KLIENTŲ APTARNAVIMO AKTUALIJOS:
KANALŲ IR EMOCIJŲ ĮVAIROVĖS VALDYMAS

Parengė AISTĖ MAŽEIKIENĖ

AISTĖ MAŽEIKIENĖ
Lektorė yra nepriklausoma organizacijų konsultantė. 23 metus
veda praktinius mokymus personalo valdymo temomis (nuo
tiesioginės paieškos ir atrankos, adaptacijos, įvertinimo, karjeros
planavimo iki darbuotojų atleidimo bei talentų „sulaikymo“).
Ugdo specialistus bei vadovus motyvacijos, bendradarbiavimo,
vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, viešojo kalbėjimo
temomis. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankos bei
„galvų medžioklės“ srityje.
Nuolatiniai klientai – statutinės, valstybinės, viešosios įstaigos
ir verslo organizacijos. Iki nepriklausomos konsultavimo veiklos
Aistė dirbo konsultavimo darbą UAB „Personalo valdymo grupė“
(projektų vykdymo direktorė, 2003–2009 m.), taip pat UAB „CVOnline Lietuva“ („Professional People“ padalinio vadovė,
2001–2003 m.). 2009–2019 m. Kazimiero Simonavičiaus
universitete dėstė „Vadovavimo psichologiją“, „Juridinę retoriką“,
„Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, „Teisės psichologiją“,
„Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“
bei „Verslo derybas“. 2011 m. su bendraautoriais išleido vadovėlį
„Verslo derybos“, 2016 m. – vadovėlį „Verslo komunikacija ir
derybos“.

© UAB „Mokesčių srautas“. Sėlių g. 33, LT-08109 Vilnius
+370 5 2639922 / info@countline.lt

TEMOS
•• Šio seminaro tikslas – pristatyti klientų aptarnavimo procesui
reikalingas nuostatas ir nurodyti gaires įgūdžių tobulinimui, aptarti
augančių klientų poreikių ypatumus.
•• Mokymų metu bus aptariami nuotoliniai būdai aptarnaujant klientus.
Pabrėžiama etiketo ir kalbos kultūros svarba.
•• Kaip elgtis asmeniškai sudėtingose klientų aptarnavimo telefonu bei
konsultuojant el.laiškais?

PROGRAMA

PAPILDOMA
INFORMACIJA

14:00-17:00

Seminaro trukmė

15:30-15:40

Pertrauka

•• Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
15 straipsniu kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be
UAB „Mokesčių srautas“ sutikimo yra griežtai draudžiama.
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Nuostatos: kas yra Klientas man?
Močiutė, pacientas, vaikas, draugas, go mama, ar
siekiantis pasinaudoti situacija „plėšrūnas“...?

Informacijos perdavimo kolegoms svarba
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Nuostatos. Kaip savo „pirmines”, „karštas“ mintis
pakeisti į keliančius pasitikėjimą pašnekovui
žodžius?
1. „Ir kaip jis šito nesupranta, kad nebus nemokamai ir
reikės apmokėti sąskaitą...?“
2. „Keista, kad batų raištelius pats užsiriša“
3. „Na ir klausimai...“
4. „Galėtų nors kartą perskaityti patys sutartis ir pasigilinti
į šilumos tiekimo ypatumus“
5. „Matyt, pilnatis“
6. „Prie manęs pastoviai keistuoliai prisikabina“

2
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Nuostatos. Kaip savo „pirmines”, „karštas“ mintis
pakeisti į keliančius pasitikėjimą pašnekovui
žodžius?
1. „Ir kaip jis šito nesupranta...?“ (gerai, kitaip neturėčiau
darbo)
2. „Keista, kad batų raištelius pats užsiriša“ (matomai, jis
moka tai, ko nemoku aš)
3. „Na ir klausimai...“ (laimei, kad jie yra – įdomiau ir smagiau)
4. „Galėtų nors kartą perskaityti patys sutartis ir pasigilinti
į šilumos tiekimo ypatumus“ (o aš skaitau...?)
5. „Matyt, pilnatis“ (ir priešpilnis, ir taip – pusė mėnesio
kiekvieną mėnesį)
6. „Prie manęs pastoviai keistuoliai prisikabina“ (nesusireikšmink)
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„Kaip įrodyti, kad
klientas – neteisus? Neverta. Svarbiausia – pats
žinok, kad esi teisus“
Klientas – ne visada
teisus, Bet Klientas yra
Klientas.
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BCPlius – paprastas
finansų valdymas

www.balco.lt
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Asmeninė nuostata:
profesionaliai padėti žmonėms.
Kuo?
Konsultavimo / aptarnavimo
esmė:
•• Sužinoti, kokios informacijos Klientui reikia šiuo metu.
•• Tiksliai išreikšti save.
•• Tiksliai suvokti kitą.
•• Paskatinti veikti (pagal sutartį, šiuo metu galiojančius
įstatymus), susitvarkyti situaciją – asmeninės atsakomybės
perdavimas: „Tai – Jūsų sprendimas“
Esu žymiai daugiau, nei...
Kaip tą parodyti?
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Kaip tinkamai pasiruošti klientų aptarnavimui
(dirbant nuotoliu)?
Nusiteikimas kiekvienam skambučiui / klausimui / susitikimui.Kaip pasiruošti „viskam?“
MŪSŲ DARBO VIETA: paruošta, darbingai nuteikianti.
Pasiruošimas – nuo pirmos darbo minutės.
MŪSŲ DARBO LAIKAS: kas padeda išlaikyti darbingumą, teigiamą energiją ir dalykiškumą nuo pamainos pradžios iki pabaigos?
Poilsio pertaukėlės: kaip organizuojame pertraukas, kad galėtume profesionaliai dirbti?
Jei konsultacija užsitęsė ilgiau nei mūsų darbo laikas, neskubiname Kliento, užbaigiame konsultaciją kaip įprastai.
MŪSŲ IŠVAZDA.
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1. Klientų aptarnavimo kokybės svarba
organizacijos įvaizdžiui ir mums patiems
Darbuotojo elgesys (tiesiogiai ir nuotoliniu būdu), kuris sukelia kliento pasitenkinimą ir nepasitenkinimą.
Aptarnavimo ir informavimo klaidos. Pavyzdžiai.
Etiketo ir kalbos kultūros svarba, tyrimai ir rekomendacijos.
Pavyzdžiai.
Mūsų vaidmuo ir atsakomybė, užtikrinant Klientų pasitenkinimą ir organizacijos įvaizdį.
Idėjos, kaip padaryti dėl kliento daugiau, nei jis / ji tikėjosi,
ir užtikrinti pasitenkinimą bei lojalumą Jums ir Jūsų atstovaujamai organizacijai?
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„Klasės“ ir „Namų“ darbas:
1. Atmintinė – TOP FRAZĖS, raminančios Klientą ir padedančios „užgesinti“ konfliktą.
2. Atsakymų į nemalonias ir netikėtas Klientų replikas kolekcija.
Konkrečios replikos – konkrečios frazės (profesionalūs atsakymai).
Elgesys su
„Matau, kad esate pasigilinęs į situaciją ir kompetentingas. Aš
“visažiniu”, pvz.:
pažymėjau viską, ką man pasakėte, visgi šilumos tiekimo
„Taip būti negali –
sutartis yra tas dokumentas, kuriuo privalome vadovautis
skaičiau ir žinau
šioje situacijoje“.
šiuos dalykus“
„Kreipsiuosi į
„Be abejo, Jūs turite tokią teisę. Tačiau dabar, kai paskambinote,
žurnalistus / į
kviečiu konkrečiai aptarti sąskaitą, dėl kurios kilo klausimų.
teismą paduosiu“. Klausau Jūsų, kad galėčiau suteikti reikiamą informaciją.“
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Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt
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Darbui su savo komanda:
Pasižymėkime SUNKIAS JUMS ASMENIŠKAI situacijas su
klientais. Kartu rasime tinkamiausius atsakymus.

