Αποηελεζμαηική Διαχείριζη
Απαιηήζεων
Τν ρηίζηκν ή ην γθξέκηζκα κηα ζρέζεο……
Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο
δαλεηνιήπηεο πνπ αδπλαηνύλ λα απνπιεξώζνπλ ηα ρξέε ηνπο αιιά θαη ζηελ
θεθαιαηαθή επάξθεηα ηωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ. Η ζρέζε ηνπ ηζρπξνύ παξόρνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κε ηνλ αδύλακν θαηαλαιωηή, ν νπνίνο
αληηκεηωπίδεη πέξαλ ηωλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ππνρξεώζεωλ πξνο ηηο ηξάπεδεο ηηο
αζθαιηζηηθέο θαη ην Δεκόζην δωηηθά πξνβιήκαηα δηαβίωζεο έρεη πάξεη δηαζηάζεηο
ζε επίπεδα πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία. Τε ζρέζε απηή θαιείηαη λα αληηκεηωπίζεη ζε
πξώηε θάζε ε νκάδα ηωλ αλζξώπωλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε ηωλ
απαηηήζεωλ ηεο εηαηξίαο πνπ απαζρνινύληαη.
Η εθκάζεζε ηεο ηερληθήο πνπ θέξλεη απνηέιεζκα θαη παξάιιεια
ελδπλακώλεη ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηνλ πειάηε απνηειεί απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
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Κ

οινό

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε
ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηξαπεδώλ
θαη αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ πνπ
αζρνινύληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ
ιεμηπξνζέζκνπ ραξηνθπιαθίνπ
ηνπο, θαζώο θαη ζε εηαηξίεο
ελεκέξωζεο νθεηιεηώλ ζηηο νπνίεο
νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί
αλαζέηνπλ ζπλήζωο ηε δηαρείξηζε
ηνπ ελ ιόγω ραξηνθπιαθίνπ.

Σ

ηόχος

Τν ζεκηλάξην επηθεληξώλεηαη ζε
επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο θαη
παξαδείγκαηα ώζηε κεηά ην πέξαο ηνπ
νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπζρεηίζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απαηηήζεωλ
κε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο , ζα
θαηεγνξηνπνηνύλ ηνπο ηύπνπο
νθεηιεηώλ ώζηε λα δηαπξαγκαηεύνληαη
καδί ηνπο απνηειεζκαηηθά.
Έκθαζε δίδεηαη ζηε ζεκαζία κηαο
δνκεκέλεο ηειεθωληθήο επηθνηλωλίαο
ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο
απηνπεπνίζεζεο ζηελ επηθνηλωλία θαη
ηε δηαπξαγκάηεπζε αθόκα θαη κε ηνπο
πην δύζθνινπο πειάηεο
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Μ

εθοδολογία

Έρεη εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα έωο
θαη 20 πεξίπνπ ζπκκεηερόληωλ.
Δηαξθεί 2 εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη
ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ ηε βαζηθή
ζεωξία κε ηε βνήζεηα πνιπκέζωλ.
Παξάιιεια αλαπηύζζνληαη νη
απαξαίηεηεο ηερληθέο επηθνηλωλίαο,
αληηκεηώπηζεο ηνπ πειάηε θαη
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηε βνήζεηα
εηθνληθώλ ζελαξίωλ

Ε

Θ





ιζηγηηής

Τξαπεδηθόο, κε πνιιά ρξόληα εκπεηξίαο
ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο η.
Μεζνιαβεηήο Τξαπεδηθώλ Επελδπηηθώλ
Υπεξεζηώλ ζηελ Ειιάδα, εθπξόζωπνο
ηωλ Τξαπεδώλ Εζληθήο, Πεηξαηώο,
Eurobank, Alpha Bank, Αηηηθήο θαη
HSBC, / Σπλήγνξνο ηνπ Πειάηε ηνπ
νκίινπ
ηεο
ΕΤΕ/
Δηεπζπληήο
Ηιεθηξνληθήο Τξαπεδηθήο / Δηεπζπληήο
Ελαιιαθηηθώλ Δηθηύωλ/ Δηεπζπληήο
Καηαλαιωηηθήο Πίζηεο/ Δηεπζπληήο
Μάξθεηηλγθ Καξηώλ θ.α.. Έκπεηξνο
Εηζεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο πνιιώλ
άξζξωλ θαη βηβιίωλ ζρεηηθώλ κε ην
Τξαπεδηθό
Μάξθεηηλγθ,
ηε
Δηαπξαγκάηεπζε ηηο πωιήζεηο θαη ηελ
εμππεξέηεζε πειαηώλ.













έμαηα

Τν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ε
δηαρείξηζε απαηηήζεωλ ηεο
επηρείξεζεο
Οξγάλωζε ηεο νκάδαο θαη ε
θαηαλόεζε ηεο νιηθήο πνηόηεηαο
Οη αλάγθεο ηωλ πειαηώλ
Η γλώζε ηεο επηθνηλωλίαο θαη ε
ρξήζε ηεο θαηάιιειεο
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Οη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ηωλ
πειαηώλ
Οη δύζθνινη πειάηεο
Δηαπξνζωπηθή ζπλαιιαθηηθή
αλάιπζε
Η ρξήζε ηωλ εξωηήζεωλ
Ο ρεηξηζκόο ηωλ αληηξξήζεωλ
Τν παξάπνλν ηνπ πειάηε ωο
αθνξκή γηα απνθαηάζηαζε
ζρέζεωλ.
Καηάθηεζε ηεο γλώζεο ηεο
ηειεθωληθήο ζπκπεξηθνξάο
Η έλλνηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,
ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο
δηαηηεζίαο
Τερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο
Πξνβνιή Παξαδεηγκάηωλ
αηνκηθέο αζθήζεηο
θαη παίμηκν ξόιωλ
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