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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ  
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Θεματολογία: 
 
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Αξίες επιχείρησης (όραμα, κουλτούρα, εταιρική εικόνα) 
Γνώση προϊόντων και υπηρεσιών – Ανταγωνισμός 
Χάραξη πολιτικής (στόχοι, στοχοθεσία) 
Ανθρώπινο δυναμικό - το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού κάθε επιχείρησης 
S.W.O.T. ανάλυση 
Κατάρτιση σχεδίου δράσης – πωλήσεων 
 

2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
Εστιάζοντας στον πελάτη - το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης (σύγχρονη 
έννοια του πελάτη, κατηγοριοποίηση πελατείας, γνωριμία με τον πελάτη) 
Οφέλη της τμηματοποίησης πελατείας  
Σχέσεις με την πελατεία  
Είδη πελατών : πελάτης διαφημιστής ή δυσφημιστής 
Ανίχνευση και καταγραφή αναγκών πελατών - Εξατομίκευση της ανάγκης πελατών  
Απαιτήσεις πελατείας 
Διαχείριση υφιστάμενης πελατείας  
Μεθοδολογία προσέλκυσης νέας πελατείας 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας  
Επαγγελματική Δεοντολογία : «Θεσμικό πλαίσιο» επαγγελματικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης 
Η επικοινωνία στην υπηρεσία της πώλησης 
Είδη επικοινωνίας : Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 
Επιλογή του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας – Διαφορετικές προσεγγίσεις 

      Αντιμετώπιση διαφόρων κατηγοριών πελατείας (ασυνήθιστων, απαιτητικών κλπ.) 
 Η δημιουργία εντυπώσεων – Η αξία της πρώτης εντύπωσης -  Διατήρηση των θετικών      
εντυπώσεων 
Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας  

     Βασικοί κανόνες επικοινωνίας - Πως θα νιώσει ο πελάτης ότι είναι ξεχωριστός 
Θετική σκέψη : Τι δεν πρέπει να γίνεται κατά την εξυπηρέτηση του πελάτη 
Γλώσσα του σώματος 
Μαιευτική μέθοδος : Η σημασία των ερωτήσεων 
Η σημασία της ενεργητικής ακρόασης  
Στυλ επικοινωνίας και συμπεριφοράς 
Απόκτηση και διατήρηση προσοχής 
Παράγοντες που εμποδίζουν την επικοινωνία 

      Διαχείριση του άγχους – Λειτουργώντας υπό πίεση – Χειρισμός δύσκολων καταστάσεων 
Αποφυγή συνήθων λαθών κατά την πώληση 
Αντιμετώπιση ανταγωνιστών 
Επιτυχημένη σύνταξη επαγγελματικού κειμένου 
Αποτελεσματική τηλεφωνική συμπεριφορά 
Επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συσκέψεων 
Σημασία υποκίνησης 
Ομαδικότητα και συνεργασία 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 

 

2 

 

4. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας  
Στοιχεία εξυπηρέτησης πελατείας 
Στάδια εξυπηρέτησης πελατείας 
Αύξηση των πωλήσεων μέσα από την ποιοτική εξυπηρέτηση  

Παθητική εξυπηρέτηση – Ενεργητική εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας  

Είδη αναγκών και πως συνδυάζονται με την πώληση 
Έννοια της διασταυρούμενης πώλησης (πλεονεκτήματα για την επιχείρηση και τον πελάτη)  

Ρόλος των πωλήσεων στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τον πελάτη 

Συμμόρφωση με ισχύον θεσμικό πλαίσιο – Σημασία για την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης με τον 
πελάτη, ειδικότερα σε περιόδους κρίσεως 

Ολική Ποιότητα – Πρότυπα ποιοτικής εξυπηρέτησης 

      Η συμβολή της νέας τεχνολογίας στην Εξυπηρέτηση πελατείας (call centers, web sites κλπ) 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 
Το επικοινωνιακό παιχνίδι της προσέγγισης και η σημασία του 
Τρόποι προσέγγισης και διαφορετικοί χειρισμοί 
Σωστή οργάνωση προϋπόθεση για επιτυχημένες πωλήσεις – Χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων 
Σωστή διαχείριση του χρόνου 
Αναζήτηση πελατών 
Τρόποι πώλησης – Μέθοδος Α.I.D.C.A. 
Στάδια πώλησης (προετοιμασία πώλησης, προσέγγιση πελάτη, παρουσίαση προϊόντος, 
διαπραγμάτευση, διαχείριση αντιρρήσεων - βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης αντιρρήσεων,   
ανακεφαλαίωση και κλείσιμο της συμφωνίας, εξυπηρέτηση μετά την πώληση ) 
Αξία της συμβουλευτικής πώλησης – Σύγχρονη τάση 
Τηλεφωνική επικοινωνία και πώληση 
Ταχυδρομική επικοινωνία και πώληση  
Επικοινωνία και πώληση μέσα από το διαδίκτυο    
 

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
      Ικανοποίηση δυσαρεστημένων πελατών  
       Διαχείριση παραπόνων πελατείας και δύσκολων περιπτώσεων – Τεχνικές συνεργασίας 
      Πολιτική διαχείρισης παραπόνων  
      Φορείς επίλυσης παραπόνων πελατείας  
      Αξιοποίηση παραπόνων 

 
7. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
      Αρμονική συνεργασία με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο 
      Συνεργασία μεταξύ ομάδων 
      Ασκηση εξουσίας 
      Μέτρηση αποτελεσματικότητας ομάδας – Στοχοθεσία 
       Επιβράβευση της επιτυχίας, ενθάρρυνση – Συστήματα κινήτρων 
       Συναντήσεις επί των πωλήσεων 
 
 
Η παρουσίαση θα πλαισιώνεται με παραδείγματα, case studies, Role-plays, Προβολή video 

 


