
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 
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E-mail:  info@sta.com.gr Web:  www.sta.com.gr 
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Εξαιρετική Εξυπηρέτηση 

μέσω της Εξαιρετικής 

καθοδήγησης των μελών 

της ομάδας

«Ταχύτητα» σημαίνει να αλλάξεις τους παράγοντες που επηρεάζουν την

ολοκλήρωση μιας εργασίας, και στη συνέχεια να την κάνεις πιο γρήγορα από όσο 

νόμιζες ότι είναι δυνατόν να γίνει. 

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή σου;

Οι πελάτες εκτιμούν την «Ταχύτητα». Η «Ταχύτητα» θα οδηγήσει την επιχείρηση σε 

σημαντική ανάπτυξη, και θα δείξει στους πελάτες σου, και στους συναδέλφους σου, 

ότι ενδιαφέρεσαι να τους φροντίζεις και να τους προσφέρεις εξαιρετική 

εξυπηρέτηση. «Ταχύτητα» σημαίνει τηρώ τις υποσχέσεις μου και υπερβαίνω τις

προσδοκίες. Η υιοθέτηση της «Ταχύτητας» ως σκεπτικό και τρόπο λειτουργίας από

ολόκληρη την επιχείρηση, θα δημιουργήσει μια θετική στόμα με στόμα διαφήμιση

και θα κάνει την επιχείρησή σου να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Τι σημαίνει «Ταχύτητα»;
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Εξαιρετική Εξυπηρέτηση 

μέσω της Εξαιρετικής 

καθοδήγησης των μελών 

της ομάδας 1. Οργάνωση

2. Καθορισμός Προτεραιοτήτων

3. Διαχείριση Χρόνου

4. Αναγνώριση ευκαιριών για 

βελτίωση αποδοτικότητας

5. Περιορισμός παραγόντων που 

αποσπούν την προσοχή

6. Επικοινωνία

7. Τήρηση υποσχέσεων και 

υπέρβαση προσδοκιών

Εσωτερικά Εμπόδια: είναι αυτά 

που μπορείς να τα ελέγξεις

• Η Στάση και ο Τρόπος Σκέψης 

των μελών της ομάδας σου

• Η Αναβλητικότητα

• Η Υπευθυνότητα

• Το  Empowerment

7 τεχνικές που θα βοηθήσουν 

την επιχείρησή σου και τους 

εργαζόμενους. 

Τι θα κερδίσει ο 

εργαζόμενος;

Εσύ, ως εργαζόμενος, πρέπει 

να αντιληφθείς ότι η

«Ταχύτητα» μπορεί να κάνει τη

διαφορά μεταξύ της

προσωπικής και

επαγγελματικής σου επιτυχίας 

και της αντίστοιχης αποτυχίας. 

Η υιοθέτηση της νοοτροπίας 

της «Ταχύτητας» θα κάνει τους 

άλλους να σε προσέξουν, και 

να αναγνωρίσουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές σου. 

Θα ξεχωρίσεις ως ηγέτης, θα

βελτιώσεις τη θέση σου  στην

οργάνωση, θα δημιουργήσεις 

περισσότερες ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη και θα 

βελτιώσεις σημαντικά την 

αυτοπεποίθησή σου.

Όταν αρχίσεις να σκέφτεσαι 

και να δουλεύεις με νοοτροπία 

«Ταχύτητας» θα μάθεις να 

προσαρμόζεις τις τεχνικές που 

θα ακούσεις ώστε να 

αποδίδουν καλύτερα στο δικό 

σου περιβάλλον.

Τα εμπόδια πρέπει πρώτα 

να τα αναγνωρίσεις για να 

μπορέσεις να τα 

αντιμετωπίσεις.

Εξωτερικά Εμπόδια: είναι 

αυτά που δεν τα ελέγχεις 

• Πολιτικές και Διαδικασίες που 

δεν βοηθούν στη γρήγορη 

εξυπηρέτηση του πελάτη, θα 

πρέπει να επανεξεταστούν.

• Συστήματα και Τεχνολογία 

που μπορούν δραματικά να 

επηρεάσουν την «Ταχύτητα». 

• Εξάρτηση από εξωτερικούς

συνεργάτες που δεν έχουν

υιοθετήσει την «Ταχύτητα» ως 

τρόπο λειτουργίας.

Η «Ταχύτητα» μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο όταν οι 

εργαζόμενοι δεν φοβούνται να 

πάρουν αποφάσεις και να 

κάνουν ό,τι χρειάζεται, για να 

λύσουν ένα πρόβλημα ή να 

βοηθήσουν τον πελάτη.

Η «Ταχύτητα» χρησιμοποιεί 

εργαλεία και τεχνικές για να 

μειώσει το χρόνο για να 

ολοκληρώσεις μια εργασία, 

αλλά ταυτόχρονα δίνει μεγάλη 

σημασία στο επίπεδο της 

ποιότητας και της ακρίβειας.

«Ταχύτητα» δεν σημαίνει 

αδιαφορία για την ποιότητα.

Παραδίδοντας μια εργασία, 

προϊόν ή υπηρεσία  νωρίτερα 

από το αναμενόμενο, 

δημιουργεί το αίσθημα του 

«Ουάου!» στον πελάτη ή στο 

συνάδελφο. Είναι ακριβώς 

αυτό το συναίσθημα που θα 

διαμορφώσει τις μακροχρόνιες 

σχέσεις.

«Ταχύτητα» σημαίνει 

υπερβαίνω τις προσδοκίες.
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