Sudėtingos situacijos su klientais, sudėtingos
jų frazės, replikos:

Galimi atsakymai:

•

→

•

→

•

→
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1. „Supratau situaciją. Pasižymėjau. Išsiaiškinsiu ir perskambinsiu“
2. „Apgailestauju dėl situacijos…“
3. „Ačiū, kad laiku informavote,
kad pastebėjote“
4. „Natūralu, kad kilo šis klausimas. Kaina keičiasi, priklausomai nuo…“
5. „Padarysiu viską, ką galiu šioje situacijoje“
6. „Visą reikiamą informaciją turime“
7. „Tai – išsprendžiamas klausimas“
8. „Šaunu, kad pavyko pataisyti. Jums galėjo kainuoti daugiau,
jeigu būtų reikėję ...“
9. „Kaip veiks, priklausys ir nuo to, kaip prižiūrėsite. Rekomenduoju atlikti tai, kas būtina.“
10. „Darbo režimo patikrinimas“ (jeigu iš tikrųjų nieko nereikėjo
daryti ar meistrai nieko nepadarė)
11. „Ačiū, kad pasitikslinote informaciją dėl sąskaitos“
12. „Gerai, kad rūpinatės. Visada klauskite, kilus kitiems neaiškumams“
10
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Ko niekada negalima sakyti Klientui?
Konfidencialios informacijos ir „neleidžiamų
frazių“ sąrašas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Nusiraminkite“
„Niekuo negaliu padėti“
„Pirmą kartą matau“
„Ne mūsų kompetencija spręsti tokius klausimus“
„Ko norite, džiaukitės ir tuo...“
„Už tokią kainą norite, kad...“
„Vėl sugedo eilinį kartą...“
„Gal ko nors ieškote?“
Klientas turi negirdėti tarpusavio pokalbių su kolegomis
10. Koks balso tonas – negalimas, bendraujuant su klientu?
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Etiketo ir kalbos kultūros
svarba, tyrimai ir
rekomendacijos. Pavyzdžiai.
1. Venkime negatyvių posakių ir
formuluočių: “negalime”
2. Venkime dviprasmybių:
Kalbu užtikrintai, nedvejodamas, nenaudoju tokių žodžių „gal“, „ turbūt“, „kažkoks“ (autoservisas),
„trukdo“, „manau“, „turėtų būti įmanoma“, „na, gerai, pasižiūrėsiu“. Ypač kai neigiamas sprendimas, vengti „manome“ ‚
„mūsų nuomone“.
3. Neakcentuokime to, kad jau kelis kartus sakėme tą
pačią informaciją: „Kaip ir sakiau / pakartosiu“ (vietoje to:
„Apibendrinant“, „Taigi, kaip supratote / kaip žinote“).
4. Nevartokime mažybinių žodžių (pvz., „pinigėliai“) –
dirbu prestižinėje įmonėje su svarbiais klausimais.
Kuo pavojinga frazė: „Jeigu turėsite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis“?
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Kaip elgtis, kai iš karto negali suteikti Klientui
informacijos? „Viską supratau, tuojau pat
išsiaiškinsiu“
KLAIDOS:
1. Pateikiama per daug ir nereikšmingos informacijos.
2. Pateikiama per mažai informacijos.
Šito galima išvengti, jei:
•• patiksliname interesą klausimais:“Ką jūs norėtumėte sužinoti?”,
•• dėmesingai “stebime” kito asmens reakcijas (kaip keičiasi
balso tonas, intensyvumas etc.) ir pagal jas keičiame savo
atsakymus ir patikslinančius klausimus.
3. Informacija iškreipiama slepiant savo žinių trūkumą.
•• Neverta žinių trūkumo tapatinti su nekompetencija – nėra
žmogaus, kuris žinotų viską. Tad, jeigu klientą nukreipsite
pas darbuotoją, kuris geriau žino, tai nesumažins Jūsų ir Jūsų
organizacijos autoriteto.
4. Informacija pateikiama iškeliant save ir pažeminant
Klientą.
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2. Nuotoliniai būdai aptarnaujant Klientus.
Mūsų patirtis, klausimai ir sudėtingų situacijų prevencija.
Etiketo ir kalbos kultūros svarba, bendraujant su Klientais
nuotoliniais būdais. Tyrimai, rekomendacijos ir pavyzdžiai.
Skirtumai tarp tiesioginio aptarnavimo, aptarnavimo telefonu ir e. aptarnavimo.
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Konsultavimas raštu.
Visas įspūdis apie mūsų profesionalumą matomas iš laiško.
Kaip klientas supranta skubos ar rašybos klaidas?
Tekste vengiame sutrumpinimų, žargono, pernelyg ilgų, sudėtingų sakinių.
Išlaikome vienodą viso laiško teksto šriftą (rekomenduojamas šriftas: … šrifto dydis ...).
Kada ir per kiek laiko atsakome į gautus laiškus?
(O vienas kitam per kiek laiko atsakome?...)
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Mūsų rašomų atsakymų struktūra:pradžia
ir pabaiga – teigiama! „Kupranugario“
principas.
1. Paklausimo pradžia.
•• Atsakymas bus nuoširdesnis, jei pasisveikindami
kreipsimės į Klientą vardu bei padėkosime, už pateiktą klausimą.
2. Dėstymas
•• Tas pats Klientas gali būti pateikęs keletą skirtingų
paklausimų, tad įžangoje glaustai nurodome, į kokį
pakausimą atsakome, dėl kokio klausimo jam rašome.
•• Dėstymo dalyje nuosekliai pateikiame atsakymą į
gautą klausimą (-us), nurodome, kokius veiksmus būtina atlikti ir kitą svarbią informaciją.
3. Paklausimo pabaiga.
•• Esame atviri bendrauti ir sulaukti klausimų ateityje,
tad atsisveikiname pakviesdami kreiptis ateityje ir
palinkime geros dienos/vakaro.

