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2.3 KOMUNIKÁCIA, TELEFONOVANIE, VZŤAHY
2.3.4 Vybavenie si a aplikovanie kľúčových princípov dobrých
vzťahov jasným a efektívnym spôsobom
LO11: Vie si vybaviť hlavné zásady dobrých vzťahov so zákazníkmi a
ostatnými externými záujmovými skupinami a preukázať spôsobilosť
pri uplatňovaní týchto zásad jasným a efektívnym spôsobom.
Dokáže realizovať PR aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov na
pracovisku, napríklad blahoželania k narodeninám, meninám a
ďalším špeciálnym príležitostiam..
Identifikácia rozličných typov záujmových skupín. Udržiavanie
dobrých vzťahov s rozličnými typmi záujmových skupín.
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Identifikovať externých zákazníkov
2. Popísať rozličné typy PR aktivít pre každého externého
zákazníka
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Účastníci sa rozdelia do dvoch skupín:
ČASŤ A
1. Pracujete ako osobná asistentka v organizácii. Popíšte
nejakých externých zákazníkov.
2. Teraz popíšte rozličné PR aktivity, určené pre každého z nichh.
ČASŤ B
1. Do každej skupiny dajte 3 rozličné typy listov a súbor
blahoželaní. Mali by zodpovedať nasledovné otázky :
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a. Je list určený pre interného alebo externého klienta?
b. Pomáha použitý štýl jazyka udržiavať pozitívne
vzťahy?
Cvičenie sprevádza

3 listy a niekoľko blahoželaní

List1
Váž. Pán Jurčík,
Obávam sa, že produkt, ktorý vám zasielam naspäť nefunguje. Ide už
o tretí ktorý tento mesiac vraciam. (pozrite priloženú komunikáciu).
Produkt bol kúpený v obchode ABC 1. septembra. A bol použitý
výhradne podľa priložených inštrukcií
V minulosti som vaše produkty vždy oceňoval, najmä čo sa týka
kvality. Budem vám vďačný za výmenu a uhradenie nákladov na
zásielku.
S pozdravom
Juraj Krištof

List 2
Milý Peter,
V prvom rade sa chcem ospravedlniť za nepríjemnosť spôsobenú
chybou na našej strane.
Vždy sa snažíme ubezpečiť, že dôležité záležitosti, ako bola táto sú
dôkladne ošetrené, avšak pre nepredvídané technické problémy sme
neboli schopní dodržať dohodnutý termín.
Čoskoro vám zavolám a ubezpečím sa, že problém bol odstránený.
Prosím, kontaktuj ma ak budeš mať nejaké otázky
S pozdravom
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Milan Huraj

List 3
Veselé prežitie veľkonočných sviatkov !

praje,
MMC, s.r.o

List 4
Milan,
Vďaka za neprofesionalitu, vďaka tebe a tvojmu úžasnému tímu sme
nedodržali termín.

Blahoželania
Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločné,
krásne sviatky Vianočné a nech dlho prevláda novoročná
nálada
Veselé narodeniny...Poďme na Pivo
Nech sú tvoje narodeniny nezabudnuteľným dňom!
Čau kámo, najlepšie narodeniny, si bombový!

Veselé narodeniny... zostaň super

Riešenie

Toto cvičenie má účastníkom pomôcť porozumieť dôležitosti rozvoja
a udržiavaniu dobrých pracovných vzťahov a internými aj externými
zákazníkmi
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

ČASŤ A
Externí zákazníci
Klient
Konzultačná spoločnosť
Daňový úrad
Dodávatelia
PR Aktivity
Pracovné obedy
Vianočné pohľadnice
CSR aktivity a eventy
ČASŤ B
List: 1
Sťažnosť od zákazníka, tón naznačuje vôľu udržania dobrých vzťahov
List: 2
Pravdepodobne komunikácia medzi oddeleniami, kde jedno spôsobilo
nedodržanie termínu druhého oddelenia. Tón je v záujme udržiavania
vzťahov.
List: 3
Blahoželanie, pre interných aj externých zákazníkov
List: 4
Pravdepodobne komunikácia medzi oddeleniami , tón je konfliktný.
Narodeninové blahoželanie
Kurzívou sú neformálne, nemali by byť použité vo vzťahu
k externému zákazníkovi, v prípade interného len pri veľmi
blízkych vzťahoch.
Iné komentáre pre trénera

-
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