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REKLAMACIJE in PRITOŽBE

KOT POSLOVNA

PRILOŽNOST

delavnica suverene poslovne komunikacije

Bi si želeli preseči pričakovanja vaših strank, a se vam v praksi
dogaja, da so nekatere vaše stranke nezadovoljne z vašim
izdelkom ali storitvijo? 

Ali ste vedeli, da se od 100 nezadovoljnih strank pritožijo le 4,
ostalih 96 pa preneha kupovati vaš izdelek ali storitev? 

(povzeto po raziskavi Johna Goodmana)

»Ko se stranka pritoži, bi lastniki in managerji podjetij lahko bili navdušeni.
Stranka, ki se pritoži, predstavlja veliko priložnost za več poslovanja.« Zig Ziglar

Kako pritožbe in reklamacije strank obravnavate v vašem podjetju? 
Bi si želeli postopek reklamacije spremeniti v prijetno izkušnjo, tako za vas,

kot za vaše stranke, dobavitelje in druge deležnike?

Udeležite se delavnice Reklamacije in pritožbe kot poslovna priložnost, po 30%
ugodnejši, promocijski ceni, s sledenjem QR kodi ali na spletnem naslovu:
https://skriti-potencial.si/reklamacije-30/ 

96 %

DobroBit z.o.o.
Samova ulica 40, Rogoza

2204 Miklavž na dravskem polju

https://skriti-potencial.si/reklamacije-50/


- tiha prisotnost in sledenje dogajanju
- fokus na bistvo (potrebe, vrednote,
kvalitete), ki je pogosto skrito izza besed
- povzemanje bistva in kratko preverjanje
ali smo razumeli sporočilo drugega

  Opazovanje in
dejstva

brez interpretacij, sodb
ali ugibanja

 

  Potrebe in
vrednote

  Prošnja ali
povabilo

Korak P izvajamo v več krogih do jasnosti, vzpostavitve človeškega stika, pomiritve ali spremembe v odzivu stranke.
 

- obtoževanje ali iskanje krivca
- dajanje nasvetov
- pripovedovanje svojih zgodb
- pomilovanje, tolažba, opravičevanje
- zasliševanje

P 

Proces v 3 korakih

-  Sočutno poslušanje in preverjanje1.

Povzetek treh ključnih korakov procesa reševanja pritožb in reklamacij.

I -  Iskreno, povezovalno in suvereno izražanje2.
  Občutki in

čustva
brez primešanih misli

 
kaj nam res veliko

pomeni 
namesto zahteve

 

 Obžalovanje in hrepenenja 
   (želje)

ObZIR - Obžalovanje, zahvala in iskanje rešitev3.
izrazimo obžalovanje, za to, kar se je zgodilo in
hkrati povemo, kaj bi si sicer želeli, da bi se v taki
situaciji zgodilo ali bilo prisotno

 Izraz hvaležnosti 

 Zahvala in predlog rešitve 
   (obljuba)

izrazimo hvaležnost, za povratno informacijo, ki
smo jo v tem postopku prejeli (brez povratnih
informacij je namreč skoraj nemogoče izboljševati
storitve ali izdelke) 

zahvalimo se za informacije in predlagamo rešitev
ter preverimo ali je ta rešitev za sogovornika
sprejemljiva (rešitev iščemo dokler naš sogovornik
ne izrazi trdni da) 

Prijavite se na delavnico Reklamacije in pritožbe kot poslovna priložnost 
po 30% ugodnejši ceni na spletnem naslovu:
https://skriti-potencial.si/reklamacije-30/                                                  ali s sledenjem QR kodi:

https://skriti-potencial.si/reklamacije-50/

