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Ο όμιλος J&P-ΑΒΑΞ θέλοντας να  
αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο του  
ΚΤΕΟ προσφέροντας πρωτοπορια- 
κές υπηρεσίες, δημιούργησε την  
auteco (οτέκο). Η auteco με τρία  
υπερσύγχρονα κέντρα, τα μεγαλύ- 
τερα ΚΤΕΟ στην Ελλάδα, σε Αττική  
(Λ.Αθηνών 107, Λ. Κηφισού 88) και Θεσσαλονίκη (Αγ. 
Αναστασίας 13, Πυλαία), προδιαγράφει το μέλλον σε 
ότι αφορά τον έλεγχο των οχημάτων και την 
φιλικότατη εξυπηρέτηση του οδηγού, ενώ παράλληλα 
θέτει πρότυπα σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, οικονομίας και πρωτοπορίας. 
Στην Infoassist έχει ανατεθεί η παροχή Υπηρεσιών 
Εισερχομένων και Εξερχομένων Κλήσεων με 
εξειδικευμένη ομάδα (agents) εξυπηρέτησης πελατών. 
Οι agents παρέχουν άμεση και ολοκληρωμένη 
τηλεφωνική καταγραφή αιτήματος του κάθε πελάτη 
στην γραμμή επικοινωνίας της Auteco 10.20.30  
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η οποία 
παρέχετε καθημερινά καθόλη τη διάρκεια της μέρας, 
πραγματοποιούνται οι εργασίες: τηλεφωνική 
διαχείριση του πελάτη και του αιτήματός του, 
καταγραφή στοιχείων πελάτη, καταγραφή ραντεβού, 
αποστολή συνολικού report με το σύνολο των 
εισερχομένων κλήσεων ανά ημέρα. 
Η απόδοση των agents και της αποτελεσματικότητας 
του συνόλου του έργου αξιολογείται με 
προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης και ποιότητας 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική, άρτια 
τεχνικά και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της 
auteco, με καθημερινή αναφορά των αποτελεσμάτων 
που περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό κλήσεων, τον 
αριθμό απαντημένων κλήσεων, τη διάρκεια κλήσης, 
SLA για το χρόνο απάντησης των κλήσεων, κλπ.  
 

Υπερσύγχρονα κέντρα ΚΤΕΟ, άριστη 
εξυπηρέτηση 

Συνδυασμός υπηρεσιών για τους πελάτες 
της ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

          
 
 
 
 
 
 
Πρόσφατα η Infoassist άρχισε τη συνεργασία της με 
την ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, Εξουσιοδοτημένο Διανομέα & 
Επισκευαστή  Mercedes-Benz & smart. 
H εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία, το service 
και τη φανοποιεία αυτοκινήτων. 
Έχει ιστορία από το 1929 και είναι ο 1ος σε πωλήσεις 
dealer της Mercedes-Benz στην Ελλάδα. 
Το έργο που έχει αναλάβει η Infoassist αφορά σε 
διενέργεια εξερχόμενων κλήσεων με στόχο την 
ενημέρωση των πελατών της εταιρείας για νέα 
μοντέλα, δημιουργία test drive, ανακοίνωση 
προσφορών service, μόχλευση υπάρχοντος και  
δυνητικού πελατολογίου κλπ. καθώς και την 
καταγραφή ανάγκης εργασιών service και το κλείσιμο 
του ραντεβού.  
Το έργο είναι «ευέλικτο» ως προς την προσαρμοστι-
κότητα των agents να υλοποιούν διαφορετικές 
εργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες επικοινωνίας της 
εταιρείας (καμπάνιες, νέα μοντέλα, γενικού τύπου 
ενημέρωση, κλπ.). Η ποιότητα και η αποτελεσματι-
κότητα της ομάδας των ειδικά εκπαιδευμένων agents 
που απασχολούνται στο έργο αξιολογείται με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Για το λόγο αυτό η Infoassist 
εκπονεί εκθέσεις αποτελεσματικόητας σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

