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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ E-BOOK

Αρκεί στις μέρες μας η παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών;

Ποια χαρακτηριστικά έχει η εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, δηλαδή η
εξυπηρέτηση που πραγματικά ξεχωρίζει από τον μέσο όρο; 

Πώς μπορούν οι σύγχρονες εταιρείες και επιχειρήσεις να διατηρήσουν
μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατειακή τους βάση; 

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς και σε άλλα σχετικά με την παροχή
εξαιρετικής εξυπηρέτησης, θα βρείτε στο e-book αυτού του μήνα, καθώς το να
πηγαίνουμε 'πάνω και πέρα' από τις προσδοκίες των πελατών δεν σημαίνει
πάντα να προσφέρουμε μεγάλες εκπτώσεις ή να δίνουμε δωρεάν προϊόντα.
Χρειάζεται οι πελάτες μας να αισθάνονται σημαντικοί ανά πάσα στιγμή.

Στην εποχή μας, είναι γεγονός πως το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων
επιχειρήσεων στρέφεται προς την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης. Φαίνεται
πως το μέλλον ανήκει στο CX Excellence (δηλαδή στο Customer Experience
Excellence). Με άλλα λόγια, οι εταιρείες που ανεβαίνουν στην κορυφή είναι
εκείνες που προσφέρουν μια εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης. Η ευγένεια, η
ευελιξία στις εξεύρεση λύσεων, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και όλες οι
συμπεριφορές που κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται όμορφα, είναι αυτές που
αναδεικνύουν τους πρωτοπόρους στη σύγχρονη αγορά.
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ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ
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Το κλειδί είναι να θέσεις ρεαλιστικές
προσδοκίες πελατών, και όχι απλά να
ανταποκριθείς σε αυτές, αλλά να τις ξεπεράσεις
– και ακόμα καλύτερα, εκπλήσσοντας ευχάριστα
τον πελάτη και πραγματικά βοηθώντας τον.
RICHARD BRANSON

Ιδρυτής του Virgin Group

Η ανοικτή, ειλικρινής επικοινωνία είναι το
καλύτερο θεμέλιο για κάθε σχέση, αλλά
θυμήσου ότι στο τέλος της ημέρας δεν έχει
σημασία τι λες ή τι κάνεις, αλλά πώς κάνεις
τους ανθρώπους να αισθάνονται.
TONY HSIEH

CEO της Zappos



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών είναι ζωτικής σημασίας
για τη φήμη και τη συνολική επιτυχία κάθε επιχείρησης και των ανθρώπων
που εργάζονται εκεί. Η εξυπηρέτηση πελατών έχει τη δύναμη να είναι από
μόνη της ένα στοιχείο που μπορεί να κάνει μια εταιρεία να ξεχωρίσει. 

Ωστόσο, η ύπαρξη εξαιρετικών παρόχων εξυπηρέτησης πελατών απαιτεί
προσπάθεια και δεν αφορά μόνο το χαμόγελο, το 'παρακαλώ' και το
'ευχαριστώ'. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εξάλειψη των
αδυναμιών και τη λήψη μιας αποτελεσματικής και συνεπούς προσέγγισης
για την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών.

Τα βασικά σημεία της εξυπηρέτησης πελατών είναι απλά. Γνωρίζουμε ότι
το να είσαι ευγενικός, χαμογελαστός και να κάνεις τον πελάτη να νιώθει
καλά για τον εαυτό του και την αγορά του είναι ο πυρήνας της
δημιουργίας μιας καλής εμπειρίας πελατών. Αλλά στις μέρες μας αυτό
μόνο δεν αρκεί.

Οι πελάτες είναι πιο απαιτητικοί, έχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με
το τι συμβαίνει στον κόσμο και τι να περιμένουν από μια εταιρεία.
Μπορούν πολύ εύκολα να αναζητήσουν αλλού το προϊόν ή την υπηρεσία,
όταν δεν πληρούνται τα υψηλά κριτήριά τους.

