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Αντιλήψεις πελατών αναφορικά με τον χρόνο αναμονής				
• Η ψυχολογία του χρόνου αναμονής				
Διαχείριση της ζήτησης μέσω συστημάτων κρατήσεων				
• Οι στρατηγικές κρατήσεων πρέπει να επικεντρώνονται στην απόδοση				
Δημιουργία εναλλακτικών χρήσεων για την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα				
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Περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών – Ένα σημαντικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ υπηρεσιών				
Ποιος είναι ο σκοπός του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών;				
• Διαμόρφωση της εμπειρίας χρήσης υπηρεσίας και συμπεριφορών του πελάτη				
• Γνωστοποίηση ποιότητας και τοποθέτησης, διαφοροποίηση κι ενίσχυση της μάρκας				
• Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αξίας				
• Διευκόλυνση της επαφής με την υπηρεσία κι ενίσχυση της παραγωγικότητας				
Η θεωρία πίσω από τις αντιδράσεις πελατών προς το περιβάλλον παροχής υπηρεσιών				
• Τα συναισθήματα είναι βασική κινητήρια δύναμη των αντιδράσεων πελατών προς τα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών
• Το υπόδειγμα του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών – ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο				
Διαστάσεις του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών				
• Η επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών				
• Χωροταξία και λειτουργικότητα				
• Σήματα, σύμβολα και τεχνουργήματα				
• Και οι άνθρωποι αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών				
Συνδυασμός όλων των στοιχείων				
• Σχεδιασμός με ολιστική προσέγγιση				
• Σχεδιασμός από την οπτική του πελάτη				

Οι εργαζόμενοι του τομέα υπηρεσιών είναι εξαιρετικά σημαντικοί				
• Το προσωπικό υπηρεσιών ως πηγή πιστότητας πελατών και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος				
• Η πρώτη γραμμή σε υπηρεσίες μικρής έντασης προσωπικής επαφής				
Η εργασία του προσωπικού πρώτης γραμμής είναι δύσκολη κι αγχωτική				
• Οι θέσεις εργασίες στις υπηρεσίες είναι θέσεις που λειτουργούν στα όρια μεταξύ πελάτη και επιχείρησης		
• Πηγές σύγκρουσης ρόλων				
• Συναισθηματική εργασία				
• «Κάτεργα» παροχής υπηρεσιών?				
Κύκλοι αποτυχίας, μετριότητας κι επιτυχίας				
• Ο κύκλος της αποτυχίας				
• Ο κύκλος της μετριότητας				
• Ο κύκλος της επιτυχίας				
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων – πώς να πετύχετε				
• Πρόσληψη των κατάλληλων ανθρώπων				
• Εργαλεία για την αναγνώριση των καλύτερων υποψηφίων				
• Ενεργή εκπαίδευση των υπαλλήλων υπηρεσιών				
• Εσωτερική επικοινωνία με στόχο τη διαμόρφωση κουλτούρας και συμπεριφοράς υπηρεσιών				
• Παραχώρηση εξουσίας στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής				
• Πότε είναι κατάλληλα τα υψηλά επίπεδα παραχώρησης εξουσίας;				
• Ανάπτυξη ομάδων παροχής υπηρεσιών με υψηλή απόδοση				
• Ολοκλήρωση ομάδων από διάφορα τμήματα και λειτουργίες				
• Υποκίνηση κι ενεργοποίηση ανθρώπων				
• Ο ρόλος των Εργατικών Σωματείων				
Κουλτούρα υπηρεσιών, κλίμα και ηγεσία				
• Ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στην υπηρεσία				
• Ένα κλίμα για υπηρεσίες				
• Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών ηγετών στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών				
• Στυλ ηγεσίας, επικέντρωση στα βασικά και μοντέλα ρόλων				
• Επικέντρωση της επιχείρησης στην πρώτη γραμμή επαφής με τον πελάτη				
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12. Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και χτίσιμο πιστότητας πελάτη			

