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Lär dig allt om kundservice och bemötande. Vad skapar lojalitet? Nöjda kunder? Hur hantera besvärliga 
situationer? Och hur ställa de rätta frågorna för att både ge service och hjälpa kunden genom merförsäljning? 
E-learningen Serviceskolan ger allt det och lite mer i tre tydliga delar. Lär via mobil eller dator, skriv ut fråge-
material och reflektioner och tänk vidare med fokus på den egna rollen. För dig som chef och ledare i service-
organisationer finns även ett extra material som kompletterar e-learningen som du kan använda för arbets-
platsträffar och gruppmöten för att diskutera vidare. 

Korta filmklipp ger inspiration 
och motivation och förståelse 
kring kundservice och den 
egna rollen.

I faktaavsnitten får du i korta 
pass en ökad förståelse
för viktiga delar inom varje 
område.

Lär dig
snabbt på 
mobil eller

dator

Du tränar och reflekterar 
vidare genom att svara på 
frågor och lösa uppgifter. 

Den sista delen innehåller 
frågor där du funderar 
vidare kring din egen roll 
och egna utmaningar på 
hemmaplan. 

FILM

FAKTA

ÖVNING

REFLEKTION

FAKTA

Passar: mobil, dator,
surfplatta

Program: RISE

Längd: ca 1 timme 
per del, plus reflektion.

Går att skräddarsy: ja

Pris för enstaka licens: 
2.400 SEK, ex moms

Pris för flera eller LMS: 
be om separat offert 
info@kompetensexpress.se

Serviceskolan
- en e-learning i 4 delar 



Serviceskolan

Vad är bra service?

Säljteknik i servicerollen

A1 – Rollen – ditt uppdrag 
A2 – Kundfokus 
A3 – Var steget före 
A4 – Kunder är olika

A

Kundkommunikation B

C

B1 – Grunder i kommunikation
B2 – Kroppsspråk 
B3 – Aktivt lyssnande 
B4 – Undvik missförstånd  

C1 – Bjud på din kunskap 
C2 – Ge förslag och påverka 
C3 – Våga fråga 
C4 – Hjälp kunden att köpa

Starkt kundbemötande 
påverkar såväl lojalitet 

som merförsäljning! 

- en e-learning i 4 delar 

Köp 
licenser

eller till eget
LMS

Du kan lätt skräddarsy och anpassa 
Serviceskolan till din organisations 
varumärke och kundpolicy. Lägg in 
egna övningar och frågor, ditt varu-
märke och synsätt. Fråga oss så 
ger vi förslag på hur det kan se ut. 

Kompetens Express AB  

Kompetens Express AB är ett helägt 
dotterbolag till Advantum Kompetens 
AB. Vi producerar färdiga e-moduler 
för både eget LMS eller distribution 
via molnet. 
Vårt motto är ”mer kompetens på 
kortare tid med bättre effekt”. Vi kan 
också utveckla och göra utbildningar 
som passar just din organisations 
behov. Be om offert.

Personlig effektivitet                   
Presentationsteknik              
Utvecklingssamtal                 
Målstyrning
Effektiva möten
Chefsskolan
                                          

Lönesamtal
Feedback och feedbackkultur 
Handleda och utveckla andra

Lär dig även om : 

Beställ en gratis demolänk på vår hemsida kompetensexpress.se
eller via info@kompetensexpress.se

SKRÄDDARSY

Kundlojalitet D D1 – Det lilla extra 
D2 – Krävande situationer 
D3 – Klagomål – en gåva
D4 – Välkommen igen