73% των πελατώνθεωρούν ότι οσεβασμός του χρόνουτους είναι το πιοσημαντικό θέμα στησυνολική εξυπηρέτηση
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Αυτό που ξεχωρίζει την εξαιρετική από την
ποιοτική εξυπηρέτηση είναι η
συστηματική υπέρβαση των
προσδοκιών του πελάτη. 
Με άλλα λόγια, το να καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια για να δημιουργήσουμε μια
συνολική εμπειρία που φαίνεται εξαιρετική
στον πελάτη, ώστε να διατηρήσει μια σχέση
εμπιστοσύνης προς την εταιρεία που
εκπροσωπούμε. 



Μια διάκριση που κάνουμε συχνά
στο πεδίο της εξυπηρέτησης
πελατών είναι αυτή μεταξύ
εσωτερικών και εξωτερικών
πελατών:

Εσωτερικοί πελάτες

Εξωτερικοί πελάτες

Είναι οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε άμεσα ή έμμεσα, οι
προϊστάμενοι, οι προμηθευτές μας, οι συνεργάτες που απασχολούνται στις
outsourced υπηρεσίες της εταιρείας, κλπ.

Είναι κάθε άτομο που δεν εργάζεται στην εταιρεία και απευθύνεται σε αυτή για
αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, πρώτα από όλα να έχουμε μια καλή εικόνα του brand
της εταιρείας μας, των αξιών και της εντύπωσης που έχουν οι πελάτες για αυτή.
Εξίσου, σημαντικό είναι να έχουμε συνείδηση ότι και εμείς οι ίδιοι, ως πάροχοι
εξυπηρέτησης, είμαστε μέρος αυτής της εικόνας, του brand, και πως ο τρόπος με
τον οποίο συμπφερόμαστε και διαχειριζόμαστε τους πελάτες - εσωτερικούς και
εξωτερικούς - αντικατοπτρίζει την αξία που δίνουμε στην εργασία μας. 

Αποτελεί βασική αρμοδιότητά μας το να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση και να λαμβάνουμε υπόψη και τη δική μας προσωπική ευθύνη και
στάση, όταν ερχόμαστε σε επαφή με πελάτες.

Κάθε φορά που αλληλεπιδρούμε με έναν πελάτη,
εκπροσωπούμε την εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε αλλά και
το brand της, δηλαδή πώς γίνεται αντιληπτή η εταιρεία από το
ευρύ κοινό. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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OUR CUSTOMER SERVICE BRAND

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ



Βασικό στοιχείο κάθε μορφής εξυπηρέτησης, και πολύ
περισσότερο της εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών,
είναι η αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ)

Αυτή είναι άλλη μια ‘αυτονόητη’ κοινωνική
ικανότητα των εκπροσώπων εξυπηρέτησης που
απαιτεί συνειδητή και καθημερινή πρακτική.
Αποτελεί, σαφώς, μέρος της Αποτελεσματικής
Εκπικοινωνίας που αναφέρθηκε παραπάνω,
ωστόσο είναι τόσο σημαντική στην
εξυπηρέτηση πελατών, που της αξίζει και μια
ξεχωριστή αναφορά.

Το να ακους πραγματικά τον άλλον και να
σιωπάς τον ‘εσωτερικό κριτή’ είναι μια πρακτική
που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην
εξαιρετική εμπειρία πελάτη.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Αυτή η ικανότητα μπορεί να φαίνεται 'αυτονόητη' για όποιον επιδιώκει να
εξυπηρετεί ποιοτικά, είναι ωστόσο απαιτητική στη επίτευξή της. Και αυτό
διότι, κάποιες φορές η αυτο-εικόνα που έχουμε δεν συνάδει με τη εικόνα που
έχουν οι άλλοι για εμάς. Τόσο τα λόγια, όσο και η γλώσσα σώματός μας,
χρειάζονται συχνή αυτο-αξιολόγηση, αλλά και ανατροφοδότηση από άλλους,
για να είμαστε σίγουροι πως ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη.



TOUCHPOINTS & MOMENTS OF TRUTH

Το ‘Ταξίδι της Εξυπηρέτησης’, όπως λέγεται η έννοια του Customer Service
Journey σε ελεύθερη μετάφραση, είναι η σύνδεση που κάνει ο πελάτης με μια
εταιρεία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. 

