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Εξυπηρέτηση πελατών 

 

 

Ένας εικονικός βοηθός (VA) χειρίζεται την αλληλεπίδραση με πολλούς πελάτες 

σε 2 διαφορετικά επίπεδα:  

• Οι δικοί τους πελάτες με τους οποίους συνεργάζονται (για παράδειγμα 

εταιρείες, πρακτορεία, δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου κ.λπ.)  

• Πελάτες εταιρειών για τις οποίες ο εικονικός βοηθός παρέχει υπηρεσίες. 

Η επαφή μπορεί να περάσει από διάφορα κανάλια, όπως πλατφόρμες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, email ή τηλέφωνο.  

Για την επιτυχή διαχείριση των εργασιών, υπάρχουν πολλές χρήσιμες 

διαφορετικές εφαρμογές, όπως το Asana, το Trello ή το Slack (για τη δημιουργία 

λιστών εργασιών και τη διαχείριση διαφορετικών έργων) και το Toggl (ένα 

λογισμικό παρακολούθησης χρόνου). 

 

Περιγραφή 

t 

VA στην εξυπηρέτηση πελατών 
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 Για να ξεκινήσετε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών ως εικονικός 

βοηθός, απαιτείται η ακόλουθη επένδυση: 

• Εγγραφή της επιχείρησής σας (€) 

• Προώθηση υπηρεσιών (€€) 

• Εξοπλισμός υπολογιστών (€€) 

• Τηλεφωνικός λογαριασμός (€) 

• Λογισμικό και εφαρμογές (€€) 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης (€€€): είναι προαιρετική, αλλά είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για όταν εργάζεστε με μικρές ή μεγάλες εταιρείες.   

Επένδυση ή κόστος εισόδου 

Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες 
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Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος: 

• Μέσος όρος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (🍂) 

• Τυπική αλληλογραφία (🍂🍂) 

• Email με βαριά συνημμένα αρχεία (🍂🍂🍂) 

Οι τρόποι μείωσής του περιλαμβάνουν: 

• Καταργήστε την εγγραφή σας από ενημερωτικά δελτία που 

δημιουργούνται αυτόματα 

• Στείλτε μόνο τα απαραίτητα email (όποτε είναι δυνατόν, προτιμήστε 

τηλεφωνική κλήση ή μήνυμα κειμένου) 

• Κάντε κάθε email που στέλνετε πιο ελαφρύ (χωρίς περιττά συνημμένα ή 

μειώστε το μέγεθός τους πριν τα προσθέσετε) 

• Χρησιμοποιήστε ένα γραμματοκιβώτιο που φιλοξενείται από μια 

εταιρεία που χρησιμοποιεί πιο πράσινη ενέργεια όπως η GreenGeeks. 

 

 

 

Για να δημιουργήσετε πιο περιεκτικό περιεχόμενο, είναι απαραίτητο: 

• Καθορίστε τις προσδοκίες του πελάτη: ενημερώστε τον πελάτη για το 

τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε για αυτόν και ποιες υπηρεσίες μπορείτε 

να παρέχετε. Αν ορίσετε μια προσδοκία και μετά την ξεπεράσετε, θα έχετε 

έναν πελάτη για μια ζωή. 

 

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

 

Καλές πρακτικές 
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• Δημιουργία προτύπων: Δημιουργήστε πρότυπα email για συχνές 

ερωτήσεις και υποβάλετέ τα στην εταιρεία για έγκριση. Αναπτύξτε ένα 

σύστημα που καθορίζει με σαφήνεια πώς πρέπει να επικοινωνείτε με 

πιθανούς πελάτες και πού να βρείτε απαντήσεις σε πιο συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που κάνουν οι πελάτες. Συνεργαστείτε με την εταιρεία σε 

ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσετε έναν πιθανό πελάτη και 

πότε πρέπει να αναθέσετε την επικοινωνία στον ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης.  

 

• Πρώτα ακούστε και μετά μιλήστε: οι πελάτες θέλουν να ξέρουν ότι 

τους ακούτε. Χρησιμοποιήστε την ενεργητική ακρόαση, στη συνέχεια 

κάντε ερωτήσεις, φτάστε στο βάθος του ζητήματος και δώστε λύσεις. 

