
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 14, 16, 21, 23 & 28/06/2022 
 

TΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 5.00 μμ – 8.00 μμ 
 

 

Ανάγκη Κατάρτισης 

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι η μόνη λειτουργία σήμερα που μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Ο κύριος λόγος που οι εταιρείες χάνουν πελάτες είναι 

επειδή οι πελάτες αισθάνονται παραμελημένοι και αγνοημένοι και ως εκ τούτου αναζητούν 

αυτούς που τους ενδιαφέρουν, είτε σε επίπεδο εταιρείας, αλλά κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. 

Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο το μεγαλύτερο είναι το 

όφελος.  

 

Οι πελάτες χρειάζονται απλώς την κατάλληλη προσοχή. Η νέα αγορά έχει τριπλασιάσει την 

ανάγκη για προσαρμοσμένες εξατομικευμένες υπηρεσίες, φτάνοντας όχι μόνο στην 

ικανοποίηση των πελατών, αλλά και σε ένα πλήρες πλαίσιο σχέσης με τους πελάτες. Ο 

πελάτης είναι κυρίαρχος και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. 

 

Στόχοι Εκπαίδευσης 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

● Διατυπώνουν, συσχετίζουν, διαχωρίζουν, και περιγράφουν τα οφέλη και τα κίνητρα με 

προσανατολισμό την ποιοτική υποστήριξη των πελατών. 

● Εκτελούν, επιδεικνύουν, αιτιολογούν, αναπτύσσουν και οργανώνουν υψηλότερα επίπεδα 

φροντίδας  των πελατών. 



 
● Δικαιολογούν, υπερασπίζονται και αντιλαμβάνονται τις ανάγκες του πελάτη και 

συμμετέχουν στη συνολική υπεροχή της εξυπηρέτησης προς όφελος των πελατών. 

 

Ανάλυση Προγράμματος 

● Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών 

● Ο αρμόδιος πάροχος υποστήριξης και εξυπηρέτησης 

● Συνεχής παρακολούθηση των αναγκών των πελατών 

● Κριτήρια ποιοτικής ικανοποίησης πελατών 

● Οργάνωση για την Αξιολόγηση της Απόδοσης στην Ποιότητα Εξυπηρέτησης Πελατών. 

● Λήξη προγράμματος κατάρτισης με έλεγχο συμβολαίου δέσμευσης και ανακεφαλαίωση. 

 

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, αλλά θα ωφελήσει 

σημαντικά: 

● Επιστημονικό προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών 

● Επόπτες Εξυπηρέτησης πελατών 

● Επόπτες Πωλήσεων 

● Επιστημονικό Προσωπικό Μαρκετινγκ και προώθησης 

 

Κόστος Εργοδότη: €145 συν ΦΠΑ* €76 = €221. 

*Tο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση το αρχικό κόστος του σεμιναρίου το οποίο ανέρχεται στα €400 

και  είναι €76 το οποίο θα επιστραφεί στον εργοδότη. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑνΑΔ: €255 

 

 
 

Ξεκίνησε την καριέρα του, ως εκπαιδευτής Πωλήσεων και 

Μάρκετινγκ και Σύμβουλος σε μικρές επιχειρήσεις.  

Τα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε ως Εκπαιδευτής Δικτύου 

Πωλήσεων και Λειτουργός Συμμόρφωσης για την Ασφαλιστική 

Διαμεσολάβηση σε Ασφαλιστική Εταιρεία της Κύπρου.  

Είναι κάτοχος πιστοποιητικού ως εγκεκριμένος εκπαιδευτής από 

την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Μαρκέλλα 

Υπεύθυνη Τμήματος Μάρκετινγκ στο τηλ. 22 353220. 

 

Βρείτε μας επίσης στα social media πατώντας πιο κάτω. 

 


