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“SAYELERİNDE MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK 
KONUSUNDASON DERECE DUYARLI

BİR EKİP YARATTIK.”
Banu Allchin, Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü 

1990 yılında kurulan Daimler Financial 

Services AG, 40’a yakın ülkede 180’den 

fazla noktada 7.000 çalışanıyla hizmet 

vermekte. Grubun Türkiye operasyon-

larını yürütmek üzere 2000 yılında 

kurulan Mercedes-Benz Finansman 

Türk A.Ş., grup araçlarına finansman 

desteği vermektedir.

Mercedes-Benz Finansman’ın UNIQ ile 

yürüttüğü “Hizmet Gelişim Akademisi” 

projesine “Eşsiz Müşteri Deneyimi” 

eğitimi ile başlandı. UNIQ Danışmanları 

kurumu ziyaret ederek, farklı kademe-

lerde çalışan personelle görüştü, 

görüşme kayıtlarını dinledi ve detaylı 

bir saha çalışması yaptı. Böylelikle 

mevcut durum ve ihtiyaçlar analiz 

edilerek kuruma özel bir tasarımla 

projeye başlandı.
Banu Allchin,
Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü 

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü Banu Allchin projeyi şöyle anlatı-

yor: “Bu proje, müşterimiz ile konuşma dilini geliştirip, eşsiz bir deneyim 

yaratmak ve memnuniyeti taçlandırmaya yönelik teknikler içeriyordu. Bu 

programda eğitim tekrarları, bireysel görüşmeler ve eğitim sonrası yakın 

takip süreci ile öğrenilenlerin alışkanlık haline dönüşmesi amaçlandı. ”



KATMA DEĞER
Bu eğitim öncelikle inisiyatif sahibi bir profil oluşturmamıza ama aynı 

zamanda “bant kaydı” gibi algılanmamamıza yardımcı oldu. Diğer taraftan 

müşteriyi memnun etmek konusunda son derece duyarlı bir ekip yarattık 

sayelerinde” diyor Banu Allchin ve devam ediyor:  “Eğitim sadece ezberle-

ten değil; nedeni, niçini sorgulayarak ikna olan bir ekip oluşturdu; bu 

yüzden de alınan kararların hep birlikte arkasında durduk ve savunucusu 

olduk. Hafta sonunu eğitime harcayan ekibim, hiçbir zaman bu konuda 

şikayet etmedi ve severek eğitimlere katıldı. Herkes UNIQ eğitimlerinin bize 

neler kattığının farkında.”

Eğitimin kişisel gelişiminiz ve yaptığınız iş açısında en büyük katkısı ne 
oldu? 
Bu eğitimde işimle ilgili ihtiyaçlarımı, kendimi nasıl geliştirebileceğimi, işi 
yapış şeklime nasıl artı değer katabileceğimi öğrendim.
Gül Çobanoğlu

Nerede hata yaptığımı anlamama ve düzeltme için yol gösterici olması…
Sena Sakaoğlu

Hedeflerim konusundaki görüşlerimi pekiştirdi ve inancımı tazeledi. Konuş-
ma kalitemizin yükselmesi için çok faydalı oldu.
Mert Kopçalı

Enerjik ve dolu dolu bir eğitim programı. Motive etme açısından çok faydalı 
buldum. 
Seçkin Yılmaz

Sadece iş hayatımda değil, tüm hayatımızda yararlı olabilecek bir katkı 
sağladı.
Kadir Bilgiç

Pazartesi en iyi ben olacağım :)
Serap Karaahmetoğlu

(0212) 262 69 42 • info@uniq-tr.com • www.uniq-tr.com

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

“Eğitim sadece ezberleten değil; 
nedeni, niçini sorgulayarak ikna olan 
bir ekip oluşturdu.”