Αυτή η σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας,
όπως η διαφήμιση, η ιστοσελίδα ή το φυσικό κατάστημα πώλησης. Με άλλα
λόγια, το ‘Ταξίδι της Εξυπηρέτησης’ είναι η εμπειρία που βιώνει ένας πελάτης
από την αρχή μέχρι το τέλος της επαφής του με μια εταιρεία (παρόλο που,
σημειωτέον, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει 'τέλος').

Τα Touchpoints (ορόσημα) σε ένα

ταξίδι εξυπηρέτησης είναι τα

σημεία στα οποία ο πελάτης

διαδρά προσωπικά με ένα

στέλεχος εξυπηρέτησης. Αυτά τα

σημεία αποτελούν ευκαιρίες για

να αποκομίσει ο πελάτης θετική

εντύπωση για την εταιρεία και

συνήθως παραμένουν σταθερά

στους πελάτες. 

CUSTOMER SERVICE JOURNEY
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Σε κάθε ορόσημο αντιστοιχούν

ενέργειες που μπορούν να

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό

τη σχέση με τον πελάτη. Αυτές

οι ενέργειες ονομάζονται

Moments of Truth και

αποτελούν το κύριο μέλημα

όποιου επιθυμεί να προσφέρει

εξαιρετική εξυπηρέτηση.



Τι θα μπορούσε, επομένως, να χαρακτηρίσει μια ενέργεια εξυπηρέτησης ως
‘εξαιρετική’; 

Η απάντηση είναι ταυτόχρονα απλή, αλλά και σύνθετη. 
Απλή, διότι μια ‘εξαιρετική στιγμή εξυπηρέτησης’ δεν είναι κάτι παραπάνω από
τη συνδυασμένη εφαρμογή γνώσεων, εργαλείων και τεχνικών καλής
εξυπηρέτησης πελατών. 
Σύνθετη διότι, όλες οι έννοιες που χτίζουν την έννοια του ‘excellence’, όπως η
ευελιξία στη διαχείριση των επικοινωνιακών στυλ πελατών, η συναισθηματική
νοημοσύνη και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, απαιτούν συνεχή φροντίδα και
καθημερινή εφαρμογή, όχι μόνο όταν τα πράγματα είναι ήρεμα, αλλά κυρίως σε
φάσεις όπου σημειώνονται δυσκολίες και κρίσεις.

Η έννοια του ‘excellence’ συνεπάγεται μια κουλτούρα εξυπηρέτησης που
αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη (πρακτικών, αλλά
και συναισθηματικών) και στην καλλιέργεια ευελιξίας στη συμπεριφορά μας,
που τιμά τη μοναδικότητα του κάθε πελάτη.

CUSTOMER SERVICE JOURNEY
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Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα

της Salesforce (ηγέτιδα εταιρεία

λογισμικού CRM), το 79% των

καταναλωτών θεωρεί το CX

(Customer Experience, δηλαδή την

εμπειρία εξυπηρέτησης) που

λαμβάνει από μια εταιρεία ίσης

αξίας με τα προϊόντα ή τις

υπηρεσίες που αγοράζει από αυτή.

Και ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό

εύρημα της ερευνας: το 67% των

ερωτηθέντων δήλωσε πως οι

προσδοκίες τους για ποιοτικό CX

είναι οι υψηλότερες που είχαν ποτέ!



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που
εργάζονται στο πεδίο της εξυπηρέτησης πελατών αυτές τις μέρες είναι το
γεγονός ότι οι προσδοκίες των πελατών αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση,
μεγαλώνουν, συρρικνώνονται και προσαρμόζονται στο περιβάλλον. 

Οι απαιτήσεις, οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους θα καθορίσουν πώς
αισθάνονται για το επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουν και η ικανοποίησή
τους θα υπαγορεύεται από το πόσο καλά έχουν ικανοποιηθεί οι τρέχουσες
προσδοκίες τους.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε στον
πελάτη και να παρέχουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση κάθε φορά.  
Το σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι ο ορισμός της
καλής εξυπηρέτησης αποφασίζεται από τον πελάτη, όχι από εμάς.

