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2.8 NÁVŠTEVY/ STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA
2.8.1 Schopnosť profesionálne jednať s návštevníkmi a zákazníkmi
LO31: Pri jednaní s návštevníkmi a zákazníkmi využíva vhodnú reč
tela a spôsob reči.
Rozličné situácie so zákazníkmi, vždy vhodná reč tela
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní identifikovať reč
tela, ktorá zlepšuje vzťahy so zákazníkmi ako aj prejavy, ktoré
vytvárajú bariéru pozitívnym vzťahom.
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 majú zahrať scénky, podľa zadania, len použitím reči tela,
aby demonštrovali schopnosť jednať s návštevníkmi.
Tréner vyberie 2 účastníkov, jeden bude hrať asistentku, a druhý
návštevníka /zákazníka. Návštevník spolu s trénerom vyjdú
z miestnosti, kde si účastník vyberie kartu so scenárom, a tréner mu
ešte vysvetlí ako má úlohu zahrať. Potom sa vrátia do miestnosti.
Úlohou druhého účastníka je zahrať úlohu čo najprofesionálnejšie
a čo najvhodnejšie odpovedať rečou tela na správanie sa druhej
strany.
Rolová hra by mala trvať 2-5 min. Zvyšok skupiny si robí poznámky
o použitej reči tela. Po skončení prebehne spätná väzba.
Kartičky so scenármi
Neexistuje správne riešenie, ale mali by byť použité pozitívne signály
reči tela, ktoré podporujú dobré vzťahy so zákazníkmi
Tréner si takisto robí poznámky a potom facilituje spätnú väzbu od
skupiny. Prínosom môže byť aj natočenie scény na video a jej
následný rozbor pre hlbšiu analýzu.
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Karty so scenárom
SCENÁR 1
Slušný návštevník, má dohodnuté stretnutie s manažérom, avšak predchádzajúce stretnutie sa
predĺžilo.

SCENÁR 2
Veľmi nahnevaný zákazník, kúpil produkt, ktorý po týždni prestal fungovať. Navyše nie je
spokojný s odpoveďou od vášho kolegu a chce vidieť manažéra. Nemá s ním dohodnuté
stretnutie

SCENÁR 3
Obchodný partner zo zahraničia, prišiel na plánované projektové stretnutie, no jeho let pristál
skôr. Prišiel priamo do kancelárie, pretože jeho hotelová izba ešte nebola pripravená. Celú noc
nespal, lebo cestoval, má so sebou batožinu a laptop.
Chce poslať email z laptopu, ale jeho sieťový adaptér nefunguje v našej krajine.
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