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PROFESSIONELLT BEMÖTANDE & SERVICE 
 

 
 

Idag mer än någonsin, måste vi lägga kraft och tid på att göra våra kunder nöjda. 
 

DU som möter kunder dagligen – du kanske t.o.m. har ett internt eller externt kundansvar. 
Här är en intressant, lärorik och praktisk utbildningsdag med konsulten Lars JO Larsson. 
 

 TID:  22 november, 2021  
 PLATS:  Solna Business Park 
 KOSTNAD:  6 900 kr 
 I PRISET INGÅR: Kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch. 
 
En av de viktigaste anledningar till att vi får missnöjda kunder/medborgare eller till och med tappar kunder – 
är den totala upplevelsen som kunden möter. Det personliga mötet är oerhört viktigt!  
Hur vi tar emot, lyssnar, behandlar och löser olika kundsituationer och att vi håller vad vi lovar – är några 
nyckelfaktorer som ger återkommande nöjda kunder och/eller medborgare. 
 
Kommunicera och agera med positiv påverkan – så att båda parter blir klokare! 
Alla råkar vi ut för svåra situationer på grund av ”besvärliga människor” och ibland är den människan vår kund 
eller kommunmedborgare, som trots att den fått det som är avtalat och kanske till och med mer därtill – ändå 
inte vill ge sig? Det är ett exempel på en arbetssituation som dränerar arbetslusten och resultatet. 

 
Vi är övertygade om att ”med rätt kunskap och träning kan du lära dig att förutse och hantera de 
jobbiga situationerna på ett positivt sätt istället” 
 
Under utbildningsdagen tar vi bland annat upp; För anmälan och info: 
 

 Attityder och värderingar 

 Öka din professionalitet i mötet med det besvärliga 

 Att hantera svåra situationer och vända det till något positivt 

 Effektiv kommunikation med besvärliga människor 

 Styr mot rätt beteende 

 Aktivt medarbetarskap 
 
Exempel på kunder som Lars har utbildat inom Kundbemötande och Service. 
 

Unionen, Sollentunahem, Sigtunahem, Omicron AB, Danderyds kommun, Teknikföretagens 
Branschorganisation, Vätterhem, Mimer, Riksbyggen, Sundbybergs kommun, JM Bygg, Skellefteå 
kommun, Arcona, Samtrans AB, Nynäsbo, Familjebostäder, HSB, Statens Fastighetsverk m.fl. 
 

anders.kjell@utbildningsgruppen.se 
 

08-629 88 80 alt 0733-779 701 
 

Är ni en större grupp som har behov, 
kontakta mig för en offert eller möte. 