„Laba diena, p. Jonai...“
„Gerb. Ona...“
„Ačiū už klausimus (-ą).“

„Rašome Jums norėdami atsakyti
/pakomentuoti...“
„Atsakydami į Jūsų klausimą...“

„Jei kiltų kitų klausimų, kreipkitės”.
„Būtinai kreipkitės, jei turėsite daugiau
klausimų”.
„Geros dienos / vakaro”.
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Kai tenka bendrauti su keliais Klientais
vienu metu:
•• Esame itin atidūs, neskubame – stengiamės sudaryti
įspūdį, kad visas dėmesys skirtas tik jam / jai.
•• Klientas tikrai sutiks lukterti, jei jaus, jog visas dėmesys skirtas tik jam.
•• Jei informacijos paieška ar atsakymo teikimas užtrunka, niekada nesakome, kad tai nutinka dėl to, jog
bendraujame su keliais Klientais vienu metu. Tokiais
atvejais atsiprašome ir informuojame, kad delsiame
atsakyti, nes ieškome reikiamos informacijos.

 „Gerbiamas Jonai, šiek tiek
užtruksiu, kol patikrinsiu
informaciją...“
 „Atsiprašau, kad vėluoju atsakyti,
bet vis dar ieškau informacijos.
Prašyčiau dar šiek tiek palaukti ir aš
parašysiu Jums, kai tik turėsiu
atsakymą“
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3. Bendravimo telefonu ypatumai.
Pasiruošimas pokalbiui telefonu: vidinė pusiausvyra ir pozityvus nusiteikimas.
Skirtumai tarp tiesioginio aptarnavimo, aptarnavimo telefonu ir e. aptarnavimo.
Rekomendacijos, kaip nesielgti telefoninio pokalbio metu.
Teigiamo įspūdžio telefonu kūrimo priemonės: balsas, intonacijos, vartotini ir nevartotini žodžiai.
Pokalbis telefonu. Bendravimo eiga:
Pokalbio pradžia, pasisveikinimas. Kliento poreikių / kreipimosi tikslo išsiaiškinimas – „aktyvus“ klausymas, kalbėjimo „dozavimas“, tinkamų klausimų formulavimas.
Kliento poreikius / kreipimosi tikslą atitinkančios informacijos (sprendimų, atsakymų) pateikimas.Pokalbio su Klientu proceso valdymas (esant „sunkiems“ Klientams).
Pokalbio pabaiga – būdas užtikrinti pasitikėjimą ir konstruktyvius, pagarbius santykius.
Skirtumai tarp „įeinančių“ ir „išeinančių“ skambučių aptarnavimo
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Kas lemia pokalbio efektyvumą?
Greitis, empatija, klausymo įgūdžiai, tikslus atsakymas,
sprendimo ir jo alternatyvų pasiūlymas.
Pagrindiniai konsultavimo telefonu etapai:
1.
2.
3.
4.
5.

Pasiruošimas
Pokalbio pradžia
Poreikių išsiaiškinimas ir supratimas
Sprendimo siūlymas
Pokalbio pabaiga

19

Pasiruošimas darbui
•• Ar telefono linija veikia, ar visos kitos techninės priemonės
yra tinkamos darbui?
•• Ar turime visą reikalingą informaciją, kurios gali prireikti
darbo metu?
•• Esame pasiruošę atsiliepti į skambutį likus 1 min. iki pamainos pradžios
•• Dirbame su ausinėmis, nes juose pritaikyta garso slopinimo
technologija užtikrins, kad pokalbio metu Klientas negirdės
nereikalingo triukšmo, o mes dirbsime efektyviau turėdami
laisvas rankas, kai reiks surasti reikiamą informaciją.
•• Prieš atsiliepdami nusišypsome – taip užtikrinsime, kad
mūsų balsas skambės pozityviai ir džiugiai.
•• Telefonas neturi skambėti ilgiau nei 3 sekundes.

20
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Pokalbio pradžia. Frazės, kurios sukelia geras emocijas
ir parodo mūsų profesionalumą.
•• Mūsų balsas žvalus, kupinas energijos.
•• Atliepiame į skambutį skatindami išsakyti rūpimą klausimą.
•• Pritardami parodome, kad klausomės. Išklausome nepertraukdami – pertraukti Klientą galime tik tuo atveju, jei
neįmanoma jo suprasti, jis kalba ilgai, neaiškiai, nerišliai.
•• Bendraudami su Klientu, elkimės pagarbiai ir mandagiai,
kreipiamės į jį mandagiu kreipiniu „Jūs“ arba vardu, pvz.,
„Gerbiamas Jonai“, „Ponia Ona“.
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••

••

••

••

Poreikių išsiaiškinimas ir supratimas
Mums nuoširdžiai rūpi Kliento klausimas, norime jam padėti, tad drąsiai paskatiname kalbėti ir išsakyti savo poreikius.
Užduodame tikslius, aiškius ir tikslingus klausimus – tai
greičiausias būdas sužinoti, kokiu klausimu Klientas į mus
kreipiasi.
Klausomės atidžiai – tik aiškiai žinant ir suprantant, ko
Klientui reikia, galima tiksliai atsakyti į jo klausimą ir/ar
pasiūlyti sprendimą.
Jei reikia, patiksliname Kliento poreikius, perfrazuojame
jo pasakytas mintis ir gauname pritarimą, kad supratome
teisingai.
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Sprendimo siūlymas

„Sakykite, ar suprantamai paaiškinau?“
„Ar šios informacijos Jums pakanka?“
„Gal turite dar klausimų?“
„Ar galėtumėte palaukti, kol surasiu reikiamą informaciją?“
„Ar sutinkate palaukti, kol pasitikslinsiu informaciją?“
„Prašome palaukti, kol aš surasiu...“
„Maloniai prašome palaukti, kol aš surasiu...“
„Taigi, žiūriu Jūsų...“
„Tikrinu Jūsų užsakymą...“
„Ačiū, kad palaukėte“
„Dėkoju, kad palaukėte, kol suradau...“
„Kad galėčiau atsakyti į Jūsų klausimą, man reikia papildomos
informacijos. Ar galėčiau Jums perskambinti, kai tik turėsiu
atsakymą? Koks būtų tinkamas laikas pokalbiui?“
„Atsiprašau, suklaidinau Jus“.
„Atsiprašau, Petrai, mes iš tiesų padarėme klaidą išsiųsdami
Jums....“
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•• Jei dėl svarbių priežasčių negalime atsakyti iš karto, paprašome Kliento palikti savo kontaktus ir susitariame dėl laiko, kada galėsime jam paskambinti turėdami atsakymą. Paskambiname jam tą pačią
darbo dieną (nebent susitarėte kitaip) ir informuojame apie sprendimo eigą.
•• Konsultacijos metu turime atsakyti į visus Kliento pateiktus klausimus, atsakymai turi būti aiškūs ir
suprantami.
•• Konsultaciją suteikiame profesionaliai ir tokiu būdu užtikriname, kad tuo pačiu klausimu Klientui nereiktų skambinti dar kartą.
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Pokalbio pabaiga
•• Mums svarbu, kad neliktų neatsakytų klausimų, tad nuoširdžiai ir dėmesingai pasiteiraujame Kliento, ar suprantamai jam paaiškinome, tai ko jis klausė, ar jam nekyla
jokių papildomų klausimų. Jei dar liko neatsakytų, atsakome.
•• Jei reikia trumpai apibendriname pokalbį, įvardiname
susitarimus ir pokalbio rezultatą.
•• adėkojame už pokalbį, pakviečiame kreiptis ateityje ir atsisveikiname.
Nuo pokalbio pabaigos labai priklauso mūsų tolesnis
bendravimas.
Būtent pokalbio pabaigą galime suvaldyti.

