
From Post CX to Ante CX 



Αυτοπαρακίνηση 
Παρακινούμαστε από τους στόχους 
μας και αποφεύγουμε να εξαρτώμαστε 
συμπεριφορικά  από τα συναισθήματα 
των άλλων. Η επιτυχία είναι στα χέρια 
μας! 

Μέλλον 
Προστατεύουμε και προλαμβάνουμε 
ζητήματα πριν προκύψουν! 
Σχεδιάζουμε και πειραματιζόμαστε ! 
Do it now for the future! 

Αξίες  
Υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας, 
αποφεύγοντας τις συμπεριφορές 
βασιζόμενοι στα συναισθήματα μας. 
Ορίζουμε τις αξίες μας ! 

Ευθύνη 
Μαθαίνουμε από τα λάθη μας!  
Nο blame game! Learn from it! 
Mε τη γνώση μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις 
και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί! 

1.Βασικά Χαρακτηριστικά Proactiveness 



#ASTO PANO MOU 
H κουλτούρα “ asto pano mou “ στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής, λειτουργικής στρατηγικής 
μας, διέπει όλο το φάσμα των ενεργειών και 
συμπεριφορών μας, σε όλες τις διαδικασίες 
μας  και στα Customer Journeys. 

2.COSMOTE e-Value & Proactiveness 
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 3.Proactiveness @ Customer Relations 

3.α.Ποιος είναι 
ο Πελάτης 

μας; 

3.β.Τι έχει 
ανάγκη ο 

Πελάτης μας; 

3.γ.Πώς νιώθει 
ο Πελάτης 

μας; 

Επαφές και Σχέσεις με Πελάτη 





Φιλοξενία στην Ομηρική Κοινωνία 

01 

02 
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05 

Εγκάρδια Υποδοχή  

Προετοιμασία για τη συνάντηση με 
Γεύμα 

Συνδιαλλαγή με Εξακρίβωση και 
διατύπωση Αιτήματος   

Παροχή λύσης, βοήθειας στο βαθμό του 
δυνατου με γνώση της ικανοποίησης 

Αποχαιρετισμός με δώρα και 
επισφράγιση φιλίας 
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 3.Proactiveness @ Customer Relations 



Ποιος είναι ο 
Πελάτης μας; 



Ποιος είναι ο Πελάτης μας; 



64
% 

63
% 

Μη 
αναφορά 
στοιχείων 

Σύνδεση με 
Αpplication 

To 64% των Πελατών ενοχλείται να αναφέρει 
και να επαναλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε 
φορά που επικοινωνεί με την Εξυπηρέτηση  
Πελατών. 
Το 72% επιθυμεί χρήση Ψευδωνύμου κατά 
την Ταυτοποίηση. 

Το 63% των Πελατών επιθυμεί να 
συνδέεται με την εξυπηρέτηση 
μέσω εφαρμογής / application και 
όχι IVR. 

Ποιος είναι ο Πελάτης μας; 



Τι έχει ανάγκη 
ο Πελάτης 

μας; 



Τι έχει ανάγκη ο Πελάτης μας;  



Πώς νιώθει ο 
Πελάτης μας;  

 



Πώς νιώθει ο Πελάτης μας; 

39% 

74% 

Μεταγενέστερη 
συμμετοχή σε 
έρευνα μετά την 
επικοινωνία με τα 
CS  

Απόδοση 
Feedback μετά 
την επαφή σε 
application  



ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πόσο ικανοποιημένος είσαι από την 
επικοινωνία μας; 

Λύθηκε το ζήτημα για το οποίο 
επικοινώνησες; 

Πόσο πιθανό είναι να προτείνεις τις υπηρεσίες 
μας σε άλλους;; 

1. Agent Feedback 

 

2. Health check campaigns 
a. Long calls 
b. Non Fcr calls 

 
 

3. Feedback on Application 

Πώς νιώθει ο Πελάτης μας; 



Χαλίλ Γκιμπράν ή ο άνθρωπος από τον 
Λίβανο  αναφέρει «Διαλέγουμε τις χαρές και 
τις λύπες μας πολύ πριν τις ζήσουμε» 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι να 
διαλέγουμε μόνο τις χαρές που θα ζήσουν οι 
Πελάτες μας! 

Σας Ευχαριστώ  


