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Η ελληνική τραπεζική αγορά χαρακτηρίζεται σήμερα από έντονες αλλαγές. Ανάμεσα σε αυτές, 
η είσοδος νέων προϊόντων, όπως τα ασφαλιστικά, και η εναρμόνιση με την κοινοτική 
νομοθεσία, η οποία απαιτεί πιστοποιημένες γνώσεις, έχουν οδηγήσει στη διαφοροποίηση του 
επαγγελματικού ρόλου των στελεχών και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών προτύπων.  

Επιπρόσθετα, ο έντονος ανταγωνισμός και η δυσκολία προσέλκυσης νέων πελατών κάνουν 
ακόμη πιο έντονη την ανάγκη να παραμείνουν ευχαριστημένοι οι υπάρχοντες πελάτες. Η 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη των ασφαλιστικών 
αναγκών του πελάτη, αποκτούν τώρα ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε, τα ασφαλιστικά προϊόντα, 
λόγω της πολυετούς διάρκειάς τους, συμβάλουν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης,  
στην  ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες, ενώ παράλληλα, αυξάνουν 
την κερδοφορία. 

Σκοπός: 

Το σεμινάριο, χρησιμοποιώντας συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, προετοιμάζει κατάλληλα 
τα στελέχη της τράπεζας και ενισχύει τις ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να 
επιτυγχάνουν πωλήσεις, προσφέροντας στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες 
καλύπτουν και τις ασφαλιστικές του ανάγκες. Έμφαση δίνεται σε δοκιμασμένες τεχνικές 
πωλήσεων, η χρήση των οποίων αποσκοπεί στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης 
εμπιστοσύνης και σε αμοιβαίο όφελος για την τράπεζα και τον πελάτη. 

 

 

 

 

 

 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• χρησιμοποιούν νέες τεχνικές προσέγγισης υποψήφιων πελατών 

• χειρίζονται αντιρρήσεις κατά την προσέγγιση υποψηφίων πελατών 

• επιλέγουν κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας κατά τη συνάντηση με τον πελάτη 

• εκτιμούν τα οφέλη από τη διερεύνηση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη 

• χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ερωτήσεις κατά τη διερεύνηση των ασφαλιστικών 
αναγκών του πελάτη 

• προλαμβάνουν αντιρρήσεις 

• παρουσιάζουν τη λύση, μιλώντας τη «γλώσσα του πελάτη» και όχι χρησιμοποιώντας 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

• χειρίζονται αρνητικές στάσεις των πελατών 

• οδηγούν τον πελάτη στο κλείσιμο της πώλησης 

• επιχειρούν και να πραγματοποιούν ποιοτικές πωλήσεις. 

Συμμετέχοντες: 

Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα.  

Εισηγητής:  

Παρασκευή Φλώρου: Σύμβουλος ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ειδική 
σε θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Διάρκεια: 20 ώρες 

Χρόνος διεξαγωγής: 

• 13 Μαΐου 2009 (ώρες 16:30 - 20:30) 

• 15 Μαΐου 2009 (ώρες 8:30 - 16:30)   

• Σάββατο 16 Μαΐου 2009 (ώρες 8:30 - 16:30) 

 Δίδακτρα: 540 €.  

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 
 
 
  

• Η έννοια της ποιότητας στην πώληση 

• Πωλήσεις βασισμένες στις ανάγκες του πελάτη 

• Βασικά βήματα στην ποιοτική πώληση 

• Τρόποι προσέγγισης υποψήφιων πελατών  

• Χειρισμός αντιρρήσεων κατά την προσέγγιση υποψήφιων πελατών 

• Επιλογή των κατάλληλων τεχνικών επικοινωνίας κατά τη συνάντηση με τον πελάτη 

• Η διερεύνηση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη 
 Οφέλη από τη διερεύνηση: 

o Για τον πελάτη  
o Για το στέλεχος της τράπεζας,  το Κατάστημα και τον Οργανισμό 

 Ερωτήσεις διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών 
 Πρόληψη αντιρρήσεων μέσα από την κατάλληλη διερεύνηση 

• Παρουσίαση λύσης 
 Η γλώσσα του πελάτη: Oφέλη vs χαρακτηριστικά ασφαλιστικών προϊόντων 
 Μεθοδολογία παρουσίασης της λύσης 

• Χειρισμός αρνητικών στάσεων 

• Δέσμευση του πελάτη 

• Καταπολέμηση μεταγοραστικών φόβων 

• Διαρκής ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 6/5/2009  

 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