 

• Δημιουργήστε σημεία επαφής με τους πελάτες και 

παρακολουθείστε μετά την ολοκλήρωση της εργασίας: αυτή η 

πρακτική θα δείξει ότι ενδιαφέρεστε για την ικανοποίηση του πελάτη και 

θα τον ενθαρρύνει να μιλήσει σε άλλους για την εταιρεία σας. 

 

 

      

 

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι πρόκληση όταν: 

• Απαιτείται χειρισμός θυμωμένων ή πιεσμένων πελατών 

• Δεν υπάρχει απάντηση στην ερώτηση του πελάτη 

• Αντιμετώπιση κρίσης διακοπής υπηρεσιών 

• Μεταφορά κλήσεων σε άλλο τμήμα 

Προκλήσεις 
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• Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες από την εταιρεία στην οποία εργάζεστε. 

 

 

 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Η Τεχνική «Ακούστε. Τονίστε. Ζητήστε συγγνώμη. Επιλύστε. Διαγνώστε.» 

 

• Αφιερώστε χρόνο και ορίστε βασικούς κανόνες στην εταιρεία για την 

οποία παρέχετε υποστήριξη πελατών. Εάν χρειάζεται, ορίστε τακτικές 

συσκέψεις ενημέρωσης. 

 

• Μεταφέρετε στον πελάτη ότι η ομάδα καταβάλλει όλες τις προσπάθειές 

της για να επαναφέρει την υπηρεσία σε καλό δρόμο. 

 

• Όταν λαμβάνετε δύσκολα στη δοαχείριση email ή τηλεφωνικές κλήσεις, 

αφιερώστε χρόνο για να τα επεξεργαστείτε. Γράψτε μια πρώτη εκδοχή 

απάντησης, μετά πηγαίνετε για μια μικρή βόλτα για να ηρεμήσετε και 

επιστρέψτε για να ελέγξετε αν αυτό που γράψατε είναι η απάντηση που 

θέλετε ακόμα να στείλετε. Αυτό θα αποτρέψει τις πολύ γρήγορες 

απαντήσεις που αποστέλλονται υπό την επίδραση ακατέργαστων 

συναισθημάτων. 

 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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•  Να θυμάστε ότι στην άλλη πλευρά του υπολογιστή υπάρχει επίσης ένα 

άτομο που ψάχνει λύσεις στα προβλήματά του. Ακόμα κι αν είναι 

απογοητευμένοι, η δουλειά σας είναι να βελτιώσετε την κατάστασή τους. 

 

 

 

Αυτό είναι καλύτερο για άτομα που στόχος τους είναι να: 

• Μάθουν πώς να εργάζονται υπό πίεση και να διαχειρίζονται πολλές 

εργασίες ταυτόχρονα. 

• Γνωρίζουν πώς να παραδέχονται και να μαθαίνουν από λάθη, γιατί όλοι 

είμαστε άνθρωποι και τελικά θα συμβούν. 

• • Να είστε πάντα σε επαφή με άλλα άτομα. 

 

 

 

• Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας της δικής σας επιχείρησης, 

θα πρέπει να έχετε υπόψη σας το κόστος που σχετίζεται με αυτήν. Αυτό 

περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και τα μελλοντικά έξοδα για επαγγελματικές 

εκδόσεις διαφορετικών εφαρμογών που θα σας βοηθήσουν να 

διαχειριστείτε καλύτερα τις εργασίες. 

 

• Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα αυτής της δραστηριότητας είναι 

δυνατή με την καλύτερη διαχείριση των email σας. 

 

Συμπεράσματα 

t 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Η διασφάλιση της εκπαίδευσης στην επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

εξυπηρέτησης πελατών. 

 

• Η εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να είναι μια προκλητική και μερικές 

φορές απογοητευτική δουλειά… 

 

• …αλλά το κλειδί για τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων είναι να 

γνωρίζουμε πώς να απαντάμε αποτελεσματικά και έγκαιρα. 

 

• Η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι να λέτε στους ανθρώπους πόσο 

σπουδαίοι είστε και να δίνετε αριθμούς για να το αποδείξετε. Πρόκειται 

για τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών πελατών που μιλούν για εσάς. 

Να είστε πάντα ευγενικοί και να σκέφτεστε πώς θα θέλατε να σας 

συμπεριφέρονται αν ήσασταν στη θέση του πελάτη. 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-

000033162). Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 

των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.  
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