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∆εν υπάρχει, και δικαιολογηµένα, επιχείρηση που να µην την απασχολεί το θέµα των
πωλήσεων των προιόντων ή των υπηρεσιών της. Πολύ φυσιολογικό θα πείτε µια και
χωρίς πώληση δεν υπάρχει έσοδο. Και χωρίς έσοδο δεν υπάρχει κέρδος.

Εκείνο όµως που κάνει εντύπωση είναι η µειωµένη σοβαρότητα και ο χαµηλός
επαγγελµατισµός µε τον οποίο πολλές επιχειρήσεις , µικρές και µεγάλες,
αντιµετωπίζουν αυτό που λέµε πώληση. Γιατί αληθινά, το θέµα των πωλήσεων έχει
σήµερα εξελιχθεί σε πραγµατική επιστήµη. Με τις θεωρείες και τις πρακτικές της.
Με τα πειράµατα και τα αποτελέσµατα της.

Αν όµως πρόκειται πράγµατι για επιστήµη, χρειάζεται κανείς να είναι ενηµερωµένος
και καταρτισµένος. Ιδιαίτερα όταν η ευηµερία της επιχείρησης και του εαυτού του
εξαρτάται απο αυτές.

Τα βασικά λοιπόν ερωτήµατα που προκύπτουν και θα πρέπει να προβληµατίσουν
κάθε επιχείρηση είναι ;

- Είµαστε ενηµερωµένοι και εκπαιδευµένοι όσο θα έπρεπε σε όλες τις φάσεις και
πρακτικές αυτού που λέµε «πωλήσεις» ;

-Πότε ήταν οι τελευταία φορά που έχουµε αξιολογήσει τον τρόπο µε τον οποίο

πωλούµε ; Τι έχοµε διορθώσει απο τότε ; ‘Εχοµε µετρήσεις και στοιχεία ;

-Πότε ήταν η τελευταία φορά στην οποία το προσωπικό µας συµµετείχε σε
εκπαίδευση στο θέµα των πωλήσεων ;

-Ποιές είναι οι καλές και επιτυχεµµένες και ποιές οι κακές πρακτικές στην
επιχείρηση µας ; Εχοµε τον τρόπο και το σύστηµα να διαδίδουµε τις καλές και να
εγκαταλείπουµε τις κακές ;

-Έχουµε κάνει τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες µας το κέντρο των
δραστηριοτήτων και της σκέψης µας ;

-

Έχοµε φροντίσει να κάνουµε τη ζωή των πελατών µας εύκολη στην
εξυπηρέτηση, στην περιγραφή των προιόντων µας, στη διαδικασία πώλησης ;
Μήπως τους βοµβαρδίζουµε µε αχρείαστες λεπτοµέρειες ; Μήπως τους
δυσκολεύουµε στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν µαζί µας ;

Έχοµε κάνει σωστά τους υπολογισµούς µας και προσφέροµε τη σωστή αµοιβή στους
ανθρώπους µας που είναι επιφορτισµένοι κατα κύριο λόγο µε την προώθηση των
πωλήσεων ; Αν η αµοιβή και τα κίνητρα δεν είναι αυτά που πρέπει, πολλές φορές
λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν είναι δυνατό να περιµένουµε απο τα στελέχη µας να
επιδείξουν τον αναγκαίο ζήλο. Απο την άλλη, εφόσον αµοίβονται σωστά, είναι
υποχρέωση µας να ζητούµε απο τα στελέχη µας να προσφέρουν τον καλύτερο τους
εαυτό. Αν το πρόβληµα είναι θέµα γνώσης και εκπαίδευσης είναι και πάλι

υποχρέωση µας να την προσφέροµε. Απο κει και πέρα όµως το κάθε µέρος
αναλαµβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.

