
Sporo czasu i wysiłku zajęło Ci zdobycie 

tego Klienta. Dzwoniłeś, umawiałeś się na 

spotkania. Dopasowywałeś ofertę do 

jego potrzeb i negocjowałeś zasady 

współpracy z działem realizacji. 

Teraz Klient dzwoni do Ciebie w każdej 

drobnej sprawie, 

z oczekiwaniem natychmiastowej reakcji.

No tak, Twoim zadaniem jest troska o 

pełną satysfakcję Klienta, ale dlaczego ten 

Klient musi być taki trudny?

Wyobraź  sobie, że Klient dzwoni do 

Ciebie, a Ty odbierasz telefon z 

niewymuszonym uśmiechem na twarzy i 

w głosie. Klient dzwoni, żeby 

podziękować  Ci za wsparcie i 

poinformować, że właśnie polecił Cię 

swojemu znajomemu.  Czy to jest w ogóle 

możliwe?

TAK!

Zapraszamy na warsztat, dzięki któremu:

• Zbudujesz lepsze relacje z Klientami, 

które zaowocują długofalową 

współpracą i referencjami

• Unikniesz wielu trudnych sytuacji, 

dzięki czemu Twoja praca przyniesie Ci 

więcej satysfakcji i zadowolonych 

Klientów

• Zamienisz reklamacje w okazję do 

lepszego poznania Klienta i 

zacieśnienia relacji

• Będziesz panował nad swoimi 

emocjami, co przełoży się na 

ostudzenie emocji Klienta

• Wypracujesz własne sposoby 

pozytywnego zaskakiwania Klienta, 

dzięki czemu wyróżnisz się od 

konkurencji.

Warsztat skierowany jest do handlowców i

pracowników działu obsługi Klienta, którzy

mają dosyć narzekania, szukają wyjścia z

trudnych sytuacji i chcą poprawić relacje ze

swoimi Klientami.
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PROGRAM SZKOLENIA:

• Trudny Klient – jakie zachowania 
powodują, że pojawiają się trudne 
sytuacje?

– Klient trudny czy wymagający?

– Czego nie należy robić?

• Pretensje, zażalenia i zastrzeżenia

– Zastrzeżenia - kolejne etapy 
radzenia sobie z nimi, trzy 
rodzaje zażaleń i reakcji Klienta, 
jak je rozpoznać, dlaczego 
zażalenia są szansą?

– Metody odpierania ataków i 
zarzutów, magiczne słowo "ale" 
czyli o metodzie warunkowej 
akceptacji

• Co to jest skarga i reklamacja?

– Wykazywanie inicjatywy w 
reakcji na reklamację

– Reagowanie w irytujących 
sytuacjach czyli co zrobić, kiedy 
nie możesz powiedzieć TAK - jak 
umiejętnie odpierać zarzuty, 
dlaczego i czy zawsze należy 
objaśniać elementy świadczonej 
usługi?

• Jak być elastycznym, uczynnym i 
skutecznym?

– Jak sobie radzić z 
niezadowolonym Klientem, czy 
można odzyskać jego zaufanie?

– Jeśli Klient jest wściekły, czy 
można go uspokoić? - Strategie 
postępowania

– Słowa, których nie powinien 
mówić pracownik działu obsługi 
Klienta

• Zasady asertywnego zachowania 
podczas rozmowy i nie tylko

– Jak odmówić Klientowi, żeby 
nie poczuł się urażony? Jak 
asertywnie prosić?

– Sposoby reagowania na 
krytykę

• Typy osobowości

– Trudne zachowania Klientów 
a typy osobowości

– Wskazówki jak rozmawiać 
przez telefon z 
poszczególnymi typami 
osobowości

• Trudne zachowania Klientów i 
sposób radzenia sobie z nimi

• Etapy radzenia sobie z trudnymi 
Klientami

– Jak umiejętnie stawiać 
granice?

– Utrzymywanie równowagi 
emocjonalnej.
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Prowadzący:

Trener z wieloletnim doświadczeniem –

z zawodu menedżer, finansista i 

handlowiec. Specjalizuje się w rozwoju 

umiejętności sprzedażowych, 

negocjacyjnych, komunikacyjnych i 

kompetencji menedżerskich.

Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi 10

osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych

osób, organizator podejmie decyzję o realizacji

szkolenia lub przeniesieniu na inny termin.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin zajęć, 

Godziny zajęć: 9:00-17:00

Termin: do ustalenia.

Miejsce: 

Do ustalenia.

Cena szkolenia: do ustalenia.

Cena obejmuje:

• analizę potrzeb szkoleniowych

• materiały szkoleniowe dla uczestnika

• przerwy kawowe, lunch

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
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