Sakykite, ar atsakiau į visus Jūsų
klausimus?“
„Ar viską suprantamai Jums
paaiškinau?“
„Taigi, sutarėme, kad Jūs....“
„Kai sutarėme, Jums reiktų...“
„Džiaugiuosi , kad ši informacija
Jums naudinga.“
„Ačiū, kad skambinote!“„
„Jei kiltų kitų klausimų,visada
kreipkitės.“
„Geros Jums dienos.“
„

25

Kai reikia perjungti skambutį
1. Jei pokalbio pradžioje suprantame, kad Klientas pasirinko klaidingą meniu punktą ir nori kalbėti kita
tema, perjungiame skambutį į reikiamą grupę.
2. Jei pokalbio eigoje paaiškėja, jog negalėsime kompetentingai atsakyti ir būtina sujungti su kolega, perjungiame skambutį ir būtinai informuojame Klientą,
su kuo jam teks tęsti pokalbį.
3. Kolegai trumpai papasakojame, kokiu klausimu
Klientas kreipiasi ir kitą svarbią informaciją (vardą,
įmonės pavadinimą ir pan.)
4. Tais atvejais, kai visi kolegos, kuriems norime perjungti Klientą, yra užimti, informaciją perduodame
žinute, kurioje trumpai nurodome klausimo esmę ir
kitą svarbią informaciją (vardą, įmonės pavadinimą ir
pan.)
5. Jei kolega peradresuoja skambutį mums, pasisveikiname su Klientu ir prisistatome. Parodome jam, kad
žinome, dėl ko jis kreipiasi ir tęsiame pokalbį toliau.

16

• „Šiuo klausimu turėčiau Jus
sujungti su savo kolega, kuris
atsakys Jums į klausimą...“
• „Į Jūsų pateiktą klausimą
išsamiau atsakys mano kolega,
netrukus sujungsiu Jus su juo“
• „Perjungiu Klientą XX, jis
teiraujasi.....?“
• „Laba diena, klausau Jūsų.
Kolega man perdavė, kad Jūs...“
• „Laba diena, ponas Jonai,
kalbėjote su mano kolega
apie...“

26
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Kai mums reikia paskambinti
•• Klientui atsiliepus, pasisveikiname, pasakome savo vardą
ir pavardę ir įmonės pavadinimą.
•• Pasiteiraujame, ar tikrai kalbame su reikiamu žmogumi.
Jei ne, paklausiame, ar galėtume kalbėti su reikiamu asmeniu.
•• Pasiteiraujame, ar Klientas gali šiuo metu kalbėti, jei ne,
sutariame dėl laiko, kada galime su juo susisiekti.
•• Paaiškiname, kokiu klausimu skambiname ir pateikiame
reikiamą informaciją ar atsakome į klausimą.

„Laba diena, Jums skambina Rita
iš...“
„Ar kalbuosi su ponia Ona?“
„Ar galėčiau kalbėti su ponia Ona?“
„Ar galite šiuo metu kalbėti?“
„Ar galime tęsti pokalbį šiuo metu?“
„Kada galėčiau Jums paskambinti?“
„Koks laikas būtų tinkamas
pokalbiui?“

27

Konfliktų valdymas pokalbio metu
•• Leidžiame „nuleisti garą“, išklausome.
•• Pasitiksliname ir išsiaiškiname nepasitenkinimo priežastį,
nes tik žinodami galėsime pasiūlyti sprendimą.
•• Stengiamės problemą išspręsti pokalbio metu. Jei problema yra sudėtinga ir atsakymo iš karto pateikti negalime, perduodame ją kolegoms.
•• Aiškiai nurodome problemos sprendimo eigą ir terminus.
•• Informuojame klientą, kokie galimi prevenciniai veiksmai
ateityje, kad tokia situacija nepasikartotų ir pasiūlome
alternatyvias ir/ar labiau jo poreikius atitinkančias paslaugas.
•• Nuoširdžiai atsiprašome už patirtus nepatogumus.
•• Padėkojame už išsakytas pastabas ir parodome, kad jo
pastebėjimai mums labai svarbūs ir naudingi.

 „Klausau Jūsų...“
 „Supratau Jus, pone...“
 „Papasakokite, kaip viskas įvyko...“
„Suprantu, kad Jus tai nuvylė...“
 „Suprantu Jūsų nusivylimą...“
„Jei teisingai supratau, Jūs nepatenkintas
tuo, kad..“
 „Kaip suprantu, Jūs...“
 „Kaip supratau, Jūsų nepasitenkinimo
priežastis yra...“
„Atsiprašome, čia mūsų klaida...“
 „Atsiprašau, kad turėjote nepatogumų.“
„Ar galime sutarti, kad...“
 „Ar Jums tiktų, jeigu...“
 „Ačiū už išsakytą pastabą...“
 „Dėkojame už pastabas, atkreipsime į jas
dėmesį.“

28
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Kaip tinkamai pradėti ir užbaigti pokalbį?
••
••
••
••
••

Teigiamas pašnekovo nuteikimas
Šypsena balse, bet ir „veidrodžio“ taisyklė.
Pašnekovo vardas.
Padėkojimas („Ačiū, kad man apie tai pranešėte“).
Pagyrimas („šaunu, kad radote laiko“, „...kad rūpinatės“,
„puiku, kad jau peržiūrėjote sąskaitą“)
Pašnekovo reikšmingumo pripažinimas („Neturėjote laiko?
Net neabejoju, kad esate ypatingai užimtas
žmogus“).

