
«Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς υγείας»

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Ιωάννης 
Πυρνοκόκης, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 
προπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό τμήμα, 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
της Ε.Ε.Δ.Ε. καθώς και στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(Ε.Α.Π.). Έχει διατελέσει Διοικητής στο Γ.Ν.Α Γενικό 
Νοσοκομείο Άργους καθώς επίσης και στο Ν.Ν.Θ.Α. 
(Νοσοκομείο Σωτηρία) ενώ πλέον επί σειρά ετών 
κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ιατρικό 
Κέντρο Παλαιού Φαλήρου.

Δομή του προγράμματος: 
Συνολικά 12 ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
επιμόρφωσης μέσω ανάλυσης και επεξεργασίας 
περιπτώσεων (case studies), ερωτηματολογίων, 
role playing και τη δημιουργία μικρών ομάδων για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αντιμετώπιση 
δυσκολιών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
•Η προσέγγιση
•Εγώ και ο πελάτης
•Φροντίζω την πρώτη εντύπωση, δημιουργώ τη σχέση
•Προσέχω τις ανάγκες του πελάτη
•Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, στα βασικά
καλύτερος
•Extra service
•Συντονισμός με τον πελάτη
•Αποκάλυψη αναγκών, εντοπισμός προσδοκιών
•Ελέγχω την κατάσταση
•Αντιρρήσεις – Χειρισμός αντιρρήσεων
•Αποφυγή και χειρισμός εντάσεων
•Καθησυχαστική και πειστική επικοινωνία
•Φροντίζω για τη συνέχεια της σχέσης – Εξυπηρετώ –
Ενισχύω την εμπιστοσύνη

16-17/11/2018

12 ώρες 
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018/16:30-21:00 
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 /09:00-15:00

ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, 
Λάρισα

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει διήμερο  σεμινάριο με 
θέμα την εξυπηρέτηση και διαχείριση 
δύσκολων πελατών σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς υγείας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενισχυθούν οι 
συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες 
και να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες τεχνικές 
και μεθόδους που θα βοηθήσουν στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, 
συγκρούσεων και παραπόνων μέσα από ένα 
διαδραστικό σεμινάριο, με απώτερο σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θα 
ενισχύσουν τα ποσοστά ικανοποίησης των 
πελατών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη, 
τους εργαζόμενους και τους προϊσταμένους 
τμημάτων που έρχονται σε επαφή με τους 
πελάτες -ασθενείς και συνοδούς- της 
επιχείρησης.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 14 
Νοεμβρίου 2018.

Κόστος ανά άτομο: 
Για τα μέλη του ΣΘΕΒ: 230€ 
Για τα μη μέλη του ΣΘΕΒ: 250€ 

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί 
μέσω του ΛΑΕΚ 0,24% Έτους 2018. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέσω 
ΟΑΕΔ 7 Νοεμβρίου 2018.
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