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Εξυπηρέτηση με Ταχύτητα 

 
 

 
 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 
• εκτιμήσετε το πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει η 
άμεση ανταπόκριση στο 
βαθμό ικανοποίησης του 
πελάτη από την 
εξυπηρέτηση που 
εισπράττει  

• μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε τα εμπόδια 
που η δική σας ξεχωριστή 
προσωπικότητα θέτει στην 
εξυπηρέτηση με ταχύτητα 

• μπορείτε να διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά πιθανούς 
εξωτερικούς παράγοντες 
που σας δυσκολεύουν να 
εξυπηρετήσετε άμεσα τους 
πελάτες σας 

• έχετε μάθει απλές τεχνικές 
που εφαρμόζοντάς τις θα 
βελτιώσετε την εικόνα της 
ομάδας σας, απέναντι 
στους πελάτες ή 
συναδέλφους σας. 

Η Φιλοσοφία 

«Ταχύτητα» σημαίνει να αλλάξετε 
τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την ολοκλήρωση μιας εργασίας, και 
στη συνέχεια να την κάνετε πιο 
γρήγορα από όσο νομίζετε ότι είναι 
δυνατόν να γίνει.  

Οι πελάτες εκτιμούν τη γρήγορη και 
άμεση εξυπηρέτηση. Η «Ταχύτητα» 
θα οδηγήσει την επιχείρηση σε 
σημαντική ανάπτυξη, και θα δείξει 
στους πελάτες σας, και στους 
συναδέλφους σας, ότι ενδιαφέρεστε 
να τους φροντίζετε και να τους 
προσφέρετε εξαιρετική 
εξυπηρέτηση.  

Σε ποιους απευθύνεται 

Η υιοθέτηση της άμεσης 
ανταπόκρισης 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.  

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. 

To πρόγραμμα απευθύνεται σε 
όλους τoυς εργαζόμενους στην 
επιχείρηση, θα βοηθήσει στη  
βελτίωση της απόδοσή τους και θα 
βελτιώσει την ικανότητά τους να 
αναγνωρίζουν έγκαιρα τα 
προβλήματα και να βρίσκουν 
γρήγορα λύσεις. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

• Η «Ταχύτητα» ως κριτήριο 
αξιολόγησης του επιπέδου 
εξυπηρέτησης του πελάτη. 

• Εξωτερικά Εμπόδια – πολιτικές 
και διαδικασίες, συστήματα και 
τεχνολογία, εξάρτηση από 
εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

• Εσωτερικά Εμπόδια – η στάση 
και ο τρόπος σκέψης των μελών 
της ομάδας, η αναβλητικότητα, η 
υπευθυνότητα, το  empowerment.  

• 7 τεχνικές που θα βοηθήσουν 
την επιχείρησή σας και τους 
εργαζόμενους.  

• «Ταχύτητα» σημαίνει τηρώ τις 
υποσχέσεις μου και υπερβαίνω 
τις προσδοκίες χωρίς να 
αδιαφορώ για την ποιότητα. 

Μεθοδολογία 

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται 
videos εφαρμογής ή μη-εφαρμογής της 
ταχύτητας σε περιπτώσεις 
εξυπηρέτησης, που σκοπό έχουν να 
προκαλέσουν τη συζήτηση μεταξύ των 
συμμετεχόντων και τον προβληματισμό 
για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης της ταχύτητας ανταπόκρισης 
στο δικό τους εργασιακό περιβάλλον. 

. 

Τέλος, χρησιμοποιείται το σύστημα των 
χρωματικών ενεργειών της Insights, για 
την αναγνώριση εκείνων των στοιχείων 
της προσωπικότητας του κάθε 
συμμετέχοντα που θα βοηθήσουν ή θα 
εμποδίσουν, αν δεν ελεγχθούν, την 
βελτίωση της ταχύτητας.  

Οι πιστοποιημένοι εισηγητές, από το 
Service Quality Institute και την 
Insights Learning & Development 
συντονίζουν τις συζητήσεις, τις 
πρακτικές ασκήσεις και τα παιξίματα 
ρόλων. 

 

http://www.sta.com.gr/