„Kuo daugiau žmonės kalba, tuo labiau jiems
patinkate“

29

Tinkamos pokalbio pradžios svarba su
nepatenkintu Klientu:
1. Balso intonacija – dalykiška, bet ne „šalta“ – išskirtinai
dėmesinga ir tokia, kad Klientas jaustųsi laukiamas, nepaisant
paros laiko. Vengti atodūsio, kad ir sulaukus 50-tojo skambučio
tuo pačiu klausimu per darbo pamainą.
Prisimename: kas nuo mūsų priklauso?... O nuo ko priklausome mes?...
2. Kai klausimų Klientui reikės kelių (kad išsiaiškinti situaciją),
informuoju Klientą: „Ačiū, kad laiku pranešate. Aš užduosiu
Jums keletą klausimų, kad galėčiau kuo tiksliau padėti informacija“.
3. „Ačiū, kad pranešėte“ / „Gerai, kad paskambinote“.
4. „Natūralu, kad kilo toks klausimas“.

30
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Tinkamos pokalbio pabaigos svarba
1. Pakviečiu kreiptis ateityje.
„Apibendrinant, lauksime reikalingų dokumentų. Ačiū, kad
pranešėte. Jeigu dar turėsite papildyti įvykio aplinkybes, iš
karto atsiųskite mums el. paštu arba skambinkite. Geros Jums
dienos“.
„Sutarta. Lauksime Jūsų informacijos. Ačiū už rūpestį“ (atkakliam Klientui)
2. (Po ilgo pokalbio su daug asmeninių aplinkybių):
„Ačiū Jums už pasitikėjimą, informaciją ir sėkmės susitvarkant reikalus“.
Tvirtai apibendrinu, aiškiai parodydamas (-a), kad savo darbą
baigiau: „Užregistravau įvykį. Sužinojau reikalingus duomenis.
Ačiū Jums, kad pranešėte“.
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3. Padėkoju Klientui už skambutį / susitikimą ir
reaguoju į išsakytus Kliento pastebėjimus.
•• „Ačiū Jums (Kliento vardas), kad kreipėtės / kad pranešėte“
•• „Gerai. Ačiū Jums labai, kad papildėte įvykio aplinkybes. Turime informaciją ir dirbame toliau“.
•• „Ačiū Jums už supratimą“ (kai konfliktinė situacija“)
•• „Dėkoju už išsamų /operatyvų informaciją pateikimą“
Kaip išlaikyti savo poziciją neįžeidžiant Kliento, kuriam
turėjau pateikti neigiamą atsakymą, išreiškiu apgailestavimą tiek žodžiais, tiek balso intonacija:
•• „Apgailestauju, Jūsų reikalavimas yra negalimas pagal sutarties sąlygas ir įvykio aplinkybes. Mes galime ____ arba
_____“
•• Užbaigiame sudėtingą bendravimą žodžiais: „Gerai, kad
išsiaiškinome situaciją.“ / „Dėkoju, kad pasitikslinote,
kokia yra situacija“.
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Išreiškiu apgailestavimą ir parodau rūpestį Kliento situacija,
net ir negalėdamas (-a) nieko padėti
1. „Apgailestauju. Šiuo atveju nežinau, kiek mano žodžiai
Jums padės. Suprantu, kad dabar greičiausiai kyla nepasitenkinimas, kai siekiate pagalbos...“.
2. Kilus Kliento nepasitenkinimui: „Apgailestauju... Mes galėtume ilgai diskutuoti, tačiau yra, kaip yra“ (grąžiname
Klientą į „Suaugusiojo“ poziciją).
3. „Ir taip įvykis yra sunki situacija. Bet išmoka neišmokama
pagal esamą draudimo sutartį. Geriausia, ką šioje sunkioje situacijoje galime padaryti – atkreipti Jūsų dėmesį,
kai sudarysite naują sutartį, kokios sąlygos yra svarbu
tokiais atvejais“.

33

POKALBIO PABAIGIMAS – būdas užtikrinti
pasitikėjimą ir konstruktyvius, pagarbius
santykius.
1. Apibendrinkite rezultatus Jums naudingu būdu.
2. Padėkokite už pokalbį.
3. Palinkėkite “geros dienos”
Jei Klientas nėra patenkintas:
Nepriimkite to asmeniškai.
Nepatenkintas ne “apskritai”, bet šiuo metu.
Tobulės Jūsų bendravimo įgūdžiai.
Ateityje vartosite naujus metodus, tvirčiau jausitės!
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Laimingos pabaigos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

„Mums laiku pranešėte“
„Rūpinatės visais etapais iš karto“.
„Išsiaiškinome situaciją“.
„Gavote visą informaciją apie...“ (kai sako „Nieko man
nepasakėte“, „Nepadėjote“)
„Išsiaiškinote, kas Jums yra svarbu”.
„Sužinojote, kaip yra iš tiesų“.
„Pasitvirtinote savo žinias“ (tinka su „Visažiniais“)
„Galėjau padėti savo darbu ir žiniomis“ (tinka po padėkos).
“...liekate tvirtos nuomonės.“
„...įvertinote šio sprendimo praktiškumą“
„Įvertinote galimybę taupyti laiką“

„KAIP GERAI, KAD...“
POZITYVI PABAIGA PO SUDĖTINGO BENDRAVIMO:
„Džiaugiuosi, kad mes viską
išsiaiškinome. Esu tikras (-a),
ateityje mūsų darbas vyks sklandžiai“.
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Nuo pokalbio pabaigos priklauso kito pokalbio pradžia
Apibendrinu pokalbį ir pasiteirauju, ar yra papildomų klausimų ar poreikių:
1. „Sakykite, ar atsakiau į visus Jums rūpimus klausimus?“
2. „Galbūt dar norėtumėte ko paklausti?“
3. „Ar aptarėme visus Jums rūpimus klausimus?“
4. „Ar gavote visus Jums rūpimus atsakymus?“
5. „Ar Jums užtenka suteiktos informacijos?“
6. Su visais atsisveikinu maloniai, pagarbiai – taip, kad jie norėtų vėl kreiptis.
7. Užduodamas (-a) tikslinamuosius klausimus, pirmiausia tiksliai išsiaiškinu užklausą ir tik tada pateikiu atsakymą. Jei užklausa viršija mano kompetencijos ribas, nukreipiu kito kompetentingo
specialisto konsultacijai.
8. Nesiūlau sprendimo, neteikiu informacijos, jei iki galo neaišku, koks yra poreikis.
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Pabaiga, kai Klientas abejoja:
1. „Sakykite, prašau, kokią informaciją galėčiau Jums pateikti / kokių įrodymų Jums reiktų, kad jaustumėtės tikras (-a) dėl (...)?“;
2. „Kas Jus įtikintų?“
3. „Laukti / delsti juk nenaudinga“

37

Balsas ir kūnas palengvins Jūsų darbą!
Informacijos suvokimas

7%
Vaizdas

38%

1960 m., Albert Mehrabian

Balsas

55%

55%

supratimo lemia vaizdas (tai, ką pastebi
akys)

38%

supratimo lemia kalbančiojo balso
tonas, intonacija

7%

supratimo yra siejami su žodžiais.

