
Sia il nostro Partner 

 

Relazioni Curate da un’Assistenza Clienti di Qualità 
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Tutti hanno un approccio diverso
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Dove si trova il Cliente?  
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Cosa vuole 

il Cliente? 
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Cosa vuole  

l’Imprenditore? 
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Come mi trova? 

Non basta aspettare il Consumatore,  

Cliente, Compratore, ma bisogna mettersi in moto 
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Vie al Consumatore 
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Ma quale è la migliore? 

Con cui si raggiunge l’obiettivo:  

la massima soddisfazione  

del Cliente:  
 

 il prodotto adatto 

 al momento adatto 

 al posto adatto 

 in quantità adatta 

 sia disponibile  

e che i Clienti questo lo sappiano!  
www.alitera.hu 
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Il Cliente è il mio Partner! 

www.alitera.hu 



10 

In contatto con il Parnter 

www.alitera.hu 
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Non basta  

una via 
 

 L’e-mail è economico, veloce ma il contatto non 
è vivo. Il suo effetto può essere misurato e se 
non viene cancellato durevole. 

 L’annuncio è costoso, è legato ad un periodo 
determinato, non c’è nessun contatto diretto con 
la clientela, il suo effetto è difficilmente 
misurabile e durevole.  

 Il telefono è relativamente economico, veloce, 
l’effetto è misurabile, offre un contatto diretto e 
personale al quale si può costruire ogni ulteriore 
communicazione e rapporto. 

www.alitera.hu 
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Telefonare? 

12 

 

 

  
Sì, se si vuole 

vendere di più!  
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Perché tutti telefonano 
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In base alla ricerca condotta tra 200 imprese ungheresi nel 2008 
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La soluzione: Call Center 
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Assistenza Clienti 

 

 

  

● Jó napot kívánok, Kovács Ágnes vagyok, a Szuper 

Kft. recepciósa. Miben lehetek a segítségére? 

● Megértem a szállítási határidőnket érintő problémáját! 

Máris utána nézek, hogy oldhatnánk minél előbb, 

mert ennél nincs fontosabb! Balogh úr, Önnek 

megfelelne, ha 10 perc múlva visszahívom a pontos 

válaszommal? 

www.alitera.hu 
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Ricerche di mercato 

 

Kedves Vásárlónk! 

 

Számunkra nagyon fontos Vevőink véleménye, ezért kérjük, szakítson ránk néhány percet 

és töltse ki ezt a kérdőívet!  

 

 Milyen gyakran vásárol ebben a boltban ....árut? 

 Milyen terméket venne meg szívesen, amit eddig nem talált meg kínálatunkban? 

 Mennyire volt gyors, szakszerű a kiszolgálás? 

 Mennyire voltak Önhöz udvariasak? 

 Milyen más terméket vásárol, vagy vásárolna itt szívesen a ......árun kívül?  

 Mennyire elégedett az üzlet tisztaságával, berendezésével? 

 A tapasztaltak megfeleltek az elvárásainak? 

 Hogyan minősítené összességében a ......áru boltot? 

 Ajánlaná ezt az üzletet olyasvalakinek, aki új a városban/kerületben?  
Kérjük röviden fejtse ki miért, vagy miért nem. 

www.alitera.hu 
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Telemarketing 
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Az Ön számára egy minden szempontból különleges megjelenési 

felületetet kínálunk, amely nem más, mint az éttermi 

alátét/névjegykártya felülete, az Ön ajánlata számára.  Akciós 

áron kínáljuk, 3 hónapra a kerület éttermeibe, min például a 

Kiskakas étterem, Szarvas fogadó, Grand Hotel, Pasta Pizza.   

Érdekli Önt ez a lehetőség?  

 

Igen      Nem     Nem tudom, az attól függ 

 

  

Hallott-e Ön arról, hogy nagyobb értékű kerékpárt, sporteszközt is 

biztosíthat egyszerűen a lakásbiztosítás kiegészítésével, 

amelynek díjából 10 %-os kedvezményt is kaphat?  

 Igen     Nem    Nem, de nem is érdekel 

www.alitera.hu 
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Training 
 

Az eladó és a vevő kapcsolatát befolyásoló tényezők 

 

Az eladó feladata megérteni a vevőt. 

A vásárlói magatartás meghatározói:  a vásárló kora, neme, testalkat, családi állapot, az üzlet helye, 
gazdasági tényezők, iskolai végzettség, pszichikai tényezők, stb. 

 

2.2. gyakorlat: Első benyomások  

A gyakorlat célja, tudatosság erősítése a „vevőkiszolgáláshoz”. Az első benyomás fontossága, a külső 
megjelenés alapján előítéletek, benyomások vizsgálata. 

Résztvevők: a résztvevők 7 csoportot alakítanak (8x3 fő).  
Időtartam: 30 perc 
Eszköz: embereket ábrázoló képek (csapatonként 5 db), csoportonként 1 felírótábla, toll, A4-es lap, 
csörgős óra, 

A gyakorlat menete: A csoportok beszéljék meg, milyen benyomásaik vannak a képen látható 
emberekről, kizárólag annak alapján, amilyennek a képen látják őket. A munkára kb. 3-5 perc áll a 
rendelkezésükre. Az idő letelte után a csapattagok válasszanak egy szóvivőt, aki ismerteti a csapat 
benyomását a többiekkel. 

A gyakorlat megbeszélése: Mi volt az a fontos dolog, ami meghatározta az érzésüket, ami hatot rájuk? A 
csoporttagok milyen benyomást tesznek a külsejükkel, megjelenésükkel a vásárlókra?  

 

 

 

 
www.alitera.hu 
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La condizione  

personale 
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Per offrire prodotti e servizi di qualità ci vogliono collaboratori attentamente 

selezionati. 
 

Che il nostro collega lavori come se fosse il proprietario della società  

ci vogliono 

 

Formazione adeguata e continua 

Motivazione  

 

Segni d’allarme:  

 

 Elevata fluttuazione di personale  

 Aumento di assenze per malattia 

 Vendite in calo  

 
„L'unica cosa peggiore di fare formazione per i collaboratori e perderli, 

è non fare formazione e tenerli” (Zig Ziggler)  

 www.alitera.hu 
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Chi è che ci aiuta?   

Relazione Curate da un’Assistenza Clienti di Qualità 

 

● Il nostro servizio:   un’assistenza clienti di alta qualità 

● Il nostro obiettivo:  celebrare il successo dei nostri clienti 

● Il nostro metodo:   lavoriamo con cura e determinazione 

● La nostra forza:   siamo autentici 

● La nostra debolezza:  sappiamo che non sappiamo abbastanza 
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Emese Katona - relazioni internazionali,  

business and executive coach 

Mobile phone: +36209196198 

Email: emese.katona@alitera.hu 
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Il nostro augurio e’ che 

 

Sia il nostro futuro molto fruttuoso! 
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