
Głos - narzędzie pracy przez telefon

Jeśli jesteś właścicielem firmy świadczącej usługi przez telefon - pomożemy Ci powstrzymać 
rotację pracowników z powodu dysfunkcji narządu mowy. Są zawody, w których przekaz 
werbalny jest jedyną formą docierania do klienta. Dobrym przykładem jest tutaj właśnie 
telefoniczne biuro obsługi. Jeżeli pracujesz w tym sektorze, zdajesz sobie dobrze sprawę z zadań 
jakim musi sprostać głos należący do Ciebie lub do Twoich podwładnych. 
Z jednej strony ważne jest by dźwięk dobiegający ze słuchawki do Twojego klienta był miły 
w barwie, nienachalny, kojarzył się z kompetencją, profesjonalizmem i wysokim poziomem 
kultury osobistej. Z drugiej – warunki pracy wymagają głosu mocnego, wytrzymałego, zdolnego 
do pracy na długich dystansach bo użytkowanego intensywnie przez wiele godzin dziennie. 
Wiele jest osób próbujących sprostać wszystkim tym zadaniom. Niewielu się to udaje, co jest 
przyczyną dużej rotacji pracowników w tej branży. Warto zainwestować w zmiany w tym 
względzie. Jest to opłacalne, pozwala oszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na wdrażanie do 
pracy kolejnych podwładnych, skutkuje lepiej wyszkoloną, doświadczoną kadrą związaną z firmą.
Technika Naturalnego Głosu to droga do sukcesu w tym obszarze.

Jeśli jesteś pracownikiem telefonicznego biura obsługi  telefonicznej (call center) –  nauczymy 
Cię jak używać swojego głosu aby nie męczył się i nigdy nie odmówił posłuszeństwa. Chcemy Cię 
zapewnić, że optymalne, zgodne z Twoimi potrzebami użytkowanie głosu jest możliwe. Naszym 
zadaniem jest nauczenie Ciebie zdrowego, świadomego i twórczego posługiwania się aparatem 
mowy dla osiągania najwyższych profesjonalnych celów.



     Cele szkolenia:
     głos: siła, barwa, brzmienie, zdrowie i wytrzymałość
     przekaz: wyrazistość, kultura słowa, wywieranie wpływu 
     za pomocą komunikatów  werbalnych

     Korzyści dla pracodawcy:
  Obecność w pracy. Dzięki zgodnemu z zasadami prawidłowej emisji głosu
  funkcjonowaniu narządu mowy, pracownicy będą rzadziej zapadali na choroby
     krtani i korzystali ze zwolnień lekarskich. 
     Głos jako wizytówka firmy. Praca nad aparatem mowy to w konsekwencji piękne,
   naturalne i miłe dla ucha brzmienie. To ważne w przypadku rozmów telefonicznych,
    gdzie najważniejszym narzędziem pracy użytecznym w kontaktach z klientami jest głos
     ludzki.
  Badania amerykańskie dowodzą, ze kanał werbalny jest drugim po wizualnym
     najważniejszym kanałem komunikacyjnym w kontaktach międzyludzkich. 
     W przypadku Twojej firmy zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce. Inwestycja
     w szkolenie zwróci się w postaci lepszego wizerunku przedsiębiorstwa, szczególnie
     wśród potencjalnych klientów.
     Skuteczność w działaniu. Podczas szkolenia przedstawiamy wiele użytecznych narzędzi
    dzięki którym przekaz werbalny zyskuje na sile oddziaływania. Umiejętności praktyczne
  w tym względzie u Twoich pracowników posłużą do zwiększania wpływu na
     potencjalnych klientów, a tym samym poprawią wyniki.

      Korzyści dla pracownika:
     Zdrowie i bezpieczeństwo.  Nauka prawidłowej emisji głosu to pewność higienicznego
     użytkowania aparatu mowy, zagwarantowania mu optymalnych warunków działania. 
     To inwestycja procentująca przez wszystkie lata  zawodowej aktywności.
     Zadowolenie z pracy, wzrost kompetencji. Dzięki świadomości  istnienia takich zjawisk
     jak choćby prozodia języka, retoryka czy perswazja oraz proponowanym przez nas
     ćwiczeniom w korzystaniu z nich, zwiększasz własną skuteczność, podnosisz swoją
     wartość na rynku pracy i wzmacniasz pozytywny wizerunek swojej osoby.
   Większa pewność zatrudnienia. Ponieważ, świadomie operując głosem  nie nadwe-  
  rężasz go, zmniejsza się również ilość zwolnień lekarskich będących skutkiem  
    uniemożliwiających pracę na Twoim stanowisku chorób krtani. Również ze względu na
   swoją dyspozycyjność i wytrzymałość jesteś postrzegany jako cenny, odpowiedni na
     swoim stanowisku pracownik.
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