
 

Profesjonalna obsługa klienta  

 

 

CELE SZKOLENIA 

Na treningu uczestnicy poznają efektywne metody pracy z Klientami oraz uzyskają następujące 
umiejętności: 

• skuteczne oddziaływanie na Klientów, 
• właściwie sterowanie przebiegiem sytuacji i sondowanie potrzeb Klienta 
• dostosowanie sposobu komunikacji do typu klienta 
• konstruktywne przekazywanie informacji negatywnych (niezgodnych z oczekiwaniami 

Klienta) 
• zachowania asertywne 

 
 

PROGRAM 

1. Otwarcie szkolenia 

• Cele szkolenia, diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników 

• Ćwiczenie otwierające o charakterze integracyjnym 

 

2. Kształtowanie profesjonalnego wizerunku firmy 

• Udział pracowników w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy – jak budujemy 

pozytywny wizerunek? - co wpływa na pojawienie się negatywnego wizerunku? 

Warsztaty- praca zespołowa  

 

3. Podstawowe zasady procesu komunikowania się z klientem  

• Sondowanie potrzeb i oczekiwań 

• Umiejętność zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja 

• Diagnoza sytuacji – o co chodzi klientowi? 

Warsztaty – doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb lub sytuacji  

 

4. Przekazywanie informacji negatywnej (czyli trudnej, niezgodnej z oczekiwaniami klientów) 

• Zamiana negatywów w pozytywy 

• Cztery reguły ułatwiające przekazanie informacji niezgodnej z oczekiwaniami 

• Reklamacje, błędy, nieporozumienia – jak reagować? 

• Zachowania asertywne w procesie obsługi klienta 

• Warsztaty - doskonalenie umiejętności przekazywania informacji negatywnej na bazie 

praktycznych przykładów zawodowych uczestników 



 

5. Radzenie sobie z krytyką  

• Standardy reagowania w obliczu krytyki  

• Krytyka słuszna i niesłuszna – różnice w sposobie reagowania 

• Warsztaty - doskonalenie umiejętności przekazywania reagowania na krytykę na bazie 

praktycznych przykładów zawodowych uczestników 

 

6. Dostosowanie stylu obsługi do typu klienta 

• Typologia klientów 

• Z jakim typem klienta pracuje mi się najlepiej i najtrudniej  

Autodiagnoza (test) – analiza własnego stylu zachowań 

• Jak dostosować swój styl obsługi / komunikacji do typu klienta?  

 

7.    Podsumowanie szkolenia 

  

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA 

⚫ szkolenie ma formę aktywnego treningu kształtowania pożądanych postaw pracowniczych 
⚫ uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, analizują rzeczywiste 

przypadki i realizują zadania próbne  
⚫ Na szkoleniu uczestnicy otrzymają informacje zwrotną o swoim funkcjonowaniu w relacjach z 

klientami i w zespole pracowniczym, poznają mocne i słabsze strony osobistych umiejętności. 
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

Program jest przygotowany na szkolenie 1-dniowe (8 godzin dydaktycznych) 

 

Harmonogram: 

9.00. - 10.30. – sesja pierwsza 

10.30.- 10.45. – przerwa 

10.45.- 12.15. – sesja druga 

12.15.- 12.45 – przerwa lunch 

12.45. – 14.15. – sesja trzecia 

14.15. – 14.30. – przerwa 

14.30. – 16.00 – sesja czwarta 

 

 


