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Reklamacje w 8 krokach 

Praktyczny trening, dający solidne podstawy do radzenia sobie nawet  
z najtrudniejszymi sytuacjami dotyczącymi przyjmowania reklamacji klientów. 

 

 

 

 

 

Seria „szybkie rezultaty” 

Czas trwania:  
6 lub 8 godzin 

Zrób test, aby się przekonać, 
czy potrzebujesz szkolenia! 

Narzędzia, jakie wypracujesz: 
- scenariusze reagowania w trudnych sytuacjach, 
- procedury postępowania,  
- lista dobrych praktyk i zasad przyjmowania              
reklamacji. 

Umiejętności, jakie rozwiniesz: 
- reagowanie w sytuacji złości klientów, 
- szybkie ustalanie faktycznych problemów klientów, 
- techniki proponowania rozwiązań,  
- radzenie sobie z emocjami i stresem.  

Efekty: 
- zmniejszenie stresu nawet o połowę, 
- oswoisz trudne dotąd sytuacje,   
- zwiększenie satysfakcji i poprawa opinii klientów.  

Pakiet IKP: 
- pre-testy,  
- narzędzia szkoleniowe, 
- instrukcję, jak wdrożyć efekty po szkoleniu. 

 

Uczestnicząc w szkoleniu: 

 Dowiesz się, jakiego zachowania ze strony klientów możesz się spodziewać, oraz jak skutecznie 

reagować w sytuacjach wzburzonych emocji u klientów. 

 Opracujesz listę najczęstszych reklamacji oraz scenariusze postępowania w każdym przypadku.  

 Nauczysz się bronić przed atakami rozwścieczonych klientów w asertywny i skuteczny sposób. 

 Unikniesz błędów, jakie często popełniają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie reklamacji. 

 Zaczniesz stosować skuteczny sposób radzenia sobie z reklamacjami, czyli Formułę 8 kroków. 

 Nauczysz się, jak zmieniać klientów składających reklamacje w najwierniejszych klientów Twojej 

firmy. 
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Program szkolenia – 1 dzień w wersji 6 x 45 minut lub 8 x 45 minut 

 
Moduł 1- Rola reklamacji w procesie obsługi klienta  

a. Polityka przyjmowania reklamacji: ilu masz niezadowolonych klientów? 
b. Typy reklamacji: wątpliwość, nieporozumienie, reklamacja. 
c. Kto składa reklamacje? Krzykacze, pleciugi, bierni, aktywiści. 
d. Przykłady błędnie rozpatrzonych reklamacji i konsekwencje dla firm. 
e. Gra: Skąd się biorą reklamacje? 

 
Moduł 2- Przyjmowanie reklamacji w 8 krokach 

a. Czy reklamacja jest atakiem, czy prezentem? 
b. 8 kroków przyjmowania reklamacji.  
c. Procedury przyjmowania reklamacji - tworzenie schematów dialogów. 
d. Efektywna komunikacja: siła parafrazy i aktywnego słuchania, jako narzędzi pracy. 
e. Rola nastawienia pracownika działu obsługi klienta.  
f. Ćwiczenie: budowanie scenariuszy reklamacyjnych. 

 
Moduł 3- Trudne sytuacje w przyjmowaniu reklamacji – przegląd najciekawszych case study  

a. Jak postępować, gdy klient jest bardzo zdenerwowany? 
b. Jak radzić sobie z klientem, który nie ma racji? 
c. Jak postępować z agresywnym i wściekłym klientem? 
d. Jak reagować w sytuacji, gdy klient grozi? 
e. Jak odmawiać, aby nie wywoływać złości u klientów? 
f. Jak reagować w sytuacji osobistego ataku przez klienta? 
g. Ćwiczenie: scenki reklamacyjne. 

 
Moduł 4- Trening sytuacji typowych dla reklamacji:  

a. Radzenie sobie z gniewem.  
b. Radzenie sobie z krytyką i zarzutami, uzasadnionymi i nieuzasadnionymi.  
c. Trening asertywnej postawy.  
d. Techniki komunikacyjne w trudnych sytuacjach.  
e. Ćwiczenia: trening w formie intensywnych symulacji sytuacji typowych dla reklamacji. 

 Moduł 5- Plan działań po szkoleniu 
a. Tworzymy plan działania po szkoleniu i ustalamy cele rozwojowe zgodnie z zasadą 

SMARTER. 
b. Podsumowanie szkolenia i rozdanie certyfikatów.  

 
 
Metody pracy w czasie szkolenia: 
40% szkolenia stanowią warsztaty umiejętności prowadzenia rozmów reklamacyjnych  
20% dyskusje z uczestnikami w celu wymiany doświadczeń  
40% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia 
 
Szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu nowych kompetencji i ćwiczeniu praktycznych 
umiejętności właściwych dla pracy w obsłudze klienta. Trener pracuje metodami opartymi o cykl Kolba 
i prowadzi szkolenie metodami takimi jak:  

 Praca w grupach. 
 Dyskusje moderowane. 
 Odgrywanie ról w czasie scenek reklamacyjnych. 
 Ćwiczenia indywidualne- tworzenie scenariuszy rozmów oraz planu wdrażania po szkoleniu. 
 Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne. 

 



Inspirująco Konkretnie Praktycznie 
 

 

IKP Szkolenia Izabela Krejca-Pawski Firma trenersko-szkoleniowa 
kom. 606 302 180 I e-mail biuro@ikpszkolenia.pl  l  www.ikpszkolenia.pl l blog: lepszasprzedaz.pl 

siedziba: ul. Zakopiańska 103a/3 30-418 Kraków l  NIP:6792814447 l  REGON:123035440 

 

Zapraszam do wysłania  e-maila na adres kontakt@ikpszkolenia.pl, aby 
otrzymać darmowe testy i sprawdzić, jakich szkoleń potrzebują 
pracownicy! 

 
Szkolimy inspirująco, konkretnie i praktycznie. 
Zapraszam  do współpracy. 

Izabela Krejca-Pawski 
kom. 606 30 21 80 
e-mail: kontakt@ikpszkolenia.pl 
 

 

Firma IKP Szkolenia Izabela Krejca-Pawski posiada wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych 

WUP w Krakowie nr 2.12/00043/2014 

 

 

 

 

 


