σα μτςσικά σηρ επιστφούρ σηλευωνικήρ επικοινωνίαρ
▪ Πελασοκενσπική πποςέγγιςη, πώρ κσίζεσαι η υήμη και η
πελασεία
▪ Eυαπμογή πολισικήρ εξτπηπέσηςηρ πελασών.
▪ φεδίαςη σηρ οπγάνωςηρ για σην εξτπηπέσηςη πελασών.

▪ Χπήςη Βαςικών Δεικσών Απόδοςηρ (KPIs) για σην αξιολόγηςη σηρ
εξτπηπέσηςηρ πελασών.
▪ Βαςικέρ λεισοτπγίερ σων ςτςσημάσων διαφείπιςηρ σων ςφέςεων με
σοτρ πελάσερ (Customer Relationship Management -CRM)
▪ Κπισήπια επιλογήρ CRM
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Ειςηγησήρ ςεμιναπίων

Παποφέρ
ε όλοτρ σοτρ ςτμμεσέφονσερ θα δοθεί πλούςιο εκπαιδετσικό τλικό,
ποτ θα πεπιλαμβάνει σιρ παποτςιάςειρ σων ειςηγησών.
σοτρ ςτμμεσέφονσερ θα δοθεί πιςσοποιησικό παπακολούθηςηρ.

Κόςσορ ςτμμεσοφήρ
Σο κόςσορ ςτμμεσοφήρ είναι 100 €.
Επιπλέον 150 € για όςοτρ θέλοτν να ςτμμεσέφοτν ςσιρ εξεσάςειρ σηρ
Ετπωπαϊκήρ πιςσοποίηςηρ ΕLA – Customer service

Σόπορ :

τγκπόσημα Ελληνογεπμανικήρ Φιλίαρ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ,

Κπιεζή 64, 15125, Μαπούςι

Χπόνορ :

12 Ιοτνίοτ 2019, 16.00 – 22.00

Εγγπαυή :

6977999254

