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Διαμόρφωση κοινού 

Σκοπού και Κατεύθυνσης 

στην Ομάδα

Στο πρόγραμμα αυτό οι 

συμμετέχοντες αρχικά θα 

μάθουν ποια είναι τα κριτήρια 

του πελάτη όταν αυτός αξιολογεί 

την εξυπηρέτηση που εισπράττει. 

Θα αναγνωρίσουν τις πιθανές 

διαφορές μεταξύ αυτού που 

περιμένει ο πελάτης και αυτού 

που του προσφέρεται. Μέσα 

από μια σειρά ασκήσεων οι 

συμμετέχοντες θα μάθουν πώς 

θα βελτιώσουν την ταχύτητα 

ανταπόκρισης της ομάδας τους 

στα αιτήματα του πελάτη. 

Καθοδήγηση των μελών 

της Ομάδας για βελτίωση 

της απόδοσης

Οι συμμετέχοντες θα 

αναγνωρίζουν δείκτες απόδοσης 

που μπορούν να βελτιώσουν το 

επίπεδο εξυπηρέτησης που 

προσφέρει η ομάδα τους. Ως 

ηγέτες ομάδων, θα μάθουν πώς 

να λειτουργούν ως coaches ενώ 

παράλληλα θα προσφέρουν 

πολύτιμη συνεισφορά στην 

ομάδα. Ενθαρρύνονται να 

«πιάσουν κάποιον να κάνει κάτι 

καλό», και να χρησιμοποιήσουν 

αυτό το θετικό feedback για να 

παρακινήσουν το προσωπικό 

στην παροχή ακόμα καλύτερης 

εξυπηρέτησης. 

Empowerment στα 

μέλη της Ομάδας για 

να εκμεταλλευτούν 

το δυναμικό τους 
Το πρόγραμμα εστιάζει στη 

διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης και να δώσει το 

empowerment στα μέλη της 

ομάδας για να προβλέπουν και 

να ενεργούν άμεσα για την 

επίλυση προβλημάτων των 

πελατών. Οι συμμετέχοντες 

μαθαίνουν πώς να προσφέρουν 

υποστήριξη στα μέλη της ομάδας 

που θέλουν να έχουν το 

empowerment και πώς θα 

αντιμετωπίσουν εμπόδια στο 

empowerment. 

Ομαδικότητα

Η Ομαδικότητα χτίζεται μέσα από 

την καλή επικοινωνία. Οι 

συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το 

πρωτοποριακό σύστημα των 

χρωματικών ενεργειών της 

Insights, το οποίο θα τους 

βοηθήσει να κατανοήσουν τη 

διαφορετικότητα των 

προσωπικοτήτων των μελών της 

ομάδας τους. Θα μάθουν πώς να

αξιοποιούν τις δεξιότητες του 

κάθε μέλους της ομάδας τους, 

πώς θα περιορίσουν τις τυχόν 

αδυναμίες καλλιεργώντας 

παράλληλα ένα κλίμα 

ομαδικότητας και συνεργασίας. 

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση 

μέσω της Εξαιρετικής 

καθοδήγησης των μελών 

της ομάδας

Εσύ και η ομάδα σου δουλεύτε για 

ένα κοινό σκοπό: να προσφέρετε 

εξαιρετική εξυπηρέτηση στους 

πελάτες σας.

Αν κάτι εμποδίζει την εξαιρετική 

εξυπηρέτηση:

• Τα μέλη της ομάδας σου θα 

απογοητευτούν

• Η ομάδα σου δεν θα πετύχει τους 

στόχους της

• Οι πελάτες σου δεν θα είναι 

ικανοποιημένοι.