Αν θέλουμε να διαχειριστούμε τις προσδοκίες των πελατών, πρέπει να
επικεντρωθούμε σε πέντε βασικούς τομείς και να διασφαλίσουμε ότι οι
πελάτες αισθάνονται ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες τους:
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Αξιοπιστία

Ασφάλεια

Εικόνα

Ενσυναίσθηση

Απάντηση/Ανταπόκριση

Αυτές είναι οι τυπικές βασικές προσδοκίες που έχουν οι πελάτες και πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι εργαζόμαστε με συνέπεια για την αντιμετώπιση
ζητημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Δεν αρκεί να είμαστε
εξαιρετικοί σε έναν ή δύο. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι
ανταποκρινόμαστε σε όλους, συνεχώς και ταυτοχρόνως. 



Ικανοποίηση ανάγκης 'με την πρώτη'
Αξιοπιστία στον χειρισμό των προβλημάτων εξυπηρέτησης 
Παροχή υπηρεσιών κατά τον υποσχεμένο χρόνο
Τήρηση διαδικασιών χωρίς σφάλματα

Συνέπεια που οδηγει σε χτίσιμο εμπιστοσύνης
Παροχή ασφάλειας κατά τις συναλλαγές 
Γνώσεις στις ερωτήσεις που θέτουν οι πελάτες

Διασφάλιση της λειτουργίας του εξοπλισμού
Διατήρηση καθαρών και τακτοποιημένων εγκαταστάσεων
Καθαρή, επαγγελματική εμφάνιση των εργαζομένων
Εμφάνιση ή παρουσίαση του προϊόντος / υπηρεσίας με οπτικά ελκυστικό
τρόπο

Κατανόηση των βαθύτερων προσδοκιών του πελάτη
Ατομική προσοχή στο αίτημα 
Φροντίδα για να ικανοποιηθεί το συμφέρον του πελάτη
Βολικό ωράριο εξυπηρέτησης

Γρήγορη εξυπηρέτηση στα αιτήματα
Ενημέρωση των πελατών σχετικά με το πότε θα παρέχονται οι υπηρεσίες
Ετοιμότητα για διαχείριση ιδιαίτερων ερωτημάτων

Αξιοπιστία

Ασφάλεια

Εικόνα

Ενσυναίσθηση

Απάντηση/Ανταπόκριση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
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δεν έχει δίκιο, αλλά δεν το έχει κατανοήσει
μπορεί να επιμείνει στο 'παράπονό' του

μπορεί να έχει δίκιο ή όχι
κατά την επικοινωνία του εκφράζει τον θυμό του με τρόπο που δεν
προσβάλλει προσωπικά
μπορεί να εκφραστεί και με ηρεμία ή ευγένεια

μπορεί να έχει δίκιο ή όχι 
χρησιμοποιεί λεκτική βία 
έχει πολύ θυμό και τείνει να τον μεταδίδει

Συνήθεις τύποι παραπονούμενων πελατών

Εσφαλμένος: 

Θυμωμένος / Επικριτικός: 

Υβριστικός: 

Τα παράπονα είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε κάτι για την επιχείρησή
μας και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με άλλα λόγια,
κάθε παραπονούμενος πελάτης αποτελεί ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τη
βελτίωση της εταιρείας και των διαδικασιών της. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ  

GAME TREE
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ & ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

GAME TREE
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out-of-the-box σκέψη στη διαχείριση παραπόνων και εξεύρεση λύσεων που θα
ικανοποιήσουν τον πελάτη
υιοθέτηση μιας λειτουργικής “επαγγελματικής προσωπικότητας” κατά την ώρα
εργασίας, η οποία έχει διαφοροποιήσεις από το φάσμα των στοιχείων
προσωπικότητας που εκφράζει ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης στις υπόλοιπες
εκφάνσεις της ζωής

αναγνωρίζουμε ανοικτά τις αντιρρήσεις για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε
τον “πόνο” του πελάτη
παραφράζουμε τις αντιρρήσεις και ρωτάμε αν καταλάβαμε σωστά
ακούμε προσεκτικά και δεν εμπλέκουμε τον εγωισμό μας
συνήθως δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γνώμη των ανθρώπων με το να
'μιλάμε' αλλά με το να 'ακούμε'
πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αλλάξουν γνώμη εάν πιστέψουν ότι
πραγματικά προσπαθούμε να τους καταλάβουμε

