Service i mästarklass
	
  

- professionellt bemötande
	
  

Dagen leder till ökad insikt, förståelse och ansvar för
service och bemötande. Du får praktiska tips för förbättrad
service, nöjda kunder, kommunikation och arbetsglädje.
Effekt
•
•
•
•

ökad insikt, förståelse och ansvar för service
förståelse för sin egen roll som servicegivare.
praktiska verktyg för förbättrad service och glädje
start/injektion i fortsatt serviceutveckling

Målgrupp: för dig som möter kunden, leder
kundservicearbete eller ansvarar för kundservice
Omfattning: 1 timma, halvdag eller en dag

Service är att finnas till för kunden, så väl som sina kollegor. Först som sist, service handlar
om att ge ett professionellt bemötande samtidigt som vi tjänar pengar. Men varken pengarna
eller servicen får bli ett mål i sig. Service är dessutom så mycket mer.
•
•
•
•
•

Vad vinner du på att arbeta med ökat fokus på service?
Vad skiljer bra service från service i mästarklass? Hur kan vi nå dit?
Vad krävs av ledarskapet? Av medarbetarna?
Hur hittar man den rätta attityden, till sig själv, verksamhet och kund?
Hur skapas en levande vision, passion och vinnande kultur?

Smakprov ur innehållet
Du lär dig …

•
•
•
•
•
•

att vara ett serviceproffs och människa
åtta framgångsfaktorer för mästarklass
hur du använder fem delar i samklang
att förstå; vem är ”kunden”?
att bättre förstå förväntningar och krav.
se olika beteende. Vem är du? Kund?

Dessutom får du…

•
•
•
•
•
•

rätt attityd – rätt servicekultur
kvalitet och att göra rätt saker…
tips för förbättrade interna relationer
idéer för att ge "det lilla extra".
mästarklass kräver ständig förbättring
inspiration och energi i att ”möta kund”
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Kenth Åkerman är talare, ledarskapsexpert och mental coach.
Kenth är en av Sveriges bästa och mest inspirerande föredragshållare för grupper på 200
likväl som 20 personer. Kenth har i över 15 år inspirerat tusentals människor varje år. Han
pratar om motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera, framgångsrik
företagskultur, mental träning, mål och mening, service i mästarklass, affärsmannaskap och
entreprenörskap. Han brinner för att skapa perspektiv, med affären och människan i fokus.
Hans föredrag och utbildningar har alltid högt tempo, är praktiska, provocerande och väcker
till eftertanke. Författare till flera böcker inom ledarskap, förändring och kundservice.

