OBSŁUGA KLIENTA I
BUDOWANIE RELACJI
Aktywne warsztaty szkoleniowe dla
handlowców i pracowników BOK

Program warsztatów i szczegóły

JAKO SZEF, WŁAŚCICIEL,
PRZEDSIĘBIORCA MASZ ŚWIADOMOŚĆ,
ŻE ZYSKOWNY BIZNES OSIĄGNIESZ
TYLKO WTEDY, KIEDY TWÓJ ZESPÓŁ
BĘDZIE SKUTECZNY!
Szkolenie OBSŁUGA KLIENTA I BUDOWANIE
RELACJI jest przygotowane dla osób, które chcą
podnieść swoje umiejętności interpersonalne, a przede
wszystkim udoskonalić kompetencje sprzedażowe i
zwiększyć efektywność swoich działań handlowych.
Kluczową korzyścią dla uczestników będzie przede
wszystkim pogłębienie i poszerzenie wiedzy, dotyczącej
profesjonalnej obsługi klienta.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia OBSŁUGA KLIENTA I BUDOWANIE
RELACJI jest przede wszystkim rozwinięcie u
uczestników umiejętności skutecznej komunikacji z
klientem.
Ćwiczenia praktycznych sytuacji, zgłoszonych przez
uczestników, mających na celu utrwalenie i wyrobienie
właściwych nawyków działania w kontakcie z klientem.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ
- zwiększysz samoświadomość jakie znaczenie ma dla
firmy klient,
- udoskonalisz umiejętności związane z efektywnym
reagowaniem na zastrzeżenia klienta,
- poznasz techniki reagowania na zachowania trudnych
klientów,
- nauczysz się jak zbudować trwałe relacje z klientami,
- poznasz główne bariery stojące na drodze do sprawnego
komunikowania się z wszelkimi osobami,
- się do bezproblemowego nawiązywania
kontaktów i długotrwałych relacji.
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OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
Radosław z Warszawy: „Najlepsze szkolenie w którym
uczestniczyłem w tym roku (a byłem na 4) Największa ilość
przydatnej wiedzy którą można bezpośrednio wykorzystać.”
Krzysztof z Warszawy: „Jak zwykle bardzo dobre wrażenia
z perspektywą na udział w kolejnych.”
Wojciech z Warszawy: „Szkolenie zostało przeprowadzone
bardzo profesjonalnie. Informacje uzyskane były bardzo
skoncentrowane na temat szkolenia, były bardzo przydatne,
atmosfera jest super podczas szkolenia.”
Piotr z Krakowa: „Szkolenie było przeprowadzone w miłej
atmosferze. Zakres wiedzy prowadzącego na temat
szkolenia był duży i dobrze przekazany co pozwoli mi
nabytą wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.”
Paweł z Katowic: „Ciekawe, aktywizujące, mądrze
przygotowane i dobrze przeprowadzone. Poznałem cechy
dobrego lidera, poznałem swoje błędy i dowiedziałem się
jak je poprawić.
Szkolenie bardzo inspirujące, przebiegające w dobre
atmosferze,zachęcające do pracy nad sobą”

LICZBY VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
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CELE SZKOLENIA:
Celem warsztatów jest zwiększenie samoświadomości jakie
znaczenie ma dla firmy klient, poznanie głównych barier
stojących na drodze do sprawnego komunikowania się z
wszelkimi osobami oraz przygotowanie do bezproblemowego
nawiązywania kontaktów i długotrwałych relacji.

Program warsztatów szkoleniowych:
Zasady profesjonalnej obsługi klienta.
Etapy procesu obsługi klienta.
Najczęstsze błędy popełniane przy obsłudze klienta.
Przygotowanie do rozmowy z klientem.
Informacja najcenniejszym towarem.
Jakie informację posiadam, a jakie mogę łatwo zdobyć?
Jak dobrze znam swoją ofertę. W czym jestem lepszy od
konkurencji.
Obsługa klienta.
Aktywne słuchanie klienta - pułapki i zagrożenia komunikacji
pozytywnej (ćwiczenia warsztatowe).
Rozpoznanie potrzeb klienta- przeformułowanie (ćwiczenia
warsztatowe).
Rodzaje pytań a zrozumienie komunikatu (pytania otwarte,
zamknięte, sprawdzające, naprowadzające).
Sposoby i techniki obsługi klienta.
Przebieg rozmowy z klientem, techniki angażowania rozmówcy.
Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia.
Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami klientów.
Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami.
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Program warsztatów szkoleniowych cd.
Budowanie relacji z klientem.
Motywacja klienta
• Co motywuje klienta do podejmowania decyzji?
• Co może hamować klienta-obawy klienta?
Działania po sprzedażowe, zwiększające lojalność klienta.
Budowanie „pełnych aktywnych referencji”.
Reguła współpracy.
Reguła wzajemności.
Reguła sympatii.
Reguły zaangażowania.
Reguła niedostępności.
Aktywność jako klucz do klienta.
Znaczenie aktywności w pozyskiwaniu klientów jako niezbędny
warunek dobrego rezultatu w sprzedaży.
Myślenie kreatywne i twórcze podejście w
sytuacjach niestandardowych-zmiany i innowacje.
Działania wspierające relacje.

