
Receptionist / Service Advisor
Consumentengedrag en verwachtingen zijn de afgelopen jaren drastisch veranderd en de automotive distributiesector moet 
zich aanpassen aan deze veranderingen.

De huidige consument wordt beïnvloed door online aankopen en ervaringen in andere distributiesectoren.

De receptie service/after sales is een strategisch winstgevende afdeling met het grootste groeipotentieel in uw bedrijf.

Deze training brengt een vernieuwde en innovatieve kijk op het beheer van de after-sales service.

Zij is complementair aan de trainingen aangeboden door de constructeurs en houdt rekening met de specifieke 
benaderingen van elk merk.

Doelstelling
Deze innoverende cursus gebaseerd op de implementatie van een dynamisch proces helpt u :

•	 zich gemakkelijker aan te passen aan veranderende marktomstandigheden
•	 de klantervaring te optimaliseren
•	 de winstgevendheid van uw na-verkoopactiviteit te verhogen
•	 de interactie met de klant te structureren
•	 nieuwe vaardigheden te verwerven in procesbeheer

Inhoud
•	 De consumentenperceptie
•	 Het gedrag van de concurrentie
•	 De wisselwerking tussen de receptie en de werkplaats
•	 De fundamenten van onthaal en klantcommunicatie
•	 Het herstellingsorder en het verzamelen van klantgegevens
•	 De diagnose
•	 Het verkoop van extra diensten
•	 Afsluittechnieken
•	 Oefeningen en case studies

Doelgroep
•	 Receptionisten en service advisors
•	 Concessiehouders en garage verantwoordelijken
•	 Magazijniers en hun managers
•	 Medewerkers dienst naverkoop in contact met klanten

Vrijdag 1 december van 9u30 tot 17u
Huis van de Automobiel – Woluwedal 46, 

1200 Brussel

Opleiding

Your key to succes in automotive management



 

Deelnemingsbijdrage
299€ (excl. BTW) per persoon
Dit bedrag omvat de deelname aan de training, het cursusmateriaal, en de broodjeslunch.
Deze dag bestaat uit een evenwichtige mix van theorie, oefeningen en rollenspellen.
De opleiding wordt met maximum 14 deelnemers georganiseerd om de opleidingskwaliteit te garanderen.
Een deelnemingsattest wordt op het einde van de dag overhandigd.

Inschrijven 
U kan inschrijven via het bijgevoegde formulier. De aanvragen zullen behandeld worden in volgorde van 
ontvangsdatum en in alle confidentialiteit.

Inschrijving wordt definitief na een schriftelijke bevestiging van de Febiac.

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met Pascale Corstiaens, FEBIAC vzw, telefonisch op het 
nummer 02/778 64 22 of via e-mail op pc@febiac.be

Inschrijvijvingsformulier
Opleiding : Receptionist / Service Advisor

Terugsturen : Febiac vzw, Pascale Corstiaens, Woluwedal 46, 1200 Brussel
Tel 02/778 64 22  E-mail: pc@febiac.be

  De heer    Mevrouw

Naam   .......................................................................................................... Voornaam  .....................................................................................................

GSM  ............................................................................................................. E-mail  .............................................................................................................

Functie  ........................................................................................................ Jaren dienst in de sector .........................................................................

Bedrijf  ..........................................................................................................  Tel.  ..................................................................................................................

Adres  ............................................................................................................  Stad + postcode  ........................................................................................

BTW nummer  ............................................................................................  Merk  ...............................................................................................................

Facturatieadres indien verschillend .....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik schrijf in op deze opleiding – 299€ excl. BTW
       1 december 2017 van 9u30 tot 17u

Datum en handtekening

Your key to succes in automotive management


