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Wyzwanie,
przed którym
stoi Twój Bank

Nowa sytuacja skłania coraz większą liczbę Klientów do korzystania
z rozwiązań, które pozwalają im na zdalny - internetowy lub telefoniczny
kontakt z placówką bankową. Klienci rzadziej odwiedzają bank, a przez to
tradycyjny model obsługi i sprzedaży należy uzupełnić również o kanał
telefoniczny - w zakresie rozmów przychodzących oraz przede wszystkim,
aktywnych działań inicjowania kontaktu telefonicznego z Klientem.
Czy banki są na to gotowe?

Jak wspierać Banki?
Kontakt telefoniczny z Klientem nie jest dla banków nowością.
Jednak tylko w nielicznych przypadkach stanowi ważne źródło pozyskiwania
Klientów. Tymczasem w obecnej sytuacji może stać się kluczowym
narzędziem kontaktu z Klientem, informacji o ofercie i budowania relacji.
Czy Państwa Bank jest na to gotowy?

Czy to może być rozwiązanie?

Profesjonalizm w
rozmowie telfonicznej

Podniesienie i ujednolicenie kompetencji
rozmowy telefonicznej u wszystkich
pracowników banku.
Czy to może być Klientka Państwa Banku?

I Moduł szkolenia
Uczestnicy : 4-6 osób

Zasady kontaktu
telefonicznego
Omawiamy najważniejsze zasady kontaktu

Forma: warsztaty online
Czas trwania: 3 h

telefonicznego
Tempo i ton głosu
Struktura rozmowy telefonicznej
Technika logicznej perswazji

II Moduł szkolenia

Telefoniczna rozmowa obsługowa
Wzmacniamy umiejętność budowania
zaufania w rozmowie telefonicznej

Uczestnicy : 4-6 osób

Forma: warsztaty online

Czynniki wpływające na zaufanie Klienta
wobec Doradcy
Komunikaty obsługowe do

Czas trwania: 3 h

wykorzystania w rozmowie z Klientem
Mechanizmy radzenia sobie w trudnych
sytuacjach obsługowych
Standardy korespondencji e-mail

III Moduł szkolenia

Telefoniczna rozmowa
sprzedażowa
Uczestnicy : 4-6 osób

Wzmacniamy umiejętności sprzedażowe i
uczymy się praktycznego wykorzystania

Forma: warsztaty online

telefonu jako wstępu do sprzedaży
Badanie potrzeb w rozmowie telefonicznej

Czas trwania: 3 h

Język korzyści w rozmowie telefonicznej
Tworzenie angażujących stwierdzeń
zamykających sprzedaż
Tworzenie notatek i zaproszenie do oodziału
Warsztat rozmowy telefonicznej

Walidacja efektów uczenia się

Sprawdźmy efekty
uczenia się
Na koniec projektu szkoleniowego każdy
z jego Uczestników przeprowadza symulacje
rozmowy z Klientem, podczas której
potwierdza nabyte umiejętności
w praktycznym ćwiczeniu.
Indywidualne spotkanie z Trenerem
100% szans na sukces

Dlaczego warto?

Korzyść

Korzyść

Korzyść

Bank będzie
przygotowany do
telefonicznej obsługi
Klientów oraz do
aktywnego
pozyskiwania Klientów

Bank zaoszczędzi czas
zapewniając Klientom
wysoką jakość obsługi

Bank zapewni
bezpieczeństwo swoim
pracownikom
i Klientom kontaktując
się z nimi telefonicznie

Cena inwestycji
Szkolenie
"Rozmowa
telefoniczna"

600 zł
za osobę
(zwolnione z VAT)

Grupy 4- 6 osobowe
Szkolenie prowadzone poprzez
aplikację Zoom/ ClickMeeting lub
MS Teams
3 spotkania online po 3 godziny

506 503 213

m.witkowska@kulturaszkolen.pl

