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Khóa học
6. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (ngành Cấp nước)
Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên
những kỹ thuật cơ bản và nâng cao về công tác
chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.
Giúp cho học viên nhận thức được vai trò của
khách hàng nội bộ và bên ngoài của doanh
nghiệp. Nhận thức để đánh giá đúng vai trò và xu
hướng của công tác chăm sóc khách hàng, từ đó
hoàn thiện các kỹ năng cá nhân trong công tác
chăm sóc, xử lý tốt được các tình huống phát
sinh khi giao tiếp với khách hàng nhằm giúp
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh. tạo
ra các ý tưởng mới trong kinh doanh và dịch vụ.
Vào cuối khóa học, học viên có thể:
- Hiểu và vận dụng hiệu quả những kỹ thuật trong công tác chăm sóc khách hàng để
tiếp xúc và chăm sóc, xử lý các tình huống khi giao tiếp tạo nên sự thỏa mãn, trung thành
của khách hàng.
- Vận dụng được các kỹ thuật giao tiếp để phát triển các kỹ năng trong việc thực hiện
công tác chăm sóc khách hàng như giao tiếp trực tiếp, qua văn bản, điện thoại, mail và các
công cụ khác.
- Sử dụng hiệu quả các kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng, thái độ hướng về
khách hàng trong công việc, tự quản và tự phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.
- Hiểu và thay đổi thái độ trong công tác phục vụ khách hàng, xem “ sự khiếu nại của
khách hàng là món quà của doanh nghiệp”
- Xử lý trong giao tiếp với các nhóm khách hàng khó tính thường gặp. Giải quyết
được các tình huống một cách hiệu quả.
Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 4 buổi (5 tiết/ buổi). Phương pháp giảng dạy yêu cầu các
học viên chủ động học tập trong suốt khóa học. Từ kiến thức lĩnh hội, làm việc nhóm,
chuyển thành thực tế ứng dụng của cá nhân trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá và đưa
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ra hướng giải quyết các vấn đề liên quan cụ thể, thực tế tại doanh nghiệp mà học viên tham
gia khóa học đề nghị.
Học viên
Khóa học được thiết kế cho các nhân viên và nhà quản trị hoạt động trong lĩnh vực chăm
sóc khách hàng, marketing, của các đơn vị kinh doanh dịch vụ.
Tài liệu và chứng nhận đào tạo
- Tài liệu do trung tâm biên soạn sẽ cung cấp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu.
- Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận đào tạo.
Giảng viên
Giảng viên chính là các cán bộ, giảng viên nguồn của trung tâm WSTC với nhiều
kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng, các trung tâm huấn luyện danh
tiếng và được hỗ trợ bởi đội ngũ trợ giảng nhiều kinh nghiệm đào tạo cho các doanh
nghiệp nước ngoài, có khả năng truyền đạt tốt, năng động, nhiệt tình.
Thời gian khóa học: 20 tiết (4 buổi)
Thông tin liên hệ:
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