Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ηγεσία και ομαδική Εργασία
Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών

Ένα πρακτικό και χρήσιμο σεμινάριο
βιωματικού χαρακτήρα διάρκειας τριών
ημερών για τραπεζικά στελέχη που
επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες και
γνώσεις με ευχάριστο τρόπο που θα
μπορούν αξιοποιήσουν άμεσα στην
καθημερινή τους εργασία.
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A.
Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας

Ανάπτυξη θεματολογίας
• Το οικονομικό περιβάλλον της αγοράς
σήμερα και ποιες οι προοπτικές για την
τράπεζα και το τραπεζικό στέλεχος του
2020.

ημέρα 1η

•

Η αλλαγή της νοοτροπίας
του προσωπικού μαζί με

• H κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τα
στελέχη και τις ομάδες εργασίας που
έχουν αναλάβει την υλοποίηση του
έργου της αναδιοργάνωσης της
Τράπεζας στην μετάβαση της στην
ψηφιακή εποχή.

την συνεχή βελτίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών,
την αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας
και την αρμονική
συνεργασία ομάδων

•

Η γραπτή, η προφορική επικοινωνία και η
αναγνώριση της γλώσσας σώματος του
πελάτη

•

Το εργαλείο των ερωτήσεων

•

Η αυτό-αξιολόγηση του
στελέχους στην Τράπεζα

•

Η κατανόηση των τεσσάρων διαφορετικών
τύπων πελατών.

•

Ο καθορισμός των αναγκών των
τραπεζικών πελατών και η διάκριση των
πραγματικών/λογικών αναγκών από τις
προσωπικές /υποβόσκουσες

στην Τράπεζα
.

Πως η οικονομική κρίση επηρεάζει τις σχέσεις
μας με τους πελάτες.
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Υποβοήθηση της διδασκαλίας με τη
χρήση πολυμέσων και εκπαιδευτικών
σύντομων ταινιών με παραδείγματα
πετυχημένων πρακτικών
•

Ατομική άσκηση Γλώσσας Σώματος

•

Ατομική άσκηση αυτό-αξιολόγησης πωλητή

•

Ομαδική άσκηση αξιολόγησης πελάτη και

•

ομαδική άσκηση με παίξιμο ρόλων
«Μαζυ» εντοπισμού και χειρισμού corporate
πελάτη

•

Η αναγνώριση και η σωστή αντιμετώπιση
του τύπου του συνομιλητή (πελάτη
ή στελέχους της τράπεζας )

•

Η αναγνώριση της πραγματικής ανάγκης του
πελάτη

•

Η αναγνώριση της υποβόσκουσας
ανάγκης του πελάτη (video)

•

Η αναγνώριση και η ορθή χρήση της
λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
(άσκηση γλώσσα σώματος)

•

Η χρήση της ερώτησης ως εργαλείο
πώλησης (ποικιλία ευρηματικότητα)
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Β.

Ανάπτυξη θεματολογίας
•

Η αυτογνωσία του στελέχους και η ικανότητα
να αντιλαμβάνεται και να χειρίζεται με
αποτελεσματικότητα τον εαυτό του και τους
άλλους (EQ vs IQ) μοντέλο D.Goleman.

•

Η κατανόηση των λόγων που προκαλείται το
εργασιακό stress και οι τεχνικές
αποτελεσματικής διαχείρισης του.

•

H Διοίκηση των Αλλαγών και η ομαλή
μετάβαση της Τράπεζας στην ψηφιακή
εποχή. Τo μοντέλο των 3 βημάτων κατά
Lewin Kurt

•

Αποτελεσματική Ηγεσία και ομαδικότητα των
στελεχών στην υπηρεσία της ποιοτικής
εξυπηρέτησης του πελάτη (μοντέλο Blake &
Mouton)

•

Η κατανόηση των σχέσεων μέσα από την
θεωρία συναλλακτικής ανάλυσης (transactional
analysis) του E.Berne

•

Η χρήση της επαγγελματικής συμπεριφοράς για
να διευκολύνει ή να εμποδίσει την συμπεριφορά
του πελάτη.