Žodžiai

Bendraujant telefonu: 13
proc. informacijos
perduodame žodžiais ir 87
proc. balsu.
38
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Balso ypatumai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kalbėjimo tempas (lėčiau – patikimumas)
Pauzės (statusas; didėja kliento reakcijų spektras)
Storiau 
Garsumas
Aiškumas
Informacijos apimtis (pagrindiniai akcentai)
Šypsena kalbant
Prisitaikymas prie kliento kalbėjimo stiliaus
Įtikinamas ir pasitikėjimą savimi rodantis kalbėjimas.

39

Nukreipimas, kai klausimas – ne mūsų
organizacijai. Pavyzdys:
1. Supratau Jūsų klausimą. Šiuos klausimus nagrinėja ____
(nukreipti konkrečiai, turėti informacijos paruoštukes
standartiniams atvejams).
2. „Dėkoju Jums už pasitikėjimą, tačiau aš esu atsakingas
(-a) už mūsų įrenginių saugumą ir kokybę“.
3. „Pagalvokite, kuo aš Jums galiu padėti kaip (pareigos).
Kitus klausimus sprendžia už tai atsakingi specialistai“.
4. „Ačiū Jums už nuomonę. Linkiu sėkmingai išspręsti šią
situaciją“.

40
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Kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas,
kurias galima patenkinti? (I)
1. Leidžiu Klientui nepertraukiamai išsakyti pradinį nepasitenkinimą.
2. Pasitikslinu, sukonkretinu (išsiaiškinu) nepasitenkinimo
priežastį.
3. Pripažįstu, kad nepasitenkinimas turi pagrindą ir tinkamai
išreiškiu apgailestavimą ir/ar atsiprašymą.
Apgailestavimas. Išsiaiškinus nepalankias aplinkybes ar girdint Kliento reakcijas (pvz., pasipiktinimą, liūdesį, beviltiškumą,
verkimą), dalykiškai, bet žmogiškai demonstruoju užuojautą.
Atsiprašymas. Nuoširdžiai atsiprašau Kliento už patirtas problemas.

41

Kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas,
kurias galima patenkinti? (II)
4. Supažindinu Klientą su galimomis sprendimo alternatyvomis.
5. Aiškiai įvardinu tolimesnius abiejų pusių veiksmus ir susitariu dėl tolimesnių veiksmų.
6. Siekiu išlaikyti Klientą sutarties nutraukimo, sustabdymo
atvejais.
Klientui pakartotinai išreiškus norą nutraukti ar sustabdyti
sutartį, išreiškiu viltį, kad, situacijai pasikeitus, klientas vėl bendradarbiaus su mūsų bendrove.
Ar perduodu (ir kokiu būdu) informaciją kolegoms?
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Savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas nepalankios
informacijos pasakymas, kai girdite pretenzijas,
kurių negalima patenkinti.
Kaip elgtis, kai klientui netinka pateiktas sprendimas?
Jei pretenzijos nepagrįstos, reziumuoju jas, paaiškinu, ką
galiu padaryti, pasakau, kad suprantu Klientą.
Neatsiprašinėju ir nesiūlau, kokios nors kompensacijos
dėl neigiamo atsakymo.
Kalbu nuoširdžiai, rūpestingai, bet ne droviai, o pasitikinčiai.
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Kaip elgtis, kai mūsų klaida?
Kokia yra „atsiprašau“ rizika?
1. Dėmesingai išklausau Kliento priekaištus, padėkoju, kad
pranešė ir atsiprašau ne tik už savo, bet ir bendradarbių klaidas.
2. Nedelsdamas ištaisau klaidas.
3. Padėkoju už išsakytas pastabas ir paprašau, kad, jeigu
Klientas ateityje turėtų dar kokių pastebėjimų, kurie pagerintų
mūsų sklandų darbą, būtinai mums praneštų.
4. Kai jaučiu / girdžiu, kad Klientas nėra patenkintas atsakymu, tai pastebiu: „Suprantu, kad tikėjotės kitokios informacijos / sprendimo“.
5. Kai Klientas nėra patenkintas sprendimu, jis turi teisę
kreiptis raštu į įmonę su prašymu peržiūrėti sprendimą. Tai
sakau tuo atveju, kai jau išbandžiau visus įmanomus būdus įtikinti Klientą, tačiau nepavyko.
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4. Aptarnavimo tiesiogiai („akis į akį“) ypatumai
•• Kaip valdyti savo kūną, mimiką ir balsą?
•• Komandinio darbo svarba.
•• Klientų srautų valdymas.

45

Profesionalus pokalbio valdymas „Akis į akį“.

Kliento sutikimas. Pasitikėjimą kuriantys žodžiai ir intonacija.
Kūno kalba, kai dirbame su keliais klientais vienu metu.
Užkabinančios frazės, kurios sukelia geras emocijas ir parodo mūsų
profesionalumą.

Pirmojo įspūdžio komponentai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atstumas
Veido išraiška, šypsena.
Žvilgsnis/akių kontaktas. Iš karto atkreipk dėmesį į
klientą (žvilgsniu ar kita reakcija)
Laikysena ir gestai
Intonacija. Pirmas (-a) maloniai pasisveikink žodžiu.
Prisistatyk. Po pasisveikinimo pasakyk savo vardą.
Aptarnauti pradėk nedelsdamas (-a).

55, 38 ir 7 proc.
Tik 7 proc. bendravimo tiesioginiame
pokalbyje priklauso nuo žodžių, bet
jie sudaro tvirtą pagrindą.
38 proc. pranešimo priklauso nuo
jūsų balso tono. Kalbant telefonu tai
yra pagrindinis veiksnys.
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Balsas ir kūnas palengvins Jūsų darbą
Informacijos suvokimas

7%
Vaizdas
Balsas

38%

55%

Žodžiai

55%

supratimo lemia vaizdas (tai, ką pastebi
akys);

38%

supratimo lemia kalbančiojo balso
tonas, intonacija;

7%

supratimo yra siejami su žodžiais.

Albert Mehrabian
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Kūno kalbos ir balso intonacijos valdymas
Balso intonacija:
Kūno kalba
a)

Įsitikinkite, kad tai, ką
sakote, Jūsų kūnas
patvirtina, o ne
paneigia.
Emociją išleisk, o
toną išlaikyk. Kaip?

b)

žinau, kas mane „išveda“ iš
pusiausvyros (Kur mano „Achilo“
kulnas?)
Tuomet galiu tai valdyti.

Lėčiau.
Storiau.
Intonacija – žemyn.
Kritinėse situacijose – įsakmiau, bet
ramiai.
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Balso ypatumai

 Kalbėjimo tempas (lėčiau patikimumas);
 Pauzės (statusas; didėja
kliento reakcijų spektras);
 Storiau 
 Garsumas;
 Aiškumas;
 Informacijos apimtis
(pagrindiniai akcentai);
 Šypsena kalbant;
 Prisitaikymas prie kliento
kalbėjimo stiliaus;
 Įtikinamas ir pasitikėjimą
savimi rodantis kalbėjimas.