6η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών  24-28 Φεβρουαρίου 2014 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών από τις 24-28 Φεβρουαρίου όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν και 
τα cases των πελατών μας DHL και CARGLASS. 
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Contact Center Inbound Services 
Technical Help Desk - Διαχείριση Παραπόνων - Πληροφόρηση 

εμπορικού περιεχομένου - Γραμματειακή Υποστήριξη - Data Entry - 

Υποστήριξη Πωλήσεων -  Ordering 

Contact Center Outbound Services 
Profiling - Leads Generation – Telemarketing, Telesales – Διαχείριση 

Πώλησης – Customer Surveys – Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – 

Event Logistics 
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να τον κρατήσουμε ενήμερο για την εξέλιξη του 
θέματος μέχρι την οριστική επίλυση, και το κάνουμε. 
 

Εκπλήσσουμε τον πελάτη: Περιοδικά, βάζουμε κάτι 
extra στην παραγγελία του ή δίνουμε μια μικρή 
έκπτωση στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που 
πραγματοποιεί χωρίς να τον προϊδεάσουμε. Μια 
καλύτερη τιμή είναι ένα κίνητρο για να 
πραγματοποιήσει ξανά αγορές. 
 

Πηγή: www.customerexperienceinsight.com/the-huge-difference-

between-a-delighted-customers-and-satisfied-one/ 

news 
Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον 
«υπερευχαριστημένο» και τον απλά  
«ικανοποιημένο» πελάτη 

Οι ικανοποιημένοι πελάτες μπορεί να παραμείνουν 
«ευτυχισμένοι», αλλά μπορεί να μην 
πραγματοποιήσουν ξανά αγορές των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών σας. Παρακάτω αναφέρονται 3 τακτικές τις 
οποία μπορούν να εφαρμόζουν οι agents ενός call 
center ώστε να κάνουν τους πελάτες να παραμένουν 
κοντά σας και να συνεχίζουν να πραγματοποιούν 
αγορές από εσάς. 
Σύμφωνα με το πρόσφατο Ipsos Loyalty Report είναι 
καλύτερα να έχετε «υπερευχαριστημένους» πελάτες 
καθώς έχουν κατά 5 φορές μεγαλύτερη δυναμική από 
τους «ικανοποιημένους» πελάτες. 
 

Οι 3 τακτικές που θα κρατήσουν τους πελάτες 
«υπερευχαριστημένους» και όχι απλά 
«ικανοποιημένους» είναι: 
 

Αποστέλλουμε ένα προσωπικό σημείωμα: βάζουμε ένα 
χειρόγραφο «ευχαριστώ» στο πακέτο του προϊόντος ή 
της αλληλογραφίας που αποστέλλουμε ή κάνουμε 
follow-up αποστέλλοντας ένα φιλικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα ευχαριστώντας για την ευκαιρία που μας 
έδωσε ο πελάτης να φανούμε χρήσιμοι. 
 

Δεν παραιτούμαστε: στην περίπτωση που δεν έχουμε 
την απάντηση που επιθυμούμε ή τη λύση σε κάποιο 
θέμα που έχει προκύψει, δεσμευόμαστε στον πελάτη 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυ- 
πηρέτησης Πελατών στις 19  
Δεκεμβρίου 2013, για 4η  
συνεχή χρονιά, απένειμε τα  
«Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών» για το έτος 
2013, σε συνεργασία με την Boussias Communications 

Το Ε.Ι.Ε.Π. βράβευσε για 4η συνεχή χρονιά 
τους επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση 
πελατών 

και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, του ΣΕΒ και του SETE. Η 
Infoassist με ιδιαίτερη χαρά, αφού η εταιρεία που 
διέπρεψε και βραβεύτηκε στην κατηγορία είναι και 
πελάτης της, παρέδωσε το βραβείο «Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς Μικρής Ομάδας» 
στην DHL EXPRESS (HELLAS). Για την Infoassist το 
βραβείο παρέδωσε ο Σπύρος Αθανασόπουλος 
Supervisor, HP Consumer Team - Greece/Cyprus. 


