Τξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε θαη
ηερληθέο δηαπξαγκαηεύζεωλ
Οη πειάηεο ηωλ ηξαπεδώλ θεύγνπλ……
Δίλαη πιένλ γεγνλόο όηη βηώλνπκε κηα δύζθνιε γηα ηελ νηθνλνκία ζπγθπξία ε
νπνία έρεη επεξεάζεη όινπο ηνπο ιανύο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο.
Άξα είλαη επόκελν ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγωληζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηε δηάξθεηα
κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαξθεί έλα απξνζδόθεηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα, λα γελλώληαη πξνβιήκαηα κεηαμύ Τξαπεδώλ θαη ηωλ πειαηώλ ηνπο.
Πνιινί πειάηεο ηωλ ηξαπεδώλ πιένλ επηδεηνύλ λα βξνπλ θηιηθό ηξόπν γηα λα
ιπζνύλ απηά ηα πξνβιήκαηα .
Απηή ε ιύζε δελ είλαη άιιε από ηελ Δλαιιαθηηθή Δπίιπζε Γηαθνξώλ θαη όπωο
δηεζλώο είλαη γλωζηή ωο Alternative Dispute Resolution (A.D.R).
Μηα ιύζε πνπ γίλεηαη ζε ιηγόηεξν ηππηθό θαη αληαγωληζηηθό επίπεδν από κηα
δίθε εζηηάδνληαο ζηελ πξαγκαηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηδηώθνληαο λα
έξζνπλ πην θνληά νη αληηκαρόκελεο πιεπξέο.
Απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ αθνξνύλ κόλν ηνπο πειάηεο θαη ηνπο επίζεκνπο
κεζνιαβεηέο αιιά θαη ηα ζηειέρε ηωλ Φξεκαηνπηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ πνπ ζα
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πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα γηα λα κε θύγνπλ νη πειάηεο …..
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Έρεη εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα έωο
θαη 20 πεξίπνπ ζπκκεηερόληωλ.
Γηαξθεί 2 εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη
ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ ηε
βαζηθή ζεωξία κε ηε βνήζεηα
πνιπκέζωλ.

Κ

Παξάιιεια αλαπηύζζνληαη νη
απαξαίηεηεο ηερληθέο επηθνηλωλίαο,
αληηκεηώπηζεο ηνπ πειάηε θαη
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηε βνήζεηα
εηθνληθώλ ζελαξίωλ

Θέκαηα γηα αλάπηπμε

νηλό

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε
relationship managers θαη ζε
ζηειέρε ζπλαιιαγήο ζην
Καηάζηεκα θαη ηηο Κεληξηθέο
Υπεξεζίεο πνπ επηζπκνύλ λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα ζύληνκν,
πξαθηηθό θαη ρξήζηκν ζεκηλάξην γηα
λα αληηκεηωπίδνπλ απνηειεζκαηηθά
παξαπνλνύκελνποδπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, θαζώο
θαη ζε ζηειέρε πνπ αλαιακβάλνπλ
ξόιν κεζνιαβεηή γηα λα
απνθαηαζηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο
πειαηείαο κε άιινπο ππαιιήινπο ή
ηε Τξάπεδα γεληθόηεξα.

Μ








Αιιαγέο
ζην
νηθνλνκηθό
πεξηβάιινλ πνπ επηβάινπλ
λέεο
ζηξαηεγηθέο
ζηηο
Τξάπεδεο
Τν λέν θαζεζηώο πνπ αθνξά
ην επξωπαϊθό πιαίζην ζηελ
A.D.R (Δλαιιαθηηθή Δπίιπζε
Γηαθνξώλ)
Γλωξηκία κε ηνλ ζεζκό ηνπ
Τξαπεδηθνύ Μεζνιαβεηή
Καηαλόεζε ηωλ ηξαπεδηθώλ
αλαγθώλ ηνπ πειάηε θαη
αηηίεο Σπγθξνύζεωλ.

εζνδνινγία

Τν ζεκηλάξην επηθεληξώλεηαη ζε
πξαθηηθέο θαη παξαδείγκαηα από
ηελ ηξαπεδηθή εκπεηξία ηα νπνία ζα
επηιεγνύλ θαη ζα παξνπζηαζηνύλ κε
ηε ζπλδξνκή ηεο ππεξεζίαο
εμππεξέηεζεο (παξαπόλωλ) ηεο
Τξάπεδαο.
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Γλώζε ηωλ βαζηθώλ αξρώλ επηθνηλωλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο κε ηνλ πειάηε
Αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηωλ ιεθηηθώλ θαη κε ιεθηηθώλ κελπκάηωλ ηνπ
πειάηε
Αληηκεηώπηζε δπζαξεζηεκέλωλ πειαηώλ
Τα παξάπνλα ηωλ πειαηώλ ωο επθαηξία γηα ηε βειηίωζε καο
Η αληηκεηώπηζε ηωλ παξαπόλωλ
Αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε δύζθνιωλ Πειαηώλ
Τερληθέο αληηκεηώπηζεο δηαιόγνπ
Η δηαπξαγκάηεπζε ωο βαζηθό εξγαιείν γηα ηε δηακεζνιάβεζε
Αλάιπζε ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη θαηάξηηζε ζηξαηεγηθώλ
Τα Βήκαηα θαη νη ηερληθέο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο

Εηζεγεηήο
Δεκήηξεο Παπιάθεο
Τξαπεδηθόο, κε πνιιά ρξόληα εκπεηξίαο ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο
η.Μεζνιαβεηήο
Τξαπεδηθώλ
Δπελδπηηθώλ
Υπεξεζηώλ
ζηελ
Διιάδα,
εθπξόζωπνο ηωλ Τξαπεδώλ Δζληθήο, Πεηξαηώο, Eurobank, Alpha Bank,
Αηηηθήο θαη HSBC, / Σπλήγνξνο ηνπ Πειάηε ηνπ νκίινπ ηεο ΔΤΔ/ Γηεπζπληήο
Ηιεθηξνληθήο Τξαπεδηθήο / Γηεπζπληήο Δλαιιαθηηθώλ Γηθηύωλ/ Γηεπζπληήο
Καηαλαιωηηθήο Πίζηεο/ Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ Καξηώλ θ.α.. Έκπεηξνο
Δηζεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο πνιιώλ άξζξωλ θαη βηβιίωλ ζρεηηθώλ κε ην
Τξαπεδηθό Μάξθεηηλγθ, ηε Γηαπξαγκάηεπζε ηηο πωιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε
πειαηώλ.
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