Ευτυχώς, οι ηγέτες ομάδων έχουν 

τώρα εργαλεία για να 

ενεργοποιήσουν τα μέλη της ομάδας 

τους. Το πρόγραμμα διδάσκει τον 

τρόπο που οι ηγέτες ομάδων 

μπορούν να δουλέψουν με την 

ομάδα τους για να ικανοποιήσουν 

τους πελάτες και να τους κάνουν να 

επιστρέψουν. Στο πρόγραμμα οι 

συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις 

δεξιότητες για να:

• Διαμορφώσουν ένα κοινό σκοπό 

και κατεύθυνση της ομάδας

• Καθοδηγήσουν τα μέλη της 

ομάδας για βελτίωση της 

απόδοσης 

• Δώσουν το Empowerment στα 

μέλη της ομάδας τους ώστε να 

εκμεταλλευτούν το δυναμικό τους

• Χτίσουν κλίμα Ομαδικότητας και 

Συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 
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Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

στελέχη, προϊσταμένους και 

γενικά σε πρόσωπα που 

ηγούνται ομάδων, και θέλουν να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται για να 

καλλιεργήσουν ένα κλίμα και 

νοοτροπία ποιοτικής 

εξυπηρέτησης στην ομάδα τους. 

Περιεχόμενο του 

προγράμματος
• Εισαγωγή – Στόχοι του 

προγράμματος

• Ορισμός Εξαιρετικής 

Εξυπηρέτησης

• Απαραίτητα χαρακτηριστικά 

για ποιοτική εξυπηρέτηση

• Στιγμές Αλήθειας και Επίπεδα 

Εξυπηρέτησης

• Ηγεσία στην Ποιοτική 

Εξυπηρέτηση

• Πώς θα παρακινήσω την 

ομάδα μου στην Ποιοτική 

Εξυπηρέτηση

• Πώς θα προσφέρω 

αποτελεσματικό Feedback

• Πώς θα δώσω το κατάλληλο 

Empowerment στην ομάδα 

μου για να μπορεί να 

αντιμετωπίσει άμεσα και 

αποτελεσματικά τις ανάγκες 

του πελάτη

• Πώς θα διαμορφώσω κλίμα 

ομαδικότητας, στοιχείο 

απαραίτητο και αναγκαίο για 

την παροχή ποιοτικής 

εξυπηρέτησης

Το επόμενο βήμα
Η παροχή Ποιοτικής Εξυπηρέτησης 

είναι ευθύνη όλων, από το 

Γενικό Διευθυντή μέχρι τον  

νεοπροσληφθέντα υπάλληλο. Το 

πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει στο 

να τεθούν οι βάσεις για την 

υιοθέτηση μιας εταιρικής 

κουλτούρας εξυπηρέτησης σε όλα 

τα επίπεδα. Η STA σε συνεργασία 

με την SQI και την Insights, 

διαθέτει μια πληθώρα 

προγραμμάτων τα οποία 

απευθύνονται σε όλο το 

προσωπικό έτσι ώστε οι νέες 

συμπεριφορές να εφαρμόζονται 

πάντοτε και από όλους.
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Τι θα κερδίσει η 

επιχείρησή σου:

• Ξεκάθαρα πρότυπα για 

ποιοτική εξυπηρέτηση του 

πελάτη.

• Ισχυρή δέσμευση, εκ 

μέρους όλων των μελών 

της ομάδας,  για κάλυψη 

των αναγκών του πελάτη.

• Αυξημένη ομαδικότητα και 

συνεργασία για επίτευξη 

κοινών στόχων 

εξυπηρέτησης.

• Δεξιότητες για επίλυση 

προβλημάτων και άμεση 

ανταπόκριση στα θέματα 

των πελατών.

• Τεχνικές για συνεχή 

βελτίωση της ομαδικότητας 

και της ποιότητας στην 

παροχή εξυπηρέτησης.

Empowerment

Ομαδικότητα

Feedback

Ξεκάθαρες 

Προσδοκίες

Μεθοδολογία
Η εκπαίδευση γίνεται εντελώς 

εφαρμοσμένα με ασκήσεις και 

παιξίματα ρόλων που είναι 

απόλυτα προσαρμοσμένα στις 

καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο 

κάθε ηγέτης ομάδας στον τομέα 

της εξυπηρέτησης.

Η διάρκεια του προγράμματος 

είναι οκτώ ώρες.  
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