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Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

 
 

 
 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 
• έχετε γνωρίσει πιθανές 

αδυναμίες σας στην 
τηλεφωνική επικοινωνία, 
έτσι ώστε να μπορείτε να τις 
ελέγξετε και να βελτιώσετε το 
επίπεδο της εξυπηρέτησης 
που προσφέρετε μέσω 
τηλεφώνου 

• έχετε διδαχθεί τεχνικές για 
να διαμορφώσετε για τον 
εαυτό σας τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε να 
ανταποκρίνεστε 
αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις των πελατών σας 

• μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε εργαλεία 
που θα σας βοηθήσουν να 
ελέγχετε την οποιαδήποτε 
τηλεφωνική κλήση 

• έχετε τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζετε και τους 
«δύσκολους πελάτες» με 
επιτυχία 

 
 

Σε ποιους απευθύνεται  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
εργαζόμενους των οποίων ο ρόλος 
περιλαμβάνει, ή είναι αποκλειστικά, η 
τηλεφωνική υποστήριξη – 
εξυπηρέτηση πελατών. 

Οι τεχνικές και οι δεξιότητες που 
αναπτύσσονται στο πρόγραμμα αυτό, 
σκοπό έχουν να αναπληρώσουν την 
απουσία της οπτικής επαφής στην 
επικοινωνία. Να βοηθήσουν τον 
εργαζόμενο να έχει την 
αυτοπεποίθηση για να μπορεί να 
αντιμετωπίζει ακόμα και τις δύσκολες 
περιπτώσεις. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

• Εισαγωγή – το τηλέφωνο, η 
χρήση του, η ιστορία του. 

• Εγώ και το Τηλέφωνο – η 
σωστή εξυπηρέτηση ξεκινάει 
από τον εαυτό μου. 

• Γνωριμία με το σύστημα 
Discovery και τις Χρωματικές 
Ενέργειες της Insights.  

• Τα δυνατά σημεία και οι 
αδυναμίες  της κάθε 
χρωματικής ενέργειας, πώς 
αυτά επηρεάζουν την παροχή 
εξυπηρέτησης και προτάσεις 
για βελτίωση. 

• Ποιος είναι ο Πελάτης – 
κατανόηση της συμπεριφοράς 
του πελάτη. 

• Κριτήρια με τα οποία ο πελάτης 
αξιολογεί το επίπεδο 
εξυπηρέτησης. 

• Προϋποθέσεις για την παροχή 
ποιοτικής τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης. 

• Η εργαλειοθήκη των 
Συμπεριφορών. 

• Συμπεριφορές Ελέγχου – πώς θα 
ελέγχω την ροή της συζήτησης, 
πώς θα αναζητήσω την 
κατάλληλη πληροφόρηση, πώς 
θα ακούω αποτελεσματικά. 

 

• Συμπεριφορές Προσβασιμότητας 
– ευγένεια, ενσυναίσθηση, φωνή 
και γλώσσα σώματος. 

• Συμπεριφορές Ανταπόκρισης – 
ανάληψη ευθύνης, προτάσεις, 
προσφέρω πληροφόρηση. 

• Τελειότητα – η συνεχής 
προσπάθεια για βελτίωση του 
επιπέδου εξυπηρέτησης. 

• Η διαδικασία μιας κλήσης – τα 
στάδια μιας κλήσης και οι 
συμπεριφορές και δεξιότητες 
που απαιτούνται σε κάθε φάση. 

• Αντιμετωπίζοντας τον δύσκολο 
πελάτη.  

• Ανακάμπτοντας από μια 
δύσκολη επικοινωνία. 

 

Μεθοδολογία 

Η εκπαίδευση γίνεται εντελώς 
εφαρμοσμένα με ασκήσεις και 
παιξίματα ρόλων που είναι απόλυτα 
προσαρμοσμένα στις καταστάσεις 
που το προσωπικό «πρώτης 
γραμμής» αντιμετωπίζει κατά την 
παροχή εξυπηρέτησης. 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα 
διαμορφώνεται για τον κάθε 
συμμετέχοντα προσωπικό πρόγραμμα 
δράσης με στόχο την βελτίωση των 
αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί.  

Το πρόγραμμα διεξάγεται από  
πιστοποιημένους εισηγητές- Insights 
Accredited Practitioners.. 

 

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

