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مقدمة:

إن معرفة كيفية تقديم خدمة عمالء استثنائية هي أحد مفاتيح نمو األعمال والحفاظ عليها تقدم هذه الدورة نهجاً فريداً في إدارة نوعية خدمة العمالء في المؤسسة. كما أن هذه الدورة 

التي يحتاجها جميع خبراء خدمة العمالء لفهم توقعات وحاجات العميل عن طريق الحفاظ على رضى ووالء العمالء وفي نفس الوقت ضمان مصادر دخل  ترسخ المهارات 

للمستقبل. باإلضافة الى ذلك، ندرس في هذه الدورة كيفية تطبيق ثقافة أداء خدمة العمالء وما هي القنوات واألدوات المطلوبة لتحسين أداء هذه الخدمة داخلياً وخارجياً. من خالل 

استخدام أمثلة من العالم الواقعي، سوف يتعلم المشاركون في هذه الدورة المهارات الرئيسية الالزمة لتقديم خدمة ممتازة للعمالء.

أهداف البرنامج:

عند إنهتاء الربناجم سيكون الماشركون قادرين عىل:

استيعاب أهمية ثقافة خدمة العمالء في ظل البيئة التنافسية 	

ممارسة أساليب إدارة توقعات العمالء وإرضائهم 	

فهم عملية إدارة نظام شكاوى العمالء 	

ممارسة االستراتيجيات والموافقة عليها لتغطية الخدمة التي تهدف الستعادة ثقة ووالء العمالء 	

تحليل األنماط السلوكية األساسية للشخصيات المختلفة من العمالء وأفضل السبل للتعامل معها 	

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفون وموظفو خدمة العمالء الداخليين والخارجيين.
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المحتويات األساسية:

خدمة العمالء:

التعريفات والمفاهيم 	

أدوار أخصائي خدمة العمالء 	

الوصول إىل رضا العمالء من خالل معايري اجلودة:

مكونات جودة الخدمة 	

نواقص جودة الخدمة 	

العوامل الجاذبة الهتمام العمالء: 	

RATER مكونات نموذج: 	

الموثوقية 	

الضمان 	

الماديات 	

التفهم 	

االستجابة 	

وضع معايير ألداء جودة الخدمة 	

أنظمة شكاوى العمالء: 	

مصادر الشكاوى 	

أنواع الشكاوى 	

	 PEPSIو FEDEX التعامل مع الشكاوى: نماذج

مبادئ إلهام الموظفين: 	

إثارة االهتمام 	

إشراك الموظفين 	

ممارسة مهارات جديدة 	

التطبيق الواقعي 	

والء العميل: 	

من هو العميل المخلص؟ 	

استراتيجيات للحفاظ على والء العمالء 	

أسباب فقدان الشركات للعمالء 	

أسس تقديم خدمة " مميزة" 	

تصنيف الشخصيات المختلفة للعمالء:

خصائص األشخاص صعبي المراس 	

االستجابات الشائعة 	

الشخصيات الرئيسية 	

الستة التي تقود إلى الخالف: 	

العدواني 	

المتشائم 	

المتذمر 	

المتعالم 	

النرجسي 	

المتسلط 	

اسرتاتيجيات للتعامل مع العمالء:

التواصل الفعال مع العمالء 	

أهداف التواصل 	

التغلب على عوائق 	

التواصل الفعال مع العمالء:

قراءة لغة الجسد لدى العمالء 	

السلوكيات التي تعّطل اإلنصات 	

كيف تكون منصتاً فعاال 	

قياس واستدامة جتربة العمالء:

قياس مستوى أداء برنامج تجربة العمالء في شركتك: 	

األنواع المختلفة للمقاييس 	

التطبيق العملي لمقاييسك 	

تطوير أداة نظام تقييم تجربة العمالء 	

استدامة تجربة العمالء 	

منهجيات تحسين تجربة العمالء 	

ورشة عمل : احلصول عىل رضا العمالء من خالل معايري اجلودة:

التميز في خدمة العمالء 	
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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:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)األخصائي المعتمد في خدمة العمالء ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