Naudokite įtikinančius žodžius.
Dažnai žodžiai turi ne tik esmę, bet ir atspindi ar
sukelia emocijas. Sukelkime pozityvias emocijas.
„Taip, tai... „:
Aktyvumas. Vienintelis toks. Puikus. Patikimas.
Tikras. Natūralus (sprendimas Jūsų situacijoje).
Nepakeičiamas. Praktiškas. Lankstus. Didelis.
Originalus. Progresas. Pirmos klasės. Populiarus.
Vertas pasididžiavimo. Prestižas. Patrauklus.
Protingas. Rekomenduoja. Drąsus. Šiuolaikiškas.
Savarankiškas. Pasitikėjimas. Sėkmingas.
Išskirtinis. Ekonomiškas. Efektyvus.
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Situacijos, kai keli Klientai vienu metu.
Dėmesio paskirstymas. Mūsų kūno kalba, akių kontaktas ir balso intonacijos valdymas.
•• Patrauk dėmesį – kalbėk su ugnele.
•• Akimis bendrauk su visais po lygiai. Ne tik su tuo, kuris daugiausia klausinėja.
„Matau, kad domitės ...”
„Atėjote, matau, su konkrečiu poreikiu. Klausau Jūsų.“
Valdo tas, kas užduoda klausimus: „Jau esate apsisprendę / numatę?“; „Puiku, apsispręsite, kai pateiksiu Jums naudingą / visą reikiamą informaciją“.
•• Balso siuntimas – ką girdėti turi visi, o ką – tik vienas.
•• Kaip pristatyti visiems vienu metu? Dvi aktualias paslaugas? (gaukite sutikimą).
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Bendravimas su kolegomis (vidiniais Klientais)
1. Pradedame dieną gerai nusiteikę, pasisveikiname su
kolegomis. Būsime draugiški, jei nuoširdžiai pasiteiraujame, kaip jie jaučiasi, kaip praėjo internetinis pokalbis
su Klientu ar savaitgalis su draugais.
2. Kalbėdami apie kolegas, atsiliepiame pagarbiai, nekaltiname jų dėl padarytų klaidų.
3. Pripažįstame savo klaidas, nebijome atvirai pasakyti, jog
suklydome.
4. Neapkalbinėjame savo kolegų, neaptariame jo elgesio
jam „už nugaros“ – jei norime pasakyti pastabą, darome
tai tiesiogiai ir asmeniškai.
5. Esame lojalūs organizacijai ir tinkamai ją atstovaujame –
kiekvienas esame šios organizacijos dalis, tad bendraudami su Klientais ir tarpusavyje prisiimame asmeninę
atsakomybę už savo ir kolegų elgesį.
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5. Bendravimas sudėtingose aptarnavimo
situacijose
Kaip atpažinti, toleruoti ir aptarnauti „sudėtingą“ Klientą?
Asmeniškai sudėtingi Klientų „tipai“ ir jų aptarnavimo principai:
nekantrūs, skubantys, „labai užsiėmę“; „ypatingieji“ (VIP);
„visažiniai teisuoliai“ ir skeptikai; įžūlūs, agresyvūs; neadekvačiai besielgiantys; išskirtinius poreikius turintys asmenys.
Konfliktinės situacijos. Praktika: atsakymas į nemalonias
ir netikėtas replikas.
Bendras profesionalesnio Klientų aptarnavimo plano
aptarimas.
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Klientų reakcijų išklausymas, supratimas ir suvaldymas.
Ko imtis pirmiau?

Savo
reakcijų
valdymas

Kito žmogaus
reakcijų valdymas

Lao Tze: „Kas nugali kitus – galingas, kas nugali save – nenugalimas“
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Sunkaus pokalbio su Klientu proceso valdymas
Kaip išsiaiškinti reikiamą informaciją, kai žmogus yra šoke ir / ar rėkia...?
1. „Neužsikrėsti“ emocija. Saugokime savo energiją.
Žinome, kad mūsų pokalbiai turi būti profesionalūs, nepriekaištingai etiški ir dalykiški.
2. Orientuojamės į tikslą – gauti informaciją.
3. Valdykime pokalbį: „Noriu priminti, kad mes kalbame apie...“. Valdo tas, kas užduoda klausimus.
Mokomės atskirti konstruktyvų elgesį konflikto metu nuo tokio, kuris dar labiau gilina konfliktą:
„Nusiraminkite“; „Niekuo negaliu padėti“; „Ne nuo manęs priklauso“; „Neieškokite logikos įstatymuose“
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Tuo atveju, kai Klientas kalba pakeltu tonu ilgiau nei 1 minutę ir vartoja įžeidžiančius žodžius, valdau pokalbį ir, kraštutiniu atveju, nutraukiu bendravimą be emocinio įsitraukimo:
1. „Laukiu Jūsų patikslinimo man kaip (pareigos). Kuo galiu
padėti?“
2. „Nesulaukęs (-usi) Jūsų atsakymo į mano klausimą, kokia
informacija Jums reikalinga, turėsiu baigti mūsų pokalbį. Ačiū
už skambutį“.
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PASTABOS IR SKUNDAI PASTABOS IR SKUNDAI
TELEFONU BEI RAŠTU.
PRAKTIKA „KARŠTA UGNIS“
(užduotis su atsakymais į sudėtingas frazes )
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Kaip mandagiai ir dalykiškai nutraukti
pašnekovą?
•• „Gerai, kad mums iš karto pranešėte. „Patikrinsime ir viską
išsiaiškinsime“.
•• „Turiu patikslinti: „Koks Jūsų kreipimosi tikslas?“; „Kuo Jums
konkrečiai galėčiau padėti?“
•• „Suprantu, kad esate susirūpinęs dėl..., tačiau turiu Jus informuoti, kad čia galite kreiptis dėl ...“
Kaip užbaigti neadekvatų, niekur nevedantį pokalbį?
1. „Suprantu Jūsų klausimą / norą, tačiau tai nėra (susiję su
mūsų veikla) informacijos prašymas, todėl turiu užbaigti pokalbį. Ačiū už skambutį“.
2. „Patikslinsiu, kokia Jums reikalinga pagalba / informacija,
kaip būtų galima išspręsti Jūsų klausimą?“
3. „Nesulaukęs (-usi) Jūsų atsakymo į mano klausimą, kokia
techninė informacija / pagalba Jums reikalinga, turėsiu baigti
mūsų pokalbį. Ačiū už skambutį“.
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Kaip „atmesti“ nepagrįstą pretenziją?
Melo situacijų sprendimo modelis.
•• „Mums reikia patikslinti turimus faktus“
•• Turiu Jus informuoti, kad, pateikus netikslią informaciją, gedimo šalinimas / situacijos sprendimas užsitęs“
•• „Remiuosi turima informacija / užfiksuotais faktais“
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Kas mažina konfliktą?
1. „Garo išleidimas“.
2. Nepasitenkinimo konkretizavimas.
3. Sutikimas, kad pretenzija
turi pagrindą.
4. Paaiškinti, kaip jūs suprantate situaciją.
5. Raskite abiems priimtiną
sprendimą.

