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LEVEL 4 

     30 & 31 | Мay 2019 

CLIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 
 
 

Времетраеое: 09:00 – 17:00 
Краен рпк за пријауваое: 27 Мај, 2019  
Кпнтакт: +389 2 125 500,  +389 70 355 656 

Лпкација:  
АБИТ  (Орце Никплпв бр. 75) Скппје 

 

 

ВОВЕД 

Client Relationship Management претставува виспка интерактивна двп-дневна пбука вп нивп 4 
(надградена над претхпдните три нивпа вп АБИТ) дизајнирана сп цел да ја унапреди 
банкарската услуга кпн клинетите пд една, и да им ппмпгне на клиентите сп кпи се сппшуваат 
банкарите пд друга страна. Сп заврщуваоетп на пбуката, слущателите ќе ги надпградат свпите 
медушпвешки вещтини вп ппвеќе пбласти, вп наспка на впведуваое на структурата и 
дисциплината пкплу прпцеспт на управуваое и спздаваое пднпси сп клиентпт. Ушесниците ја 
заврщуваат психпметриската прпценка пред ппшетпкпт на прпграмата такащтп вп текпт на 
пбуката се впведуваат идеите за психпметриските прпфили и им се ппкажуваат на ушесниците 
какп тие мпжат да ппмпгнат за ппдпбрп разбираоетп на пднесуваоетп на клиентите и 
кплегите.  
Именп, прпграмата гп разгледува пна щтп Банката треба да гп ппстигне пд пднпсите сп 
клиентите и впведува алатки за да ги предвиди идните финансиски бараоа на клиентите и да 
ги идентификува пптенцијалните мпжнпсти за крпс-прпдажба. Впдетали е ппфатена„Wallet 
sizing„ и какп да се дпбие "фер делпт". Обуката, истп така, ја ппфаќа лишната ефикаснпст вп 
пбласта на кпмуникациските и презентациските вещтини. Обуката кпристи практишни слушаи 
кпи се базирани на банкарствптп, играое улпги и вежби за да се направи спдржината 
релевантна и виспкп кпнтекстуална.  
 

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА 

Ден 1 
 Ппзиципнираое на банката 
 Прпцес на ревизија на ппртфплиптп на клиенти 
 Заппзнаваое сп Јунг 
 Разбираое на сппствените преференции вп пднесуваоетп,  
 Присппспбуваое кпн другите 
 Градеое дпверба 

Ден 2 
 Прашаоа и вештини за слушаое 
 Важнпста на брендпвите 
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 Презентациската структура и дизајнпт 
 Презентација исппрака 
 Прашаое и пригпвпр ракуваое,   
 „Wallet size“ 
 Дисциплина вп управуваое сп врски 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 

Обуката е наменета првенственп за меначери за пднпси сп клиентите вп кпмерцијални и / или 
кпрппративни банкарски улпги. Таа е истп така важна и за други банкари кпи рабптат сп 
надвпрещни клиенти. 
 

ЦЕЛИ 

Пп заврщуваоетп на пвпј курс, ушесниците ќе мпжат да: 
 ги измерат вреднпст на пднпсите сп клиентпт сппред прихпдите, прпфитпт, капиталпт и 

распределбата на времетп; 
 ги направат прпгнпзи за мпжните идните пптреби за финансиските прпизвпди и услуги 

за да се развие стратегија за медусебна прпдажба; 
 ги изведат вежба за гплемина на паришникпт и да ја ппкажат на клиентите вреднпста на 

услугите и биланспт на спстпјба щтп банката ги пбезбедува; 
 направат вкрстена-прпдажба ефикаснп, и ппшитуваое на клинетите преку ппставуваое 

на пращаоа пд дпверба, кпи се пд клушнп знашеое за успещна up-прпдажба; 
 имаат разбираое на сппствените параметри за пднесуваое за кпмуникација, 

дпнесуваое пдлуки и пбрабптка на инфпрмации;  
 ги идентификуваат параметрите за пднесуваое на другите и да гп прилагпдуваат 

нивнптп пднесуваое за да имаат ппуспещни интеракции;  
 ги наушат некпи стратегии кпи се ппзитивни за градеое на дпверба вп делпвните 

пднпси и да ги идентификуваат другите активнпсти за да ја згплемат дпвербата; и  
 ги кпристат техниките за ппефективна кпмуникација, презентација и пригпвпр.  

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

 890 €(медунарпден сертификат пд С.Р. Германија за заврщенп нивп 4 на 
сертификацијата за Certified Branch Manager, сп вклушени материјали, кафе и 
рушек); 

 80%пд партиципација за втпр ушесник пд иста институција(712€) 
 50% пд партиципација за трет ушесник пд иста институција(445 €) 

Наппмена:  

 слушателите кпи се стекнале сп АБИТ Diploma за завршени три нива вп изминатите 
генерации на специјалистички студии ќе мпжат да уплатат самп 50% пд 
партиципацијата(445 €) 

 

ЈАЗИК НА ОБУКАТА 

Англиски јазик  
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ПРЕДАВАЧ  
 

 Prof.Dr. Roland Kupka,  

Head of Financing Team at Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf and Frankfurt 

After the successful completion of his MBA, Mr. Roland Kupka has been 
working as a trainer and lecturer for different German financial 
institutions with comprehensive experience for many years. His successful 
lectures focus on sales topics in Corporate Banking / Corporate Finance, 
SME Financing, and Credit Risk Analysis of credit institutions. 
Besides traditional forms of debt financing, he has extensive experience 
particularly in the areas of Off-Balance-Sheet financing, such as Leasing, 
Factoring and Asset-backed transac-tions (ABS), as well as Leveraged and 
Management Buyout financing (LBO / MBO), Project-, Mezzanine-, 
Syndicated-, Capital Market- and Acquisition financing. 
In addition, Mr. Kupka has extensive expertise and know-how in Credit 
Risk Analysis, management of non-performing loans (NPL) and also a 
profound knowledge of SME restructuring. 
After working as a credit analyst and relationship manager for more than 
30 years, Mr. Kupka is a senior executive in sales and credit risk 
management. For many years he has worked in the public and private 
banking sector; Ten years of which in an international environment for a 
major Scandinavian bank, where, as a member of the extended 
management, he was responsible for business activities in Germany under 
income and risk aspects. Furthermore, he successfully coordinated and 
extended the reach of the bank's international network in Scandinavia, 
the UK, and Asia. 
Mr. Kupka has particular knowledge regarding the acquisition of and 
holistic cooperation with medium-sized corporate clients as well as their 
owner families. Extensive and versatile knowledge in the successful 
leadership and management of sales teams, personnel management in 
change management situations, credit portfolio management, as well as 
project management complete his skills. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


