Warsztaty

ZARZĄDZANIE
REKLAMACJAMI
Utrzymanie długofalowych
relacji z klientem
poprzez skuteczną komunikację

3-4 lipca 2018 r., Warszawa

Utrzymanie długofalowych relacji z klientem poprzez skuteczną komunikację
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejną edycję praktycznych warsztatów „Zarządzanie reklamacjami”, które odbędą się
3-4 lipca 2018 r., w Warszawie.
Coraz większa świadomość swoich praw wśród konsumentów powoduje, że poziom obsługi klienta stale wzrasta.
Mimo wysokiej jakości produktów i usług, firmy muszą liczyć się z możliwością niezadowolenia ze strony klienta
i możliwością złożenia reklamacji.
Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że na coraz bardziej nasyconym rynku walka o nowego klienta wymaga
wysokich nakładów, a przede wszystkim odpowiedniej i profesjonalnej jego obsługi.
Jeśli reklamacja nie zostanie sprawnie rozwiązana spowoduje rosnące niezadowolenie konsumenta, a także
rezygnację z usług danej firmy.
Czasem niewielki ukłon w stronę klienta może zaprocentować przedłużeniem współpracy na wiele lat.
Profesjonalne załatwienie reklamacji jest czynnikiem decydującym o jego zadowoleniu, dzięki któremu postrzeganie
danej marki może znacznie wzrosnąć i zaskarbić firmie zaufanie lojalnych klientów!
Warsztaty będą okazją do znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania pojawiające się przy codziennym
podejmowaniu decyzji oraz przy opracowywaniu długofalowej strategii i współpracy z klientami.

Z programu dowiesz się m.in.:

Jak powinien
wyglądać
idealny proces
rozwiązywania
reklamacji

Jak radzić sobie
z nieprzyjemnymi
emocjami i stresem

Jakie są
najczęstsze błędy
w formułowaniu
klauzul umownych
oraz jakie są wzorce
umów uznane za
niedozwolone

Czym różnią
się potrzeby
Klienta i potrzeby
Organizacji
w kontekście
reklamacji

Jak zrozumieć
i poprawnie
zareagować na
negatywne emocje
klienta

Jak ważna jest
efektywna
komunikacja, aby
pracę z klientem
dostosować do
typu osobowości
i sytuacji

Jak rozpoznać
typ klienta
i przekazywać
trudne informacje

Serdecznie zapraszam na praktyczne warsztaty, pełne inspiracji i ciekawych rozwiązań.

Aldona Mlonek
Project Manager

Kto powinien wziąć udział:
Osoby zainteresowane profesjonalną obsługą reklamacji, m.in. pracownicy i kierownictwo działów:

reklamacji

jakości

serwisu

obsługi klienta

e-BOK

Organizator
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych
posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowa-dzi
również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

PROGRAM

3 lipca 2018 r.

09:30 Rejestracja, poranna kawa
09:55 Przywitanie uczestników
Aldona Mlonek – Project Manager, Bonnier
Business Polska

WARSZTATY I
10:00 ASPEKTY PRAWNE w procesie rozpatrywania reklamacji
Tomasz Kaźmierczak – Prawnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
• Rozpatrywanie reklamacji a otoczenie prawne

-- najważniejsze akty prawne regulujące kwestie reklamacji
-- omówienie ustawowych definicji pojęć związanych z reklamacjami
-- fundamentalne zasady rozpatrywania reklamacji

• Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w procesie rozpatrywania reklamacji
-----

kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
proces rozpatrywania reklamacji jako przykład naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
orzecznictwo Prezesa UOKiK w zakresie reklamacji – jakich błędów unikać
sankcje grożące za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

• Reklamacje a niedozwolone klauzule umowne

-- system uznawania postanowień umownych za niedozwolone
-- błędy w formułowaniu klauzul umownych – przykłady z rejestru klauzul niedozwolonych

11:15 Przerwa kawowa/networking
11:35 Ciąg dalszy warsztatu
12:40 Lunch

WARSZTATY II
13:40 EFEKTYWNA KOMUNIKACJA czyli praca z klientem dostosowana do typu osobowości
i sytuacji
Maciej Leszczyński - Ekspert, Coach i Trener ds. efektywnej komunikacji z Klientem i Pracownikami
• Jak w trakcie rozmowy reklamacyjnej przez dostosowanie formy i treści rozmowy do osobowości Klienta
zmniejszyć jego niezadowolenie i wzmocnić pozytywny wizerunek firmy?
• Z programu dowiesz się m.in.:

-- Jaką rolę w rozmowie reklamacyjnej odgrywa dostosowanie formy i treści rozmowy do preferencji
osobowościowych Klienta?
-- Wg jakiej narzędziowej typologii można pogrupować reklamacyjnych Klientów i jak, nawet podczas krótkiej,
telefonicznej rozmowy rozpoznać poszczególne typy osobowościowe?
-- Jak dostosować formę i treść prowadzonej rozmowy do poszczególnych typów reklamacyjnych Klientów?