Ένα σοβαρό θέµα που πολλές φορές δεν αξιολογείται σωστά στην όλη διαδικασία
των πωλήσεων είναι η δηµιουργικότητα. Ξεχνούµε δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι
ξεχωριστή και µοναδική οντότητα και προσωπικότητα και πως η επικοινωνία µαζί
του θα πρέπει να είναι µοναδική και ξεχωριστή. Είναι λοιπόν µεγάλο λάθος η
γενίκευση και η δογµατική προσέγγιση όλων των φάσεων της διαδικασίας της
πώλησης. ∆εν µπορούµε να χειριζόµαστε όλους τους υποψήφιους πελάτες µας µε τον
ίδιο τρόπο όσο ευγενικός και αν είναι ο τρόπος αυτός.. Η διαδικασία της
επιτυχεµµένης πώλησης δεν είναι τίποτε άλλο απο µια επιτυχεµµένη και δηµιουργική
επικοινωνία µεταξύ δύο µερών. Μόνο αν υπάρξει δηµιουργική επικοινωνία θα
καταφέρει το ένα µέρος να περάσει τα σωστά µυνήµατα στο άλλο. Και όχι µόνο. Να
το πείση για τα οφέλη και τα πλεονεκτήµατα στη ζωή και τη δουλειά του απο την
απόκτηση του προίοντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται.

Οι επιχειρήσεις που έχουν αυξηµένες πωλήσεις είναι κατα κύριο λόγο δηµιουργικές
και καταφέρνουν να αξιοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δηµιουργικότητα
και το νοητικό κεφάλαιο των στελεχών τους.

Ας καλλιεργήσουµε λοιπόν τις δηµιουργικές ικανότητες του προσωπικού µας. Ας
ενθαρρύνουµε τις δηµιουργικές του προσεγγίσεις στο θέµα των πωλήσεων. Και ας
βεβαιωθούµε οτι κάθε καλή και αποτελεσµατική πρακτική εµπεδώνεται και
εδραιώνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση. Μέχρι να αντικατασταθεί µε µια καλύτερη
και πιο αποτελεσµατική. Αυτό σηµαίνει συνεχής βελτίωση.

Η ύπαρξη επαρκών και σωστών στοιχείων και πληροφόρησης είναι βασικότατο
στοιχείο στην προσπάθεια για επιτυχεµµένες πωλήσεις. Η δηµιουργικότητα µπορεί να
διαδραµατίσει και σε αυτόν τον τοµέα πρωταγωνιστικό ρόλο διευκολύνοντας µας να
θέσουµε τα σωστά ερωτήµατα. Μπορουµε για παράδειγµα να διερωτηθούµε
δηµιουργικά.

Ποιός αποτελεί για τα προιόντα και τις υπηρεσίες µας τον υποψήφιο ιδανικό πελάτη ;.
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του ; Η ηλικία του, η µόρφωση του, ο τόπος διαµονής
του, το εισόδηµα του, η αντίληψη του για τη ζωή κλπ. Είναι απίστευτο πόσες
επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του προφίλ του υποψήφιου πελάτη των. Κι
όµως αν δεν είναι ξεκάθαραυτα τα χαρακτηριστικά αυτά στο µυαλό µας, πως θα τον
αναζητήσουµε ; Είναι γιαυτό ακριβώς τον λόγο που σπαταλούµε πολλές φορές
πολύτιµο χρόνο κάνοντας κύκλους αντι αποτελεσµατικές πωλήσεις.

Άλλη ερώτηση που θα πρέπει δηµιουργικά να µας απασχολήσει είναι « ποιοί µπορούν
να είναι πιθανοί πελάτες µας σε πέντε για παράδειγµα χρόνια » δεδοµένων των
αλλαγών που καθηµερινά συµβαίνουν στην αγορά και των τάσεων που κυριαρχούν ;
Ποιές νέες αγορές µπορεί να µας ενδιαφέρουν ;

Είναι απαραίτητο ακόµα να διερωτηθούµε µε ένα δηµιουργικό τρόπο. Πως
συµπερφέρεται ο ανταγωνισµός ; Πως προσεγγίζει τους δικούς του πελάτες ; Ποιές
πρακτικές θα µπορούσαµε να προσαρµόσοµε στη δική µας διαδικασία πωλήσεων ;
∆εν αρκεί να ψάχνοµε στον ανταγωνισµό µόνο για τα προιόντα και τα
χαρακτηριστικά των. Ας αναζητήσουµε και τους καλούς τροπους και πρακτικές

προώθησης των. ∆εν είναι ανάγκη να αναζητούµε τις καλές πρακτικές στο δικό µας
τοµέα και µόνο. Η καλή πρακτική µπορεί να προέλθει και να προσαρµοστεί
δηµιουργικά και κατάλληλα απο οποιοδήποτε άλλο τοµέα.

Πολλά είναι αυτά που θα µπορούσε να γράψει κανείς για το τεράστιο σηµασίας
θέµα των