Υπάλληλοσ Τηλεφωνικοφ Κέντρου & Κρατήςεων

Οδθγόσ Σπουδών

ΝΕΑ ΓΝΩΗ
ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ & ΚΡΑΣΗΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Το παρόν εξ αποςτάςεωσ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναπτφςςει κάκε δεξιότθτα
(ευγζνεια, οργανωτικότθτα, υπευκυνότθτα, ευχζρεια λόγου, άνεςθ επικοινωνίασ,
κ.α.) που πρζπει να διακζτει ζνασ ικανόσ υπάλλθλοσ τθλεφωνικοφ κζντρου &
κρατιςεων, κακώσ θ ςυμβολι του ςτθν εικόνα που κα ςχθματίςει ο πελάτθσ για τθν
τουριςτικι επιχείρθςθ κρίνεται ωσ αδιαμφιςβιτθτθ.
Το ςεμινάριο απευκφνεται τόςο ςε επαγγελματίεσ που επικυμοφν να ενιςχφςουν τισ
γνώςεισ και το βιογραφικό τουσ όςο και ςε ιδιώτεσ που επικυμοφν να εκπαιδευτοφν
ςε αυτόν τον τομζα.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η εκπαίδευςθ περιλαμβάνει κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ:


Ειςαγωγι ςτον τουριςμό



Εξυπθρζτθςθ πελατών



Διαχείριςθ παραπόνων



Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και θκικισ τουριςμοφ



Πρότυπα εμφάνιςθσ



Αρχζσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ



Βαςικζσ αρχζσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων



Συςτιματα διαχείριςθσ



Βαςικζσ αρχζσ πωλιςεων



Αφξθςθ πωλιςεων

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Ολοκλθρώνοντασ το πρόγραμμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν
τθ ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτα των ξενοδοχειακών όρων, να περιγράφουν τα
κακικοντα και τισ ευκφνεσ του προςωπικοφ των ταξιδιωτικών γραφείων, κακώσ και
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να ςχεδιάηουν και υλοποιοφν διάφορα τουριςτικά πακζτα. Θα μποροφν, επίςθσ, να
ςυμπλθρώνουν/διαμορφώνουν ςυμβόλαια ςυνεργαςίασ μεταξφ ξενοδοχείου και
ταξιδιωτικοφ πράκτορα, να κατανοοφν τισ διάφορεσ τεχνικζσ πώλθςθσ που
τθροφνται από το προςωπικό του τμιματοσ πωλιςεων και να εφαρμόηουν τακτικι
προςζγγιςθσ για κάκε παράπονο, θ οποία κα είναι ανάλογθ με τθν πολιτικι τθσ
ξενοδοχειακισ μονάδασ.
Οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να εργαςτοφν ςε κζςεισ όπωσ υπάλλθλοσ
τουριςτικοφ πρακτορείου, υπάλλθλοσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων, υπάλλθλοσ κρατιςεων,
υπάλλθλοσ τθλεφωνικοφ κζντρου (ξενοδοχείο, τουριςτικό πρακτορείο, γραφείο
ενοικίαςθσ αυτοκινιτων, κ.α.).

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ


1η Θεματική Ενότητα: Τθλεφωνικι Επικοινωνία



2η Θεματική Ενότητα: Κρατιςεισ



3η Θεματική Ενότητα: Τεχνικζσ Αφξθςθσ Πωλιςεων



4η Θεματική Ενότητα: Ζκδοςθ Ειςιτθρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΟΙΣΗΗ
Η διάρκεια φοίτθςθσ του e-learning είναι 24 ώρεσ.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Χορθγείται Βεβαίωςη Παρακολοφθηςησ Προγράμματοσ του Πιςτοποιθμζνου από
τον ΕΟΠΠΕΠ (Εκνικό Φορζα Πιςτοποίθςθσ Προςώπων και Προςόντων) Κζντρου Δια
Βίου Μάκθςθσ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.
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