• Narzędziowa typologia Klienta
-----

•

Programy informacyjne
Oś osobowości
Typy osobowości Klientów
Wpływ osobowości Klientów na postrzeganie naszej firmy przez pryzmat formy rozmowy i osobowości naszych
pracowników rozmawiających z Klientem

Efektywna komunikacja z reklamacyjnym Klientem w oparciu o Narzędziową Typologie Osobowości

-- Jak rozpoznać dany typ klienta w trakcie rozmowy telefonicznej?
-- W jaki sposób budować relacje z poszczególnymi osobowościami?
-- Jak informować, argumentować i przekonywać Klienta w trakcie rozmowy reklamacyjnej?

14:50 Przerwa kawowa/networking
15:10 Ciąg dalszy warsztatu
16:00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

PROGRAM

4 lipca 2018 r.

09:30 Rejestracja, poranna kawa

WARSZTATY III
10:00 Przepis na SUKCES podczas reklamacji
Andrzej Zdanowski – Trener, Coach/Konsultant
• Motywacja i nastawienie podczas reklamacji:
-- osoby przyjmującej reklamacje
-- klienta składającego reklamacje

• Jak zrozumieć i poprawnie zareagować na negatywne emocje klienta

11:30 Przerwa kawowa/networking

WARSZTATY IV
11:45 OMNICHANEL w reklamacjach... jak to wszytko ze sobą połączyć w sytuacji, kiedy klient
użyje każdego źródła do dokonania reklamacji?
Marzena Sawicka – Dyrektor Zarządzający, HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reklamacje w naszych kanałach i kanałach obcych
Zastrzeżenia, a reklamacje. Zastrzeżenia zasadne i niezasadne
Omnichannel w praktyce – jesteśmy nowocześni, ale reklamacje to tylko pisemnie
Reklamacje – kto za nie odpowiada w rożnych kanałach? Jak to wygląda?
Brak synchronizacji i komunikacji wyzwaniem.. podstawa CRM i odpowiednie zasady, procesy
Reklamacja w internecie – Kryzysy marek, sytuacje z życia
Czym się wspierać? Narzędzia monitoringu fanów i antyfanów
Ambasadorzy marek – czy zawsze czas naszej reakcji jest najważniejszy (Sortrender)
Oczekiwania Klienta – ktoś się zajmie sprawą i ona się nie wydarzy

12:45 Lunch

WARSZTATY V
13:45 ZROZUMIEĆ LUKĘ PERCEPCJI – czyli jak udoskonalić proces zarządzania reklamacjami
Aleksandra Krzynówek – Customer Experience Expert, Konsultant, CustomerMatters
Anna Stopińska – Customer Experience Expert, Konsultant i Trener, CustomerMatters
•
•
•
•
•

Jakie znaczenie ma zróżnicowana perspektywa w trakcie procesu reklamacyjnego i co tego wynika?
Czym różnią się potrzeby Klienta i potrzeby Organizacji w kontekście reklamacji?
Czy można budować relacje z Klientem w trakcie procesu reklamacyjnego?
Jakie znaczenie mają emocje Klientów dla skali i jakości reklamacji?
Czy warto zaangażować zmysły w zarządzaniu reklamacjami?

14:45
14:45 Przerwa kawowa/networking
15:00 Ciąg dalszy warsztatu
15:00
16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
16:00

PRELEGENCI
Tomasz Kaźmierczak
Prawnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Prawnik, doktorant w Zakładzie Prawa Konkurencji Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w kwestiach związanych z ochroną
konkurencji i konsumentów, zamówieniami publicznymi oraz doradztwem korporacyjnym. Pracował w Kancelarii Prawniczej
Lachowicz i Partnerzy oraz w spółkach grupy Allianz, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej
podmiotów gospodarczych. Współpracował również z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie świadczył pomoc prawną
w ramach Programu Interwencji Prawnej. W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
odbył roczne stypendium na The University of Sheffield. Po ukończeniu studiów pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Departament Ochrony Konkurencji). Prowadził postępowania administracyjne z zakresu ochrony konkurencji,
a także reprezentował Prezesa UOKiK na spotkaniach European Competition Network organizowanych przez Komisję
Europejską. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Aleksandra Krzynówek
Customer Experience Expert, Konsultant w CustomerMatters
Specjalizuje się w diagnozie doświadczeń Klientów, w szczególności metodą Customer Journey oraz autorską metodą
CustomerMatters Interim Customer Research. Współpracowała przy projektach doradczych i szkoleniowych Customer
Experience m.in. dla Orange Polska, Allianz Polska, Eurobanku, AXA Direct, PGE Obrót, PKO Ubezpieczenia, Dom Development,
ZUS. Z wykształcenia psycholog.