Τι κάνουμε, λοιπόν, όταν έχουμε απέναντί μας έναν παραπονούμενο πελάτη;

Κατ' αρχάς, πρέπει να δείξουμε ευελιξία:
 

Επιπλέον, πρέπει να επιδείξουμε με την κατάλληλη λεκτική επικοινωνία:

Το μοντέλο HEART

H: Hear - Ακούστε τον πελάτη 

E: Empathize - Δείξτε ενσυναίσθηση

A: Apologize - Ζητήστε συγγνώμη

R: Respond - Ανταποκριθείτε στο αίτημα του πελάτη

T: Thank - Ευχαριστήστε τον πελάτη
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Ένα πολύ σημαντικό στοιχεία της εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών είναι ο
εκπρόσωπος εξυπηρέτησης να μπορέσει να ελέγξει τις συναισθηματικές
αντιδράσεις του και να διαχωρίσει την επαγγελματική προσωπικότητά του
από την προσωπικοτητά του, ως ατόμου. 

Να επιδείξει, όπως λέμε, δυναμική συμπεριφορά (‘assertiveness‘), δηλαδή
ισορροπημένη συμπεριφορά χωρίς να επιτίθεται, αλλά ούτε να υποτιμά τον
εαυτό του. Αυτή η ικανότητα αναπτύσσεται και ενισχύεται συνειδητά. Οι
εκπρόσωποι εξυπηρέτησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο
που ενθουσιάζει τους πελάτες, καταφέρνουν να συμπεριφέρονται
ισορροπημένα, ακόμα και υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Δύο έννοιες που σχετίζονται άμεσα με αυτή τη διαδικασία ελέγχου των
συναισθηματικών αντιδράσεων είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η
ενσυναίσθηση. 

Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη αποτελεί έναν δείκτη απεικόνισης
κοινωνικών ικανοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η
διαχείριση συγκρούσεων και γενικότερα η εποικοδομητική
αλληλεπίδραση με άλλους. Ένα ‘συναισθηματικα νοήμον’ άτομο
έχει τις ικανότητες και τα εργαλεία που το βοηθούν να
συνειδητοποιεί και να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα,
καθώς επίσης και των ανθρώπων γύρω του, ακόμα και όταν
λειτουργεί σε δύσκολες συνθήκες ή υπό πίεση.

Η Ενσυναίσθηση συνδέεται με τη συναισθηματική επίγνωση και
κατανόηση της κατάστασης του άλλου, καθώς και μια βαθιά
επικοινωνία με άλλα πρόσωπα μέσω της συναισθηματικής ταύτισης
ή κατανόησης της συμπεριφοράς και των κινήτρων τους.
Άτομα που έχουν αναπτυγμένη ενσυναίσθηση, έχουν σμιλεύσει
βασικές ικανότητες, όπως: κατανόηση των άλλων, προσανατολισμό
προς την παροχή υπηρεσιών και σωστή ανταπόκριση στη
διαφορετικότητα.



Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αυξήσει την ικανοποίηση του πελάτη, ώστε
να διατηρήσει μια μακροχρόνια σχέση μαζί του; 

Τρία είναι τα σημεία-κλειδιά στην εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών που
αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία και συνέχιση μιας σχέσης
συνεργασίας:

Φιλοξενία
Είναι σημαντικό οι πελάτες να βιώνουν πάντοτε μια ευχάριστη εμπειρία
όταν διαδρούν με εκπροσώπους εξυπηρέτησης. Γι' αυτό, καλό είναι να
υπάρχει ομοιογένεια στη συμπεριφορά των εκπροσώπων εξυπηρέτησης, με
συνέπεια προς τις αρχές της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών. 

Προσιτότητα
Κλειδί για την εξαιρετική εξυπηρέτηση είναι για τον πελάτη να μπορεί να
βρίσκει πάντοτε έναν διαθέσιμο εκπρόσωπο υποστήριξης.  Όταν αυτό δεν
είναι εφικτό, εκπρόσωπος από την εταιρεία είναι σημαντικό να καλεί πίσω
τους πελάτες το συντομότερο δυνατόν. 

