«Διασείπιζη και είζππαξη οθειλών πελαηών»
Απεςθύνεηαι: ζε επηρεηξεκαηίεο & ζηειέρε εηαηξεηώλ, Γηνίθεζεο, Λνγηζηεξίνπ,
Δηζπξάθηνξεο & Πσιεηέο- Οδεγνί πνπ δπζθνιεύνληαη λα εηζπξάμνπλ ηα Πηζησηηθά
Τπόινηπα ησλ πειαηώλ ηνπο (ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο).
Σκοπόρ: είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ Λεμηπξόζεζκσλ Πειαηώλ ζαο, κέζσ ηεο
θαηαλόεζεο ησλ κεραληζκώλ θαζπζηέξεζεο, εμνηθείσζεο θαη ρξήζεο όισλ ησλ λόκηκσλ
δηαπξαγκαηεπηηθώλ κέζσλ «πίεζεο». Η δηαηήξεζε ηεο ηακεηαθήο ηνπο ξνήο, κέζα από
ηελ επηινγή θαη δηαηήξεζε πειαηώλ πνπ αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο.
Ενόηηηερ ζεμιναπίος








Γηαηήξεζε Καιώλ ζρέζεσλ κε Πειάηεο-Οθεηιέηεο. ηεξεόηππα θαη αλαζηνιέο.
Αμηνπξεπείο – πεηζηηθνί δηάινγνη.
Σαθηηθέο Δηζπξάμεσλ. ηάδηα νινθιεξσκέλεο δηεθδίθεζεο.
Υεηξηζκόο δηθαηνινγηώλ, πξνθάζεσλ, ή αληηξξήζεσλ.
Γηακόξθσζε & Σήξεζε πιάλνπ ηαθηηθώλ ελεξγεηώλ. Σήξεζε αξρείνπ.
Σα Ννκηθά ζαο όξηα θαη ε πξνζθπγή ζε ππεξεζίεο Σξίησλ.
Καζηέξσζε Πηζησηηθήο πνιηηηθήο
Οκαδηθέο Αζθήζεηο – Πξαθηηθή εθαξκνγή Σερληθώλ

Τι κεπδίζεηε με ηη Σςμμεηοσή ζαρ:
1. Απηνπεπνίζεζε γηα έλα δήηεκα «ηακπνύ» πνπ εζείο πξέπεη λα ην
αληηκεησπίζεηε.
2. Δκπξόζεζκεο εμνθιήζεηο κε «θνηλνύ λνπ» πξσηνβνπιίεο.
3. Γηαδηθαζίεο γηα ιηγόηεξεο νριήζεηο-ππελζπκίζεηο.
4. Δπρέξεηα δηάθξηζεο κεηαμύ επηκνλήο θαη ζπκβηβαζκνύ.
5. Δπηδέμηνο ρεηξηζκόο αληηπαξάζεζεο, άξλεζεο & απόξξηςεο.
6. Διάηησζε παξαπόλσλ & δηαηήξεζε αμηόπηζηεο πειαηείαο.

Ώπερ και μέπερ Διεξαγωγήρ: άββαην 15/02/2014 θαη ώξα 16:00κκ-22:00κκ
Διάπκεια: 6 ώξεο

Κόζηορ Σεμιναπίος: 80€

Εισηγητής:

Ο θ.
Γιομπλιάκηρ
Αθ. Εςάγγελορ,
M.B.A. (U.S.A.)
δξαζηεξηνπνηείηαη
ζε όιε ηελ Διιάδα
σο Δθπαηδεπηήο ,
Οκηιεηήο &
πγγξαθέαο ζε
ζέκαηα Γηαρείξηζεο
Κξίζεο ιόγσ
αλείζπξαθησλ
Οθεηιώλ /
Πίζησζεο ζε
Δπηρεηξήζεηο &
Ννηθνθπξηά –
θαηήγνξνο άλνκσλ
εηζπξαθηηθώλ
κεζόδσλ. Γηαζέηεη
18ρξνλε Γηδαθηηθή
θαη πκβνπιεπηηθή
εκπεηξία
πηζηνπνηεκέλε από
θνξείο όπσο:
ΔΚΔΠΙ, ΔΚΓΓ,
ΙΓΔΚΔ, ΔΟΜΜΔΥ.
Παξάιιεια
εηζεγείηαη
πξσηνπνξηαθά
πξνγξάκκαηα
Marketing, ζε
θνξείο όπσο
ΚΑΔΛΔ,
Δκπνξηθνύο
ζπιιόγνπο,
Δπηκειεηήξηα, ΚΔΚ
ΙΓΔΚΔ (ΗΙΟΓΟ),
Τπνπξγείν Παηδείαο
(ΔΡΜΔΙΟΝ, ΣΔΙ)
Δζλ.Κέληξν
Γεκόζηαο
Γηνηθεζεο θαη
εηαηξείεο Ιδ. Σνκέα

Ειζηγήηήρ : Γηνκπιηάθεο Αζ. Δπάγγεινο
Πληποθοπίερ και αιηήζειρ, ην ΚΔΚ Σερληθέο ρνιέο Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ,
Κνξσλαίνπ 9, 71202 Ηξάθιεην Κξήηεο, θα Λέλα ηεθαλνπδάθε Stefanoudaki@ebeh.gr
2810247034 ,Μαίξε Βεληράθε venihaki@katartisi.gr 2810302735 θαη θα Γσγώ Γεκάξε
dimari@ebeh.gr 2810302731. Σει θέληξν: 2810302730 2810342 θαη Fax:2810227189 email: info@katartisi.gr web: λwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes

