
witalni.pl

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
czyli jak radzić sobie z trudnym i wymagającym klientem?

TRENER: KATARZYNA UJEK
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Dlaczego trudny klient może powodować stres?

Jak zachować się w nieprzyjemnych
i stresujących sytuacjach?

Jak skutecznie zarządzać emocjami
i komunikować się z klientem?

Obsługa Trudnego K l ienta

Szkolenie trudny klient dedykowane jest wszystkim, którzy mają kontakt

z klientem roszczeniowym, wymagającym i konfrontacyjnym

Klienci lubią być dobrze obsługiwani. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie, coraz 

częściej zwracają uwagę na jakość obsługi, dlatego budowanie długotrwałych relacji 

z nimi jest w interesie każdej firmy.  Podczas obsługi klienta zdarzają się jednak 

trudności, sytuacje konfliktowe i nieporozumienia.  To w jaki sposób pracownik obsłu-

gi zareaguje w danej sytuacji, w dużej mierze determinuje poziom zadowolenia 

klienta. Jeśli na tym etapie, osoba kontaktująca się bezpośrednio z klientem popełni 

błąd, cała organizacja może być narażona na straty wizerunkowe. Konsekwencją 

może być negatywna opinia na portalu społecznościowych, negatywny „marketing 

szeptany”, a nawet zaostrzenie konfliktu i wstąpienie na drogę sądową.

 

Niniejsze szkolenie dedykowane jest osobom na co dzień pracującym z klientem, które chcą 

skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Trening jest złożony z dwóch części. 

Pierwsza część to budowanie wewnętrznej pewności siebie w oparciu o mocne strony, 

wzmacnianie umiejętności działania pomimo trudności oraz radzenie sobie z przeszkadzają-

cymi emocjami. W drugiej, kładziemy nacisk na umiejętność budowania relacji z klientami 

oraz asertywnego wyrażania się w sytuacjach nacisku i stresu w sytuacjach zawodowych. 

Trening pozwoli na podniesienie umiejętności wyrażania empatycznych komunikatów oraz 

zachowań w relacjach z klientem, tak aby kreować profesjonalizm całej organizacji. 

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA, czyli jak radzić sobie z trudnym i wymagającym klientem?
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:

JAKOŚĆ I STANDARDY W OBSŁUDZE KLIENTA. 
Na samym początku warsztatów, uczestnicy dowiedzą się jak dzięki profesjonalnemu podejściu do klienta można zyskać istotną przewagę 
konkurencyjną oraz mieć istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy. Wyjaśnimy oraz podamy przykłady organizacji, które szczegól-
nie dbają o ten obszar.

PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM – DLACZEGO WARTO O DOBRE RELACJE Z KLIENTEM DUŻO WCZEŚNIEJ NIŻ DOPIERO W SYTUACJI 
KRYZYSOWEJ?
Umiejętność zdobywania sympatii i budowania relacji jest niezbędna w obsłudze klienta na odpowiednim poziomie - warto zadbać
o tę umiejętność od samego początku kontaktu z Klientem. W tym module uczestnicy dowiedzą się jak niwelować najczęstsze błędy 
podczas obsługi i jak zapobiegać trudnym sytuacją zanim te się jeszcze w ogóle pojawią. Omówimy zasady jakie warto wdrożyć,
aby ograniczyć liczbę „trudnych klientów” w przyszłości.

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z TRUDNYM KLIENTEM.
Podczas tej części zajęć, omówimy kształtowanie postawy asertywnej w kontakcie z klientem, który jest agresywny, zachowuje się
w sposób niekulturalny i np. grozi konsekwencjami. Uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach i jak 
stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia klientowi. 

TRUDNY KLIENT CZY TRUDNA SYTUACJA?
Podczas tego modułu przeanalizujemy i przypatrzymy się różnym typom zachowań klientów, na podstawie praktycznych case study. 
Uczestnicy dowiedzą się dlaczego klienci bywają emocjonalni oraz jakimi metodami łagodzić konflikty i za pomocą empatii i dostrajania 
się do klienta na poziomie sposobu jego myślenia i oczekiwań.

ODPORNOŚĆ NA STRES I DYSTANS EMOCJONALNY W OBSŁUDZE KLIENTA
Podczas tej części pokażemy jak radzić sobie ze stresem, presją i umiejętnie zarządzać stanami emocjonalnymi swoimi oraz swoich 
klientów. Pokażemy jak traktować krytykę/ atak klienta, by nie oddziaływała na skuteczność obsługi. Uczestnicy dowiedzą się jak w prakty-
ce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli. oraz jak wyrażać troskę i empatyczne komunikaty do klienta

ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH I TECHNIKI REAKCJI NA ZASTRZEŻENIA 
Celem ostatniej części warsztatu jest wypracowanie wzorców zachowań. W tym module prezentujemy techniki reagowania takie jak: 
asertywne jiu-jitsu; technika 4 kroków-model stawiania granic; zamglenie; asertywna odmowa; technika zrozumienia; technika przeramo-
wania; zdarta płyta; które stanowią praktyczne narzędzia do wdrożenia w procesie obsługi trudnego klienta. 

ZAGADNIENIA
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KTO SKORZYSTA
ZE SZKOLENIA?

