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MEGALAPOZATLAN 
ÜGYFÉLPANASZOK KEZELÉSE  

Előadónk: 
 

Arany Ferenc 
vezető tanácsadó 
Gold Invest Tanácsadó Kft.  
A „Panaszügyek hatékony 
megoldása” című szakkönyv szerzője 
 

 
Időpont és helyszín: 
 

2019. február 14. csütörtök 
10.00 -15.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 

Részvételi díj: 

39 900 Ft + áfa / fő  
(Az ár tartalmazza előadónk Panaszügyek 
hatékony megoldása c. könyvét 3800 + áfa 
értékben.) 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa 

 
Ellátás: 

Reggeli: Kávé, tea, sütemények. 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  

 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el 
a rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

  
Ajánló: 

A jogos panaszok kezelése, megválaszolása sem könnyű, de még 
nehezebb az elutasítás. Szeretnénk, ha Ügyfeleink elégedettek 
lennének, mégis bizonyos esetekben olyan dolgot kifogásolnak, 
amelyre nem szerződtünk, amiért nem fizettek, ami teljesíthetet-
len, vagy teljesítése gazdaságtalan volna. Nehéz ilyenkor meg-
találni a megfelelő kommunikációs módszert, ami segít megértetni 
az elégedetlen Ügyféllel, hogy korrekt módon jártunk el vele 
szemben, anélkül, hogy mindez udvariatlanságnak, kioktatásnak 
tűnne számára. Módszereket mutatunk be, amelyek segíthetnek, 
hogy személyesen, telefonon és írásban a legjobb gyakorlatnak 
megfelelően, ügyfélbarát módon kezeljük a megalapozatlan 
panaszokat (is).  

Témakörök: 
A panasz, reklamáció fogalma ▪ A jogos és megalapozatlan panaszok 
megkülönböztetése ▪ Hogy hozzunk jó döntést? ▪ Mit kezdjünk vele, 
ha csak részben jogos panasz? ▪ Döntési szempontok 
panaszügyekben ▪ Hogyan kommunikáljuk az elutasító tartalmú 
döntésünket anélkül, hogy megbántanánk vele Ügyfelünket? ▪ A 
jogorvoslati tájékoztató szerepe ▪ Mit kezdjünk azokkal, akik nem 
fogadják el az elutasítást, de nem is élnek a jogorvoslat 
lehetőségével? ▪ Hogyan különböztethetjük meg azt, ha az Ügyfél 
nem érti a választ, attól, hogy ha nem fogadja el a döntésünket? ▪ A 
lánclevelezés kialakulása és kezelése ▪ Mit kezdjünk, hogyan 
kommunikáljunk a notórius, visszatérő reklamálókkal? ▪ Mit tegyünk 
ismétlődő hibák esetén? ▪ Esettanulmányok ▪ Konzultáció  
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System Media Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  
 
Cím:   ...........................................................................................  
 
Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  
 
 Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  

Kérek ebédet:                                 Vegetáriánus menüt kérek:    

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

E-számlát kérek:        E-mail cím:........................................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 

 
Kelt: 2018……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 




