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Οι πιο πολλές επιχειρήσεις µας έχουν δηµιουργήσει ένα κύκλο πελατών κυρίως µέσω του
εντοπισµού των απο τους ίδιους τους πελάτες και ίσως σε µικρότερο ποσοστό µέσω
κάποιας διαφηµιστικής προσπάθειας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι πελάτες που
προκύπτουν, περιστασιακά τις πιο πολλές φορές απο κάποιες συστάσεις απο διάφορες
πηγές.

Ελάχιστες όµως, άν υπάρχουν κάποιες, χρησιµοποιούν ένα ή πολλά συστήµατα
συστάσεων και παραποµπών στη επιχείρηση απο τους ίδιους τους πελάτες τους.
∆εν υπάρχει δηλαδή συνειδητή προσπάθεια και σύστηµα που να µεθοδεύει την
απόκτηση νέων πελατών απο τους υφιστάµενους. Εκείνους που είναι ήδη πελάτες µας.

Και όµως είναι τόσο απλό και επιβαλλόµενο. Από τη στιγµή που καταφέραµε, µε την
ποιότητα του προιόντος ή της υπηρεσίας µας, µε τον επαγγελµατισµό και την
εξυπηρέτηση µας να δηµιουργήσουµε ένα ευχαριστηµένο πελάτη, δεν υπάρχει κανένας

λογικός λόγος να µην τον αξιοποιήσουµε, µε ένα προκαθορισµένο και µελετηµένο τρόπο
και σύστηµα, να µας οδηγήσει, µε τη δική του σύσταση και τα δικά του καλά λόγια σε
ένα άλλο νέο πελάτη.

Στην Αµερική, πολλές επιχειρήσεις έχουν εδραιωµένα και δοκιµασµένα πολλά τέτοια
σύστηµατα και καταφέρνουν να αξιοποιούν στο µέγιστο δυνατό την υφιστάµενη
πελατειακή τους βάση. Ένα τέτοιο εγκατεστηµένο και δοκιµασµένο σύστηµα συστάσεων
απο πελάτες, είναι τις περισσότερες φορές πολύ πιο αποδοτικό απο µια στοχευµένη
έστω διαφηµιστική καµπάνια. Και το κυριότερο δεν στοιχίζει σχεδόν τίποτα.
Χρειάζεται, οπως συνηθίζουµε να λέµε, ποιοτική σκέψη, οργάνωση, µερικές δοκιµές, ένα
σύστηµα παρακολούθησης και λίγος χρόνος.

Ο λόγος για την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος αξιοποίησης
συστάσεων απο πελάτες είναι βέβαια φανερός. Αν αναλογιστούµε απλά µε πόσες
χιλιάδες µυνήµατα διαφηµιστικά και µή βοµβαρδίζεται καθηµερινά ο εγκέφαλος όλων
µας, πόσα απο αυτά µας διαφεύγουν, πόσα δεν λαµβάνοµε υπόψη και πόσα µας
εκνευρίζουν ίσως, τότε θα κατανοήσουµε την τεράστια δύναµη της προσωπικής επαφής
και σύστασης για την αγορά ενός προιόντος ή µιας υπηρεσίας απο κάποιο ήδη
ευχαριστηµένο άτοµο για την αγορά ενός προιόντος ή µιας υπηρεσίας.

Άλλο είναι δηλαδή, µέσα απο τις πάµπολλες διαφηµίσεις ενός εντύπου ή τα λίγα
δευτερόλεπτα της τηλεόρασης να πεισθούµε για κάτι και άλλο ένας φίλος να κερδίσει
αποκλειστικά την προσοχή µας µιλώντας µας για µια δική του θετική εµπειρία και
συστήνωντας µας το προιόν ή την υπηρεσία µιας επιχείρησης.

Σε µας λοιπόν ως επιχειρηµατίες εναπόκειται να απαντήσουµε θετικά στις εξής
ερωτήσεις.
•

Γνωρίζουµε ποιός είναι ο ακριβής αριθµός των πελατών µας ;

•

Γνωρίζουµε τα δηµογραφικά, τα προσωπικά και άλλα χαρακτηριστικά των ;

•

∆ιατηρούµε επαφή και έχουµε καλές σχέσεις µαζί των ή µετά την αγορά είναι
για µας απλά ένα ξοφληµένο ή εκκρεµές τιµολόγιο µε ένα αύξοντα αριθµό ;

•

Προσφέρουµε ένα προιόν ή κάποια υπηρεσία την οποία θα µπορούσε κάποιος
να συστήσει χωρίς κανένα δισταγµό και χωρίς καµιά ανησυχία να εκτεθεί ;

•

Έχουµε αντιληφθεί ότι η καλύτερη, η πιο οικονοµική και η πιο αποδοτική
πηγή προώθησης των προιόντων και υπηρεσιών µας είναι οι ίδιοι οι πελάτες
µας ; Τέλος,

•

Θέλουµε πράγµατι να να αυξήσουµε τον αριθµό των πελατών µας ;

Αν η απάντηση και στις έξη πιο πάνω ερωτήσεις είναι θετική, θα πρέπει να
προχωρήσουµε να απαντήσουµε µε ειλικρίνια την επόµενη.

•

Έχουµε εγκατεστηµένο και δοκιµασµένο σύστηµα ένα ή περισσότερα
συστήµατα συστάσεων απο πελάτες;

∆εν εννούµε βέβαια ένα τυχαίο και ευκαιριακό τρόπο µε τον οποίο γίνονται
κάποιες συστάσεις αλλά ένα συγκεκριµένο σύστηµα το οποίο τα στελέχη µας να
γνωρίζουν και χρησιµοποιούν συνειδητά.

Αν η ειλικρίνής απάντηση µας είναι αρνητική, θα πρέπει να ενεργήσουµε το
συντοµότερο. Πρόκειται γιά πολύ απλά µαθηµατικά. Αν έχουµε 100 πελάτες
και ο ένας µόνο στους δέκα µας συστήσειι ένα νέο πελάτη θα έχουµε αµέσως
110. Αν καταφέρουµε να τους ευχαριστήσουµε και οι νέοι πελάτες µας
συστήσουν σε ένα ακόµη νέο πελάτη, ο καθένας καταφέραµε να αυξήσαµε το
πελατολόγειο µας, χωρίς κανένα κόστος απο 100 σε 120 ! Είναι λίγο ; 20 %
αύξηση πελατών χωρίς καµιά απολύτως επένδυση ;

Για όσους είναι ακόµα διστκτικοί ας αναλογιστούν. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα
στις χώρα και την κουλτούρα µας. Όταν θέλουµε να αγοράσουµε ένα
αυτοκίνητο ή ένα οποιοδήποτε άλλο προιόν, φτηνό ή ακριβό, τί κάνουµε
συνήθως ; Εντοπίζουµε κάποιο που το έχει ήδη αγοράσει και ζητούµε την γνώµη
και σύσταση του. Γιατί λοιπόν να µην αξιοποιούν το ίδιο και οι επιχειρήσεις απο

τη δική τους πλευρά ; Γιατί να µην «επιστρατεύσουν» τους ευχαριστηµένους
πελάτες για να τους συστήσουν σε άλλους πιθανούς πελάτες ;

Ας αξιοποιήσουµε λοιπόν τους πελάτες µας. Μπορούµε να παραµείνουµε
αδρανείς ;

•
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