OSÓBY, KTÓRE  NA CO 
DZIEŃ PRACUJĄ

Z KLIENTEM

PRACOWNICY DZIAŁÓW 
OBSŁUGI KLIENTA, W TYM 

DZIAŁÓW 
TELEFONICZNYCH, 

INFOLINIE

SPRZEDAWCY DETALICZNI

DORADCY INSTYTUCJI 
FIRM USŁUGOWYCH



JEŚLI SZUKASZ 
SZKOLENIA 

PONIEWAŻ...

w swojej pracy często masz do 
czynienia z trudnymi 

sytuacjami wynikającymi
np. z pracy na pierwszej linii 

kontaktu firma - Klient...

pracujesz w BOK
(obsługa 

gwarancyjna/serwisowa)
i zastrzeżenia ze strony 
Klientów pojawiają się 

systematycznie…

obsługujesz bezpośrednio 
Klientów w sklepie, bądź 

punkcie handlowym i na co 
dzień masz do czynienia np.
z reklamacjami produktów…

PR
AK

TY
KA METODY SZKOLENIA

Warsztat wspomoże rozwój Twoich 
zachowań asertywnych wobec 

Klientów

Otrzymasz konkretne narzędzia
i poznasz techniki, które umożliwią Ci 
podniesienie jakości i profesjonalizmu

w obsłudze klientów.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Wzmocnisz umiejętność samokontroli
i radzenia sobie z emocjami w warunkach 

trudności i presji ze strony innych osób

Zdobędziesz kompetencje radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, 

podczas bezpośredniej obsługi klienta,
jak i przez telefonpracowników

Uczestnicy nabędą poczucie kontroli oraz 
będą działać z większą pewnością siebie oraz dodatkowe korzyści

witalni.pl

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, z pomocą elementów zabawy i rywalizacji - umożliwiają indywidualne lub grupowe osiąga-
nie celów. Zajęcia angażują uczestników, pozwalają na silne emocjonalne przeżycie. Doświadczenia zdobyte tą metodą 
trwale pozostają w świadomości uczestników.

Gry symulacyjne

Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają zastosowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i wykorzystanie jej w konkretnym 
przypadku, co pozwala uczestnikom poznać praktyczny charakter treści programu.

Case study
* * *

Częścią szkolenia są testy, które umożliwiają analizę cech osobowości oraz posiadanych kompetencji, co umożliwi uczestni-
kom świadomą pracę nad swoimi potencjałami

Testy diagnozujące

Ukierunkowany  na osiągnięcie celów i realizację planów poprzez kształtowanie efektywnych zachowań oraz wspierających 
je przekonań.

Trening mentalny

Rozwój umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów nie obejdzie się bez ćwiczeń, dlatego uczestnicy wypracowują rozwią-
zania na podstawie studiom przypadku, jak i swoich doświadczeń omówionych z trenerem.

Praktyczne ćwiczenia z rozmów
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy 

dokonać rezerwacji. 
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udział w szkoleniu z obsługi trudnego Klienta oraz 

technik wspomagających zarządzanie stresem, jakość 

obsługi  i  umiejętności rozwiązywania problemów

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

Pełen dzień szkoleniowy

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

690,00 PLN nettoInwestycja:

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy
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Marzena Matysiak,

 

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE



TERMINARZ SZKOLEŃ
STYCZEŃ  2019  -  CZERWIEC 2020

HARMONOGRAM

DZIEŃ I
09³0 - 1700w programie szkolenia przewidziane 

są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
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Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

DLACZEGO WARTO 
PODNOSIĆ JAKOŚĆ 
OBSŁUGI KLIENTA?

68%
NISKA JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA TO 
GŁÓWNY POWÓD DLACZEGO KLIENCI 

ODCHODZĄ DO KONKURENCJI* 

AŻ 68% REZYGNACJI Z USŁUG 
WYNIKA Z NIEZADOWALAJĄCEJ 

OBSŁUGI*

60%
RESPONDENTÓW POLECAŁO FIRMY, 

Z POWODU JAKOŚCI OBSŁUGI 
KLIENTA

PODOBNA LICZBA OSÓB 
OSTRZEGAŁA ZNAJOMYCH PRZEZ 

KORZYSTANIEM Z USŁUG FIRM, 
KTÓRYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI NIE 

BYŁA SATYSFAKCJONUJĄCA

55% 
KLIENTÓW ZREZYGNOWAŁO

Z USŁUG KONKRETNEJ FIRMY ZE 
WZGLĘDU NA ZŁĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

*Badania pochodzą z Emotional Value, Creating 
Strong Bonds with Your Customers Janelle Barlow, 

Dianna Maul z 2015
Źródło: Jakość obsługi klienta w Polsce ogólna 

ocena jakości obsługi Interactive Intelligence 
(https://forumcallcenter.pl/jakosc-obslugi-klienta-

-w-polsce/)X
lat

20.09.2019

9.12.2019

08.8.2020

Wrocław

31.01.2020
25.06.2019
Warszawa

13.03.2020

Kraków

24.04.2020

Gdańsk

4.12.20192.03.2020



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Obsługa trudnego klienta

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z 

numerem NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i wię-
cej nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2

Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60, 2 
i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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4
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy A. 
Ostrowskiego 7 lok. 164 (zgodnie z 
ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadcze- niu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy u l i c y  A. Ostrowskiego 7 
lok. 164, w zakresie prowadzonej przez nią 
działalności gospo- darczej zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 
133 poz. 883). Zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) mam prawo dostępu do swoich danych, ich 
poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:  690,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

  2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Obsługa trudnego klienta 
Wartość inwestycji 690,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

30/6030/60*      
*nie dotyczy
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