•

Η ομαδική εργασία και η λήψη απόφασης σε
δύσκολες καταστάσεις με τη χρήση του
μοντέλου των 6 καπέλων της πλάγιας
σκέψης του Ε.Debono,

Ομάδα και Ηγεσία
Ημέρα 2η
Ομαδική εργασία και
αποτελεσματική διοίκηση
σε Στελέχη και υπαλλήλους
που εξυπηρετούν δια
ζώσης ή εξ αποστάσεως
τον εξωτερικό και τον
εσωτερικό πελάτη.
Εργαζόμενοι στη Διοίκηση
που συναλλάσσονται
άμεσα ή έμμεσα ή
στηρίζουν άλλες
υπηρεσίες της Διοίκησης,
του Δικτύου
Καταστημάτων και των
Εναλλακτικών δικτύων της
Τράπεζας (Contact
Centers).
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Υποβοήθηση της διδασκαλίας με τη
χρήση πολυμέσων και εκπαιδευτικών
σύντομων ταινιών με παραδείγματα
Βέλτιστων πρακτικών
•

•

Η Ηγεσία της ομάδας και η επίγνωση
της συναισθηματικής νοημοσύνης με
την χρήση του παραδείγματος των
«12 ενόρκων» και ατομική άσκηση
αυτοπροσδιορισμού της
συναισθηματικής νοημοσύνης
Άσκηση ατομικής μέτρησης της
Αποτελεσματικής Ηγεσίας με βάση τη
σχάρα αποτελεσματικής ηγεσίας των
Blake και Mouton)

• Η κατανόηση των σχέσεων μέσα από
την αυτό-αξιολόγηση στη θεωρία
συναλλακτικής ανάλυσης
(transactional analysis)
•

Η αποτελεσματική τεχνική της
διαπραγμάτευσης με χρήση video

•

Άσκηση ομαδικής λήψης αποφάσεων
με τη χρήση εκπαιδευτικής ταινίας
« Επιβίωση στην έρημο »
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Γ.

Ανάπτυξη θεματολογίας
•

Τα παράπονα των πελατών και οι τεχνικές
αντιμετώπισης τους

•

Ο ρόλος του διαπραγματευτή και του
τραπεζικού διαμεσολαβητή

Ημέρα 3

•

Τεχνικές διαμεσολάβησης «μοντέλο
Thomas - Killman)

Η ορθή αντιμετώπιση των
παραπόνων και των
δύσκολων καταστάσεων με
πελάτες είναι απαραίτητη
για μια ποιοτική
εξυπηρέτηση. Καθώς και η
επιλογή της καλύτερης
τακτικής στις συγκρούσεις
με την η κατανόηση της
διαδικασίας της
διαμεσολάβησης ενός
τρίτου για την επίλυση του
προβλήματος.

•

Η κατάλληλη προετοιμασία του στελέχους
και του προσδιορισμού της στρατηγικής
διαπραγμάτευσης

•

Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση της
σχέσης με τον πελάτη,

•

τα στάδια και η επιλογή της κατάλληλης
διαπραγματευτικής τακτικής.
Η προετοιμασία και η στοχοθέτηση με τον
προσδιορισμό της καλύτερης
εναλλακτικής συμφωνίας καθώς και της
ζώνης επίτευξης συμφωνίας.

•

Η τριγωνική διαπραγμάτευση
διαμεσολάβηση, η απλή και η αφηγηματική
στρατηγική

Aντιμετώπιση
Συγκρούσεων με
πελάτες
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Εκτός από την προβολή ειδικών
ταινιών για την καλύτερη κατανόηση
των βέλτιστων πρακτικών θα γίνουν
ατομικές ασκήσεις αντιμετώπισης
παραπόνων και επιλογής της
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Εισηγητής:

Δημήτρης Παυλάκης
Τραπεζικός, με πολλά χρόνια εμπειρίας σε διάφορες διευθυντικές θέσεις
επαφής με πελάτες.
Τ. Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών (2012-2016) ως εκπρόσωπος των Τραπεζών Εθνικής,
Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Αττικής και HSBC,
Συνήγορος του Πελάτη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Διευθυντής Ηλεκτρονικής Τραπεζικής / Διευθυντής Ηλεκτρονικών και
Εναλλακτικών Δικτύων
Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης
Διευθυντής Μάρκετινγκ Καρτών/ Αναλυτής Συστημάτων κ.α.
Κάτοχος προ-διδακτορικού μεταπτυχιακού διπλώματος (M.sc.), Insead
Interalfa Banking
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά και του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και πολιτικών Επιστημών.
Έμπειρος εισηγητής και συγγραφέας πολλών άρθρων, βιβλίων και πολυμέσων
σχετικών με το Τραπεζικό Μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση των πελατών, την
αποτελεσματική Διαπραγμάτευση, τις πωλήσεις και την διαμεσολάβηση μέσω
της φιλικής και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Συνεργάζεται με επιδοτούμενα σεμινάρια στην Ε.Ε.Τ, στο Σύνδεσμο Τραπεζών
Κύπρου και σε διάφορες Τράπεζες της Ελλάδος και της Κύπρου.

Στοιχεία επικοινωνίας Δημήτρης Παυλάκης
Οδυσσέως 41, 16673 Βούλα, τηλ.0030.6944.444.445
padem@otenet.gr και http://www.dpavlakis.gr
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