Η αναζήτηση της πιστότητας πελάτη				
• Γιατί είναι η πιστότητα πελάτη τόσο σημαντική για την κερδοφορία μιας επιχείρησης;				
• Αποτίμηση της αξίας ενός πιστού πελάτη				
• Φύλλο εργασίας για τον υπολογισμό της δια βίου αξίας του πελάτη				
• Η απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική και τη δυνητική αξία του πελάτη				
• Γιατί είναι οι πελάτες πιστοί;				
Ο τροχός της πιστότητας πελάτη				
Χτίζοντας θεμέλια για πιστούς πελάτες				
• Στόχευση των κατάλληλων πελατών				
• Αναζήτηση της αξίας, όχι μόνο του όγκου πωλήσεων				
• Διαχείριση της πελατειακής βάσης μέσα από την αποτελεσματική κλιμάκωση των υπηρεσιών				
• Η ικανοποίηση του πελάτη και η ποιότητα της υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενα της πιστότητας				
Στρατηγικές ανάπτυξης δεσμών πίστης με τους πελάτες				
• Εμβάθυνση της σχέσης				
• Ενθάρρυνση πιστότητας μέσω χρηματικών και μη χρηματικών ανταμοιβών				
• Ανάπτυξη δεσμών ανώτερου επιπέδου				
Στρατηγικές για τον περιορισμό της αποχώρησης πελατών				
• Ανάλυση της αποχώρησης πελατών κι έλεγχος των ανενεργών λογαριασμών				
• Αντιμετώπιση των βασικών αιτιών απώλειας πελατών 				
• Υλοποίηση αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων κι ανάκτησης υπηρεσιών				
• Αύξηση του κόστους αλλαγής παρόχου				
Παράγοντες διευκόλυνσης των στρατηγικών πιστότητας πελατών				
• Η πιστότητα του πελάτη σε ένα συναλλακτικό περιβάλλον μάρκετινγκ				
• Μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων				
• Δημιουργία σχέσεων «τύπου-μέλους» ως παράγοντα διευκόλυνσης των στρατηγικών πιστότητας				
ΔΠΣ (CRM): Διοίκηση πελατειακών σχέσεων				
• Τυπικοί στόχοι των συστημάτων ΔΠΣ				
• Τι περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ΔΠΣ;				
• Συνήθεις αποτυχίες στην υλοποίηση της ΔΠΣ				
• Πώς να πετύχετε στην υλοποίηση της ΔΠΣ				
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Συμπεριφορά διαμαρτυρίας των πελατών				
• Πιθανές αντιδράσεις πελατών στην αποτυχία της υπηρεσίας				
• Κατανόηση της συμπεριφοράς διαμαρτυρίας του πελάτη				
• Τι περιμένουν οι πελάτες από τη στιγμή που καταθέτουν ένα παράπονο;				
Αντιδράσεις πελατών σε αποτελεσματική ανάκτηση υπηρεσίας				
• Επίπτωση αποτελεσματικής ανάκτησης υπηρεσίας στην πιστότητα του πελάτη				
• Το παράδοξο της ανάκτησης υπηρεσίας				
Αρχές των συστημάτων αποτελεσματικής ανάκτησης υπηρεσίας				
• Διευκόλυνση της ανατροφοδότησης από τους πελάτες				
• Διευκόλυνση αποτελεσματικής ανάκτησης υπηρεσίας				
• Πόσο γενναιόδωρη πρέπει να είναι η αποζημίωση;				
• Αντιμετώπιση των διαμαρτυρόμενων πελατών				
Εγγυήσεις υπηρεσιών				
• Η ισχύς των εγγυήσεων υπηρεσιών				
• Σχεδιασμός των εγγυήσεων υπηρεσιών				
• Είναι η πλήρης ικανοποίηση η καλύτερη εγγύηση που μπορείς να δώσεις;				
• Είναι πάντα ωφέλιμη η παροχή μιας εγγύησης υπηρεσίας;				
Αποθάρρυνση της κατάχρησης και της καιροσκοπικής συμπεριφοράς πελατών				
• Επτά τύποι κακοηθών πελατών				
• Επιπτώσεις της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς πελατών				
• Αντιμετώπιση της απάτης από πλευράς πελατών				

14. Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών			

Ενοποίηση των στρατηγικών ποιότητας υπηρεσίας και παραγωγικότητας				
• Ποιότητα υπηρεσίας, παραγωγικότητα και κερδοφορία				
Τι είναι ποιότητα υπηρεσίας;				
Αναγνώριση και διόρθωση προβλημάτων στην ποιότητα της υπηρεσίας				
• Το υπόδειγμα των κενών στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών				
• Βασικοί τρόποι εξάλειψης των κενών στην ποιότητα των υπηρεσιών 				
Μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών				
• Μαλακά και σκληρά μέτρα ποιότητας υπηρεσιών				
Μαθαίνοντας από την ανατροφοδότηση πελατών				
• Κύριοι στόχοι των αποτελεσματικών συστημάτων ανατροφοδότησης πελατών				
• Χρήση μίγματος εργαλείων συλλογής δεδομένων ανατροφοδότησης πελατών				
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