Przed szkoleniem każdy z uczestników ma
możliwość wypełnienia ankiety lub @
można zgłaszać zagadnienia, które chcą
Państwo poruszyć z danego zakresu.
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Jak wyglądają szkolenia VIDI?

Największą wagę przywiązujemy do skuteczności prowadzonych działań, dlatego
szkolenia oparte są o ćwiczenia i aktywny udział uczestników.
Warsztaty szkoleniowe VIDI to praktyczne szkolenia z określonego tematu, które
dają rozwiązania i narzędzia do pracy. PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW
BIZNESU.
W czasie szkoleń Uczestnicy mają możliwość wypracowania nowych metod i narzędzi
pracy. Aktywny udział w ćwiczeniach pozwala na zbudowanie nowego warsztatu pracy.
SZKOLENIA PROWADZONE VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR SĄ SZKOLENIAMI
NARZĘDZIOWYMI. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy,
które mogą wykorzystać już następnego dnia.

ćwiczenia
indywidualne

odgrywanie rol

ćwiczenia zespołowe

feedback

gry sytuacyjne

aktywizujący wykład

autoprezentacja

burza mózgów

Szkolenie to praktyczny warsztat szkoleniowy. Zgodnie z metodologią VIDI
warsztaty zostaną skonstruowane według następujących proporcji:
20 % czasu szkolenia - teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia
80 % czasu szkolenia - ćwiczenia indywidualne i zespołowe, gry sytuacyjne,
autoprezentacja i odgrywanie ról.

VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR •
32 470 11 75 SZKOLENIA@SUPERSZKOLENIA.PL
• WWW.SUPERSZKOLENIA.PL

ASPEKTY ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 16 h szkoleniowych - 2 dni szkoleniowe
dzień I: od 9:00 do 16:30
dzień II: od 9:00 do 16:30

Terminy:

Koszt szkolenia: 1790 zł netto/os. + 23% VAT

Twoje możliwości rabatu:
II, III i IV osoba z firmy na ten sam termin: 1390 zł netto/os. + 23% VAT
V osoba – gratis
Zapisz się na nasz newsletter - tutaj: vidi.superszkolenia.pl otrzymasz
rabat na szkolenia: 300 zł na szkolenie dwudniowe - po zapisaniu się Twoja
cena to: 1490 zł netto/os. + 23% VAT

Cena zawiera:
konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu (e-mail oraz telefonicznie)
– bezterminowo,
materiały szkoleniowe, karty pracy,
e-book poszkoleniowy,
certyfikat ukończenia szkolenia,
4x przerwa kawowa, 2x obiad,
pomoc i doradztwo po szkoleniu.
Zamówienia dodatkowe: nocleg, parking.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Szkolenie ....................................................................................
Termin........................................................................................
Miejscowość ..............................................................................
NAZWA FIRMY........................................................................................
ADRES FIRMY........................................................................................
TELEFON ...............................................................................................
E-MAIL ....................................................................................................
NIP: ........................................................................................................

UCZESTNICY:

Niniejszym zgłaszam uczestnictwo następujących osób w szkoleniu (proszę podać Imię i Nazwisko oraz
stanowisko):
1 ................................................................................................... tel...................................
2 ................................................................................................... tel...................................
3 .................................................................................................... tel...................................

Oświadczam, iż należność za szkolenie w wysokości :
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

CENA JEDN. NETTO/OS

`CENA JEDN. BRUTTO
(Cena netto+23% VAT)

SUMA BRUTTO
(Liczba uczestników x cena jedn. brutto)

zapłacę na konto VIDI Centrum Rozwoju Kadr PKO BP, konto nr 50 1020 5558 1111 1091 0540 0046 na podstawie otrzymanej
faktury pro forma.
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikiem VAT*; nasz numer NIP ................................................
Upoważniamy VIDI Centrum Rozwoju Kadr do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
• Przesłanie karty zgłoszenia lub wypełnienie formularza online czy też zgłoszenie e-mail jest równoznaczne z
dokonaniem zakupu szkolenia i akceptacją regulaminu >>> REGULAMIN ( dostępny: https://superszkolenia.pl/72,regulamin)
i jest umową między zgłaszającym a VIDI Centrum Rozwoju Kadr.
• Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, Prosimy o wpisanie adresu e-mail na jaki ma być wysłana
faktura e-mail: ...............................................…..........................................................................................
* Zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia. W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych
możliwe jest zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia. Proszę o dołączenie oświadczenia do karty zgłoszenia.
• Informacje dodatkowe:
.....................................................................................................................................................................................................................
dodatkowe zamówienie (płatne)
Nocleg
Kolacja
Parking
Specjalna Dieta ............................................

_____________________
Imię i nazwisko (podpis osoby upoważnionej)

__________________________________
pieczątka firmy
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