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ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και η εφαρμογή τους είναι
απαραίτητη προυπόθεση της ανάπτυξης κάθε
επιχείρησης.Η Minobi Communications, αναλαμβάνει
την εκπαίδευση των ανθρώπων σας (του Ανθρώπινου
Δυναμικού), την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της
επιχείρησης σας και των πελατών αλλά και μεταξύ των
πελατών (υγειονομική συνύπαρξη) ως προς την
επικοινωνία για την τήρηση, εφαρμογή και διαχείριση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τη διαχείριση
παρεξηγήσεων, παραπόνων, εντάσεων και
διευκρινίσεων.

ΥΠEYΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ,ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
Minobi Σύμβουλοι Επικοινωνίας.

ΜΙΝΟΒΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εβδομαδιαία Ενημέρωση Επικοινωνίας

Μ Α Ι Ο Σ  2 0 2 0



στους υπεύθυνους
τμημάτων (managers)
στους εργαζόμενους
(staff) 

Οι εκπαιδεύσεις
πραγματοποιούνται σε 2
κατηγορίες:
 

 
Επικοινωνιακός Οδηγός:
Στόχος η τήρηση μίας
κοινής στρατηγικής της
επιχείρησης, με κοινό
ιδιόλεκτο ( jargon ) ώστε οι
υπηρεσίες και τα
προιόντα να αποκτήσουν
μία νέα εικόνα υγειονομικού
προσανατολισμού.

COVID 19 – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ομάδα της Minobi Σύμβουλοι Επικοινωνίας.
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Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑ
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ.



Εκπαίδευση προσωπικού
στην τήρηση των
υγειονομικών
πρωτοκόλλων ώστε η
επιχείριση να αποκτήσει
υγειονομική κουλτούρα.
Εκπαίδευση στελεχών
υποδοχής η εργασία των
οποίων είναι εξαιρετικής
σημασίας ώς πρός τη
στρατηγική της
επιχείρησης και
ανάλυσης των
πρωτοκόλλων.
Εκπαίδευση στελεχών
τηλεφωνικής
επικοινωνίας με q and a
ώστε να απαντούν με
πληρότητα και ακρίβεια.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Θεματολογία.

 

ΤΟ 70% ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ



Εκπαίδευση συντονιστή
εφαρμογής και υπευθύνων
τομέων.Υγεία και
επιχειρηματικότητα, μία
νέα κουλτούρα. 
Εισαγωγή στη νέα
λογική.Διαχείριση κρίσης
όταν εντοπιστεί κρούσμα
κορωνοιού.
Όλος ο άξονας Πρόληψης
– Διαχείρισης-
Επικοινωνιακής
Διαχείρισης Κρίσης.
Εκπαίδευση προσωπικού
στις σχέσεις με τους
πελάτες.Εξηγήσεις,
διευκρινίσεις, διαχείριση
παραπόνων.
Ενημέρωση πελατών και
τρόποι προσέγγισης για
την καλύτερη διαμονή και
παραμονή τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Δεν είναι μόνο για τώρα αλλά για το μέλλον σας.

I

ΣΤΑ 4 ΠΡΩΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ
90% ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ



Πρακτική εφαρμογή των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Πως μπορεί η κρίση να γίνει
ευκαιρία πιστότητας των
πελατών.
Έγκαιρη και άμεση ενημέρωση
πελατών και προσωπικού για
κάθε εξέλιξη και επεκτάσεις
πρωτοκόλλων.
Δημοσιότητα των ενεργειών της
επιχείρησης ( ΕΚΕ ).Η ενιαία
αντιμετώπιση των μελών της
επιχείρησης, team spirit work.
Χρήση απλής και κατανοητής
γλώσσας ώστε να μην έρχονται
σε δύσκολη θέση οι πελάτες οι
οποίοι αδυνατούν να
κατανοήσουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Βελτίωση λόγου, επιτονισμού,
ρητορικής, ορθοφωνίας,
επιχειρημάτων, χαμόγελο,
ευγένεια, τρόποι.

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ 

Δεν εκπαιδεύονται μόνο τα στελέχη σας αλλά και οι πελάτες
σας.

 

ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ, ΟΤΙ
ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ.



www.minobi.gr
 

info@minobi.gr
 

6974313052 

Μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ  Ν Α  Π Ε Τ Υ Χ Ε Ι Σ  

Προσωπικά και Επαγγελματικά

Επικοινωνήστε με τη MINOBI
  