Kas „pastiprina“ konfliktus?
1. Nesutikimas su kaltinimu.
2. Pašnekovo puolimas ir kaltinimas.
3. Ignoravimas.
4. Besąlygiškas kaltės pripažinimas / pajuokavimas.
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Kaip reaguoti į Kliento emocijas?
1. Išlaikykite savitvardą, nesiginčykite.
2. Nepriimkite asmeniškai, išlaikykite pusiausvyrą.
stovėk neutralioje padėtyje (galima truputį pasvirti į priekį),
rankos šonuose, delnų nesugniaužk į kumščius.
3. Klausykite, išklausykite iki galo, nepertraukinėkite.
4. Skirkite laiko apmąstymui.
Kaip išlaikyti dalykiškumą?
Kaip elgtis, kai „tujina“?
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Streso įveikos pratimai Jūsų darbo vietoje (ką
daryti, kai niekur negali „pabėgti“?)
1. Mano darbo svarba ir tikslas: ____________________.
2. LAIKAS – ribotas. Rytoj ar po 10 metų ši situacija atrodys
kitaip.
3. Svarbu: nereaguok į kaltinimus asmeniškai. „UPĖ. KĖDĖ.
VAMZDIS“
4. Neatsakyk tuo pačiu. Kartais galima nesakyti nieko, “nesivelti”.
5. Neleisk pykčiui “išmušti” Tavęs iš pusiausvyros. Kontroliuok, LAIKYK save (Thomas Prunte „Su stresu galima
sutarti“)
6. Nukreipk pokalbį į realios problemos sprendimą. Nereaguok į replikas, kurios nesusiję su Tavo darbu.
7. Stenkis kuo greičiau atlikti savo darbus ir venk bet kokių
papildomų komentarų, replikų.
8. Išlik iki paskutinės minutės RAMUS (-I).
9. Atsisveikink, išreikšdamas (-a) norą ir toliau bendrauti.
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Greiti 18 metodų: įtampos įveikimas darbo
vietoje.Pusiausvyros išlaikymas sudėtingose
situacijose.
1. Tikslas: ką turiu pasiekti?
2. Kaip nepriimti asmeniškai? „KĖDĖ“. „UPĖ“.
„VAMZDIS“.
3. Prioritetai: KOKS REZULTATAS man / mums yra
svarbiausias?
4. “Vizualizacija”
5. “Siaubo sapnas”: “Kas galėtų nutikti?”
6. “Laiko apribojimas”: turiu tik 1 minutę”
7. Pozityvumas: “Kas bebūtų, ačiū, kad skambinate / pranešate. Aš galiu padėti”
8. “Ką pasakytų mano gerbiamas žmogus?”
9. “Kaip ši situacija atrodys man po 10 metų?”
10. „Pleišto“ metodai:
•
•
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••
••
••
••
••

11. Kritinės situacijos. Kaip vėl „atsistoti ant kojų“?
ILGIAU ŽIŪRĖKITE. GARSIAI VARDYKITE DAIKTUS
RUTINA LĖTINA
KVĖPAVIMAS PILVU
VALGYMAS NE TA RANKA
LIPIMAS LAIPTAIS ATBULOMIS...

12. Dejuokite ir skųskitės (“Dejonių bliuzas”).
13. Kvėpuokite pilvu, dūsaukite.
14. Rūpesčių “sąvartynas” (“Batų dėžė”). Užrašykite savo rūpesčius vienoje vietoje tuo pačiu laiku.
15. Įsivaizduokite, kad laikote suspaudę dviejų eurų monetą
(Tomas Prunte „Su stresu galima sutarti“)
16. Užduotis: užrašykite keletą savo didžiausių problemų...
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Julie Henderson:
Įrėmę liežuvį į dešinį arba kairį skruostą,
išsakykite sėdinčiajam iš dešinės opiausias savo problemas.
Daryk tai, nuo ko Tau pagerės.
Daryk viską, kas nekenktų
kitiems 
17. Iškrova.
Įkurkite “Spjaudyklės” draugiją.
Daužykite pagalvę. Plūskitės.
Maivykitės.
Fiziniai pratimai.
18. Mindfulness.
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Patirties apibendrinimas ir palinkėjimas
1. KĄ ATRADAU IR KĄ NAUDOSIU?

2. PALINKĖJIMAS SAU IR KOLEGAI.

AČIŪ UŽ DARBĄ IR DĖMESĮ!
SĖKMĖS INTENSYVIAME BEI ATSAKINGAME DARBE!
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DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMŲ EXCEL FUNKCIJŲ KURSAI
(DIENINĖ GRUPĖ)
Emilis Vasiliauskas
2021-10-19 – 2021-10-28, Vilnius
2021-10-19 – 2021-10-28, Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 – 2021-11-19, Nuotoliniai mokymai
2021-11-11 – 2021-11-19, Kaunas

16 ak. val.
Kaina: 180€

Temos:
Kursų metu susipažinsite su:
• Duomenų tipais, kurie yra naudojami Excel programoje;
• Jų alternatyvomis senesnėse programos versijose;
• Laukelių adresais, jų rakinimu kopijuojant formules (Excel programos branduolys);
• Duomenų lentelėmis (Table);
• Duomenų filtrais, teksto paieška ir funkcija SUBTOTAL() filtruojamiems duomenims apibendrinti;
• Naudingomis datų funkcijomis.
• Ir kt.

KONFLIKTŲ ORGANIZACIJOS VIDUJE
IR IŠORĖJE VALDYMAS
Giedrė Skupienė

2021-10-18, Nuotoliniai mokymai
2021-10-18, Vilnius

6 ak. val.
Kaina: 110€ (+ PVM)

Temos:
• Konflikto anatomija: elementai, priežastys, raida.
• Konfliktų sprendimo strategijos.
• Kaip nepasiduoti konflikto provokacijai.
• Konflikto destruktyvios eigos prevencija.
• Konfliktų eiga ir organizacijos kultūra.
• Asmeninio požiūrio ir savo emocijų suvokimo svarba konflikto sprendimui.
• Kaip elgtis ir dirbti su „sudėtingais“ žmonėmis.
• Streso įveikimo technikos konflikto metu ir po jo.

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsniu
kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be UAB „Mokesčių srautas“ sutikimo
yra griežtai draudžiama.
UAB „Mokesčių srautas“. Sėlių g. 33, LT-08109 37
Vilnius
+370 5 2639922 / info@countline.lt