Εξατομίκευση
Η συλλογή δεδομένων αναφορικά με τον εκάστοτε πελάτη είναι από τις πιο
σημαντικές κινήσεις που μπορεί να κάνει μια εταιρεία, προκειμένου να είναι
σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις προς τους πελάτες της σε
πολύ σύντομο χρόνο, καθιστώντας την εμπειρία για τον πελάτη ξεχωριστή.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

'People of excellence go the extra mile to do what's right.' 
- Joel Osteen

GAME TREE
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Κλείνοντας, αυτό που τελικά φαίνεται να διαφοροποιεί την ποιοτική από
την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών είναι η συνέπεια. Η προσήλωση στον
στόχο, που δεν είναι άλλος από τη συνεχή προσπάθεια να κάνουμε τoυς
πελάτες μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς, να αισθάνονται καλά.

Θυμόμαστε πως η διαδικασία αυτή χρειάζεται υπομονή, σταθερότητα και
επιμονή. Η κουλτούρα εξαιρετικής εξυπηρέτησης διαμορφώνεται
σταδιακά. Η μετάβαση από την ποιοτική εξυπηρέτηση στην εξαιρετική
εξυπηρέτηση είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην
άλλη. Πολύ περισσότερο, αφού αυτή η κουλτούτα διαπερνά όλο το φάσμα
λειτουργίας μια εταιρείας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να
εξυπηρετεί ποιοτικά τους εξωτερικούς πελάτες, αλλά να συμπεριφέρεται
άσχημα στους εσωτερικούς (συναδέλφους). 

Τέλος, απαιτείται συνεχής ενδυνάμωση των ικανοτήτων των εκπροσώπων
εξυπηρέτησης. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως, μέσω
mentoring, μέσω coaching, με συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με
αυτο-μάθηση και βιβλία ανάπτυξης των σχετικών ικανοτήτων, κλπ.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Tips to Go Above and Beyond With Customer Service

25 Tips for Earning Customer Loyalty

Customer Experience Is How You Can Differentiate Your Brand

Το μέλλον ανήκει στο Excellent CX

5 Strategies for CX Excellence

ΠΗΓΕΣ

GAME TREE

ΣΕΛΙΔΑ 16© Game Tree | www.gametree.gr | hello@gametree.gr

https://www.entrepreneur.com/article/226061
https://www.entrepreneur.com/article/245365?fbclid=IwAR2To2jFK2uui9-pX92OrCFh4ZliLViZtq-T2miFSWQe05hX3mI0gw-LPpM
https://www.entrepreneur.com/article/321775?fbclid=IwAR2J0dFi7cEVUcMqh73yNA831fZsT2QQiyyLwyaX_t0vkZfyr5phxyBGEm0
https://www.gametree.gr/2019/03/29/cx-excellence-customer-service-ejyphrethsh-pelatvn/
https://www.peoplemetrics.com/blog/5-strategies-for-cx-excellence
https://www.peoplemetrics.com/blog/5-strategies-for-cx-excellence


Η Game Tree είναι μια καινοτόμος εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Soft Skills.
Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία βασίζεται σε διαδραστικές ασκήσεις,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, πρωτότυπους και διασκεδαστικούς τρόπους
βιωματικής μάθησης, σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική.

Τα σεμινάρια και οι υπηρεσίες μας αναδεικνύουν τις προσωπικές εμπειρίες
και αγκαλιάζουν τα συναισθήματα. Διαμορφώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης,
εμπνέουμε την αλλαγή προς το καλύτερο και προσφέρουμε πρακτικές
λύσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα σε κλίμα ασφάλειας, συνεργασίας,
θετικής διάθεσης και αλληλοσεβασμού.

Είμαστε πιστοποιημένοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην εφαρμογή
τεχνικών Coaching και στην Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης βάσει της
μεθοδολογίας Kirkpatrick. Έχουμε βραβευτεί για το έργο μας και οι πελάτες
μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας.
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