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Πολυπλοκότητα
Τομείς αγοράς

Κανάλια διανομών

Τύποι παραληπτών

Διαδικασίες



Δεξιότητες του άριστου Customer Service Officer

 Επικοινωνιακά Χαρίσματα – Θετικό Πνεύμα  

 Διπλωματία – Αναλυτικό Τρόπο Σκέψης 

 Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων 

 Ικανότητα Προσωποκεντρικής Προσέγγισης 

 Επαγγελματισμός+

 Υπομονή 2



Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο… ακόμη και όταν έχει άδικο! 



«Παραδοσιακές» Υπηρεσίες Logistics
Customer Service : ολοκληρωμένη λύση στην εξυπηρέτηση του αποθέτη και του παραλήπτη. 

Single point of contact αποθέτη & παραλήπτη CRM για την καταγραφή κλήσεωνSingle point of contact αποθέτη & παραλήπτη

Γνώση όλων των σταδίων της παραγγελίας

Άμεση επέμβαση για επίλυση θεμάτων 
(παράδοσης, επιστροφής, αντικαταβολής)

Χειρισμός εκτάκτων απαιτήσεων

Διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων 
(καιρικές συνθήκες, απεργίες, όλα τα κακά)

CRM για την καταγραφή κλήσεων

GPS οχημάτων

IOD & POD παραδόσεων

ClickView & KPIs reporting pack

Δυναμικό τηλεφωνικό κέντρο



E-Commerce ήρθε και έμεινε… 
Το e-Commerce και το Home Delivery απογειώνει την αναγκαιότητα του Customer service

CRM, GPS, IOD, POD, Track & Trace, εξαντλητικάΤο προϊόν έχει μη προκαθορισμένες διαστάσεις CRM, GPS, IOD, POD, Track & Trace, εξαντλητικά

Συγκεκριμένο ραντεβού παράδοσης παντού

Συνεχής κι αμφίδρομη επικοινωνία με όλους
(παραλήπτες, συνεργάτες, πελάτες)

Το προϊόν έχει μη προκαθορισμένες διαστάσεις

Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ροές & δρομολόγια

Το σημείο παράδοσης έχει δυσκολίες πρόσβασης

Ο παραλήπτης δεν είναι πάντα διαθέσιμος

Ο καταναλωτής έχει ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας

Δεν υπάρχει καμία ανοχή για σφάλμα



Τι θα ζητήσει ο πελάτης… αύριο! 



Η επόμενη γενιά στο Customer Service

Η εξέλιξη των τρόπων διανομής εμπορευμάτων θα φέρει επιπλέον αλλαγές στις απαιτήσεις των παραληπτών, 
είτε πρόκειται για B2B είτε για B2C παραδόσεις:

 Ενημέρωση για την διαμόρφωση της παραγγελίας

 Ενεργητική παρακολούθηση παραγγελίας Ενεργητική παρακολούθηση παραγγελίας

 Διαθεσιμότητα 24/7 

 Προσωποποιημένη Εμπειρία

 Μεγαλύτερη Εξειδίκευση και Γνώση κάθε περίπτωσης 



Νέες Τεχνολογίες στο Customer Service

 Βίντεο Κλήσεις αντί για Τηλεφωνικές κλήσεις

 Χρήση Πλατφόρμας Επικοινωνίας με Άμεση Απάντηση 

 Χρήση Social media για Προσωποποιημένη Εμπειρία  Χρήση Social media για Προσωποποιημένη Εμπειρία 

 Χρήση Τεχνολογιών AI – Τεχνητής Νοημοσύνης 

 Βιομετρικές Εφαρμογές Προσώπου & Φωνής για Καλύτερη Αναγνώριση Απαιτήσεων  




