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Αντιμετώπιση Αγανακτισμένων Πελατών και 

Δύσκολων Καταστάσεων 

 
 

 
 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 

• έχετε γνωρίσει ποιος είναι 
ο αγανακτισμένος 
πελάτης και ποιο είναι το 
σκεπτικό του έτσι ώστε να 
δείχνετε την ανάλογη 
κατανόηση 

• έχετε μάθει 6 βήματα για 
να αντιμετωπίζετε 
αγανακτισμένους πελάτες 

• μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε 
εργαλεία για να 
ανακάμψετε μετά από 
αγχωτικές επαφές, να 
αξιολογήσετε την 
απόδοση σας και να 
επανακτήσετε την 
αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμησή σας 

• έχετε μάθει 4 βήματα για 
την αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων 

 
 

Σε ποιους απευθύνεται 

Η αντιμετώπιση ενός Αγανακτισμένου 
Πελάτη είναι μια από τις πιο αγχωτικές 
εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κανείς 
σε οποιαδήποτε δουλειά.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους 
θα ήθελαν απαντήσεις στα ακόλουθα 
σχετικά ερωτήματα:  

1. Πώς θα αντιμετωπίσω 
αποτελεσματικά μια δύσκολη 
κατάσταση με έναν εσωτερικό ή 
εξωτερικό πελάτη διατηρώντας ή 
και βελτιώνοντας το επίπεδο των 
διαπροσωπικών σχέσεων; 

2. Πώς μπορώ να επανακάμψω 
γρήγορα μετά από την εμπλοκή 
μου σε μια τέτοια κατάσταση, μη 
επιτρέποντας στα έντονα 
συναισθήματα που 
δημιουργούνται να επηρεάσουν 
την απόδοση μου στην συνέχεια;  

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

• Πώς σκέφτεται ο 
αγανακτισμένος πελάτης  – τι 
είναι αυτό που τον ενοχλεί, τι 
θέλει, τι χρειάζεται; 

• Διατήρηση της Ψυχραιμίας – 
όταν χάνεις την ψυχραιμία σου, 
εσύ χάνεις. 

• 6 βήματα για την αντιμετώπιση 
Αγανακτισμένων Πελατών. 

• Ανάκαμψη και Αξιολόγηση – η 
αντιμετώπιση Αγανακτισμένων 
πελατών μπορεί να είναι 
χρονοβόρα και συναισθηματικά 
εξαντλητική.  

• Δύσκολες Καταστάσεις – η 
επιτυχία ή αποτυχία 
αντιμετώπισης τους εξαρτάται 
από τις αποφάσεις και τις 
ενέργειες σου. 

• Η σημασία της Εκπαίδευσης – 
εκπαίδευσε το μυαλό σου να 
αποδίδει στις κρίσιμες στιγμές. 

• 4 βήματα για την αντιμετώπιση 
Δύσκολων Καταστάσεων – 
πρωταρχικός στόχος είναι η 
επίλυση του προβλήματος. 

• Επανακτώντας την 
αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση μου. 

• Μεθοδολογία 

Στο πρόγραμμα, πριν αναλύσουμε τις 
δεξιότητες που χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση του δυσαρεστημένου 
πελάτη, θα ασχοληθούμε με την 
κατανόηση της ψυχολογικής 
κατάστασης του ίδιου του πελάτη. Αυτό 
θα μας βοηθήσει σημαντικά στη σωστή 
αντιμετώπισή του. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως videos με 
παραδείγματα περιπτώσεων που 
βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών 
που παρουσιάζονται αλλά και στην 
πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. 

Επίσης μέσα από διαδραστικές 
ασκήσεις και «παιξίματα» ρόλων, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να εξασκηθούν και στην  πρακτική 
εφαρμογή των τεχνικών αυτών.  

Ένα σημαντικό στοιχείο του 
προγράμματος είναι η αυτό-αξιολόγηση 
που καλείται ο κάθε συμμετέχων να 
κάνει για την απόδοσή του σε 
συγκεκριμένη περίπτωση 
αντιμετώπισης δυσαρεστημένου 
πελάτη που ο ίδιος έχει βιώσει. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται από 
πιστοποιημένους εισηγητές- Service 
Quality Institute, οι οποίοι συντονίζουν 
τις συζητήσεις, τις πρακτικές ασκήσεις 
και τα παιξίματα ρόλων. 
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