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РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус Клиент

Повишаване нивото на обслужване на клиенти 
и ангажираността на служителите чрез 
подобрена Емоционална интелигентност

Компанията:
Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един 
от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял. Дружеството 
е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни продукти, свързани със здравното 
застраховане, приспособени към потребностите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

Проектът:
Естеството на работата в сектора на здравните застраховки е свързано със силно емоционален аспект 
за всеки човек – здравето. Затова често, когато клиентите се сблъскат с проблем или неразбирателство, 
са много по-склонни да предприемат агресивен подход към компанията, в която са се застраховали. 
Независимо дали в конкретната ситуация са прави или не, емоцията, с която се обаждат в Центъра за 
обслужване на клиенти, е преобладаващо негативна. 

Неизбежно тази емоция се предава персонално и на служителите от Центъра за контакт с клиенти на 
България Иншурънс и се проявява като усещане за стрес и психическо натоварване. В краткосрочен 
план това емоционално състояние оказва негативен ефект върху следващи разговори с клиенти, а в 
дългосрочен аспект понижава мотивацията на експертите.

Проектът стартира с анализ на нуждите от 
обучение с мениджмънта на Центъра за 
обслужване на клиенти, по време на който 
достигнахме до извода, че стандартна програма 
за “Обслужване на клиенти по телефона“ няма да 
бъде най-подходящото решение. Бяха проведени 
предварителни структурирани срещи с всички 
участници, за събиране на допълнителна 
информация и фина настройка на програмата. 
В резултат на този анализ адаптирахме 
първоначалната заявка, като се фокусирахме 
тясно върху актуалните предизвикателства и се съобразихме с натовареността на служителите и 
възможността им да бъдат отделени от работния процес, за да се включат в обучение. 

BULGARIA



www.inyourhands.bg

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА

“След приключване на обучението, служителите от Центъра за 

обслужване на клиентите подобриха уменията си да разбират и да 

откликват на потребностите на отсрещната страна. Това повиши 

ефективността и качеството на предоставяните от “ЗК България 

Иншурънс“ АД услуги и удовлетвореността на нашите клиенти.“

Решението:
Решението, което предвидихме беше обучителна програма в рамките на един пълен ден, последван от 
половин ден приложна сесия. По време на тренинга, вниманието на участниците бе фокусирано върху 
различни аспекти на междуличностната комуникация и тяхното влияние върху нейната ефективност. 
Основни акценти в програмата бяха – базовият модел на комуникация, различните комуникативни 
стилове, емоционалната интелигентност. 

В хода на обучението, участниците проявиха висока ангажираност, бяха открити и позитивни. 
Демонстрираха готовност за споделяне на опит и изпробване на нови идеи. Основните цели в обучението 
бяха насочени към повишаване на ефективността на комуникацията, минимизиране на конфликтните 
ситуации, емоционален контрол и демонстриране на асертивно поведение. Основният желан резултат 
бе свързан с постигане на по-ниски нива на стрес и психическо натоварване за експертите, пряко 
комуникиращи си с крайните потребители на услугата.

Последващата приложната сесия имаше за основна цел обсъждане на модели, представени по време 
на основното обучение, отговаряне на евентуално възникнали допълнителни въпроси в хода на работата, 
както и разглеждане на идеята за ключовата важност на центъра за Обслужване на клиенти по отношение 
на изграждане на репутацията на организацията.

Резултати и следващи стъпки:
Дизайнът на обучението и заложените в него елементи, водят до значително по-ефективна комуникация 
с клиентите, по-балансирано лично емоционално преживяване при конфликтни ситуации и като цяло по-
здравословна работна среда и удовлетвореност от работата. Очакваме в по-дългосрочен план това да 
рефлектира в повишена оперативна ефективност и подобрено качество на обслужване и в последствие 
в повишена клиентска удовлетвореност и положителна пазарна репутация.

Като продължение на проведения тренинг е изготвен план за задържане и прилагане на наученото, 
управляван пряко от мениджмънта на Центъра за обслужване на клиенти. Така се извлича максимална 
полза от обучението, превръщайки знанието в реално работно поведение в ежедневието на участниците. 


