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مقدمة :
تتمثل االستراتيجية العليا ألي نشاط في كيفية التفاعل مع العمالء واالحتفاظ بهم من 
أجل توفير أقصى قدر من الرضا لهم ، وبالتالي إقامة عالقة طويلة األمد معهم. ولذلك 
، تهدف إدارة عالقات العمالء إلى تحسين العالقة مع العمالء الحاليين، والعثور على 
عمالء مستقبليين جدد، واستعادة العمالء السابقين. إنها مجموعة من الحلول المتكاملة 
القائمة على البيانات والتي تعمل على تحسين أفضل عالقة تجارية للتعامل مع عمالئك. 
الفهم الواضح  التدريبي، إدارة عالقات العمالء االحترافيّة CRM يقدم  البرنامج  هذا 
إلدارة العالقات بالعمالء وأهميتها ومناقشة التحوالت الهامة التي أحدثتها إدارة عالقات 
التي  العمالء والبيانات  إدارة عالقات  العمالء وتقنيات  التعامل مع  العمالء وسياسات 
تركز عليها إدارة عالقات العمالء وكيفية بناء نظام إدارة عالقات العمالء وباإلضافة 

إلى كيفية إدارة شكاوي العمالء.

األهداف العامة:
الفهم الواضح إلدارة العالقات بالعمالء وأهميتها ومناقشة التحوالت الهامة التي أحدثتها 
إدارة عالقات العمالء، وسياسات التعامل مع العمالء و تقنيات إدارة عالقات العمالء 
عالقات  إدارة  نظام  بناء  وكيفية  العمالء  عالقات  إدارة  عليها  تركز  التي  والبيانات 

العمالء وباإلضافة إلى كيفية إدارة شكاوى العمالء.

اهداف البرنامج:

يف هذا الربناجم التدرييب سيتعّلم الماشرك :

	wالسلوك اإلنساني و دوره فى إدارة خدمة العمالء

	wمفهوم اإلدارة الحديثة خاصة إدارة عالقات العمالء

	wجدارات و مهارات و صفات موظف عالقات العمالء

	wالسيطرة العقلية فى التعامل على اعتراضات العمالء وكيفية مواجهتها

	wاستراتيجيات اإلتصال الفعال  وتقنيات الهندسة النفسية من أجل العميل

	wمهارات التعامل مع مختلف أنماط العمالء بكفاءة وفاعلية

	wأسس التميز في مهارات إدارة عالقات العمالء

الفئات المستهدفة:

مسؤولى خدمة العمالء فى المؤسسات

الوحدة االولى :
المفاهيم األاسسية يف اخلدمات الموجهة بإسعاد العميل

	w  طبيعة وخصائص الخدمات
	wمفهوم خدمة العمالء فى المؤسسات
	wالمقصود بالخدمة ، خصائص الخدمة
	wمشكالت تحقيق جودة الخدمة
	wالمبادئ الـ 15 لتحسين جودة الخدمة
	w)أبعاد ومعايير جودة الخدمة )البعد الوظيفي، البعد الفني، الصورة الذهنية للمنظمة
	wسبع طرق فعالة لجذب عمالء ُمحتملين
	wتكنولوجيا التواصل الحديثة

الوحدة الثانية :
عنارص االتصال الفعال وادارة العالقات

	wالطرق الحديثة للتواصل مع العمالء
	wفنون التواصل مع العمالء
	wشروط نجاح االتصال الشخصى
	w   صفات المرسل والمستقبل
	w  مبادئ االتصال األساسية
	w  أساليب عملية في فن االتصال والتعامل مع العمالء
	wمهارات االتصال  الشخصي التسع
	w  االستماع ودوره في إنجاح التفاهم والحوار
	wعناصر التفاهم  مع العمالء

الوحدة الثالثة :
المهارات االحرتافية للحديث مع العميل

	wمهارات االتصال والتواصل
	wمهارات التأثير واالقناع

	wنجاحات الشخصية الكاريزمية
	wلماذا يجب عل موظف االستقبال أن يكون بارعا في إتقان مهارات التحدث؟
	w)التجاوب مع شخصية العميل: ) مزاجه ومستوى معرفته
	wمهارات اإلصغاء للعميل
	wما هي أهمية اإلصغاء الجيد؟
	wلغة الجسد االحترافية

الوحدة الرابعة :
إدارة توقعات العمالء يف المنظمات

	wالمقصود بتوقعات العمالء
	wمحددات توقعات العمالء
	wمستوى األداء المدرك للخدمة
	wمستويات توقعات العمالء
	wالمقصود بإدارة توقعات العمالء
	wنتائج إدارة توقعات العمالء
	wفجوة إدارة توقعات العمالء في المنظمات الخدمية
	wسياسات إدارة توقعات العمالء

الوحدة الخامسة :
مواجهة اعرتاضات العمالء

	wإدارة شكاوى العمالء
	wلماذا يشكو العمالء
	wأنواع اعتراضات العمالء
	wكيفية مواجهة االعتراضات
	wكيف تتعامل مع األنماط المختلفة من العمالء
	wأساليب معالجة االعتراضات
	wكيفية التعرف على حاجات العمالء
	wلحظات الصدق مفهوم جديد لتقديم الخدمة
	wعميل مدي الحياة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

 )® CRM التــاريــخ :........................)المهارات الشاملة في ادارة عالقات العمالء

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