Maciej Leszczyński
Ekspert, Coach i Trener ds. efektywnej komunikacji z Klientem i Pracownikami
Praktyk obsługi Klienta i zarządzania. Zna z autopsji zarówno specyfikę i wymagania stojące przed skutecznym pracownikiem
obsługi Klienta jak również osoby zarządzającej działem obsługi i sprzedaży.
Autor, konsultant, Coach i Trener przy realizacji kompleksowych programów rozwojowo-szkoleniowych dla Kluczowych
Klientów. Wspiera ich rozwój zarówno w zakresie efektywnej komunikacji z Klientem (reklamacje, windykacje, sprzedaż,
i negocjacje) jak efektywnej komunikacji zarządczej z pracownikami w dobie ciągłych zmian i wyśrubowanych oczekiwań.
Podczas ostatnich piętnastu lat pracy trenerskiej współpracował przy kilkudniowych i kilkumiesięcznych projektach doradczoszkoleniowych ze 130 firmami i korporacjami w branżach: finansowej, budowlanej, produkcyjnej, medycznej, rolniczej, IT
i telekomunikacji, marketingu i mediów oraz sieciach sprzedaży.

Marzena Sawicka
Dyrektor Zarządzający, HILLWAY Training & Consulting Sp. J.

Anna Stopińska
Customer Experience Expert, Konsultant i Trener w firmie CustomerMatters
Doświadczony Manager w obszarze komunikacji oraz Public Relations. Ma na swoim koncie wiele projektów z zakresu zarówno
zewnętrznej, jak i wewnętrznej komunikacji, edukacji oraz szkoleń – zrealizowanych na rzecz silnych marek ze zróżnicowanych
sektorów rynku m.in. FMCG, beauty, telekomunikacyjnego oraz medialnego i wydawniczego. Od roku 2012 związana jest
z obszarem Customer Experience, prowadząc projekty dla firm z branży m.in. telekomunikacyjnej, retail, doradczej. Ukończyła
studia na wydziale Psychologii Społecznej oraz z zakresu Marketingu i Zarządzania.

Andrzej Zdanowski
Trener / Coach/Konsultant
Od kilkunastu lat tworzę i prowadzę zespoły sprzedażowe wyznając zasadę Napoleona Bonaparte, że „ armia baranów
dowodzona przez lwa, jest skuteczniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana”. Moje atuty to bogate doświadczenie
i praktyka w zarządzaniu grupami sprzedażowymi. Liczne nagrody oraz referencje od firm będących liderami rynku potwierdzają
moje osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do realizacji wyznaczanych celów. Cała moja praca to …ludzie. Ukończyłem Wyższą Szkołę
Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach ze specjalizacją agrobiznes. Na swoim koncie mam liczne szkolenia i kursy z zakresu
sprzedaży. Posiadam przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży, negocjacji, motywacji,
sondowania potrzeb, rekrutacji pracowników potwierdzone certyfikatami. Ukończyłem kurs menadżerski z cyklu „Licencja na
kierowanie” organizowany przez Centrum Edukacji INFOR Training i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie (prowadzone m.in. przez Zbigniewa Nęckiego, Roberta Krolla, Roberta Busztę, Joannę Heidtman
i Marka Skałę). Kurs z zakresu coachingu prowadzony przez Andrzeja Szulca.

Warsztaty

ZARZĄDZANIE
REKLAMACJAMI
3-4 lipca 2018 r., Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.

TAK, chcę wziąć udział w Warsztatach
ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

1995 PLN + 23% VAT przy rejestracji
do 18 maja 2018 r.
2395 PLN + 23% VAT przy rejestracji
po 18 maja 2018 r.

Termin: 3-4 lipca 2018 r.
Cena: 1995 zł netto do 18 maja 2018 r.
2395 zł netto po 18 maja 2018 r.
1.

2.

Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe, lunch.

3.

Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem
lub pocztą elektroniczną, wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
zgłaszającym a Bonnier Business Polska.
Faktura pro forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.

4.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed
rozpoczęciem Warsztatów.

5.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
Tel:

2.

E-mail:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce

Departament:
Tel:
3.

E-mail:

PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

6.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem Warsztatów obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.

8.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w Warsztatów powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach
wynosi

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatów może
wziąć udział inny pracownik firmy.

E-mail:

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwołania Warsztatów.
Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika
biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON:
011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów,
a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji
handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

pieczątka i podpis

konferencje.pb.pl, szkolenia@pb.pl

Tel +48 22 333 97 77

Faks +48 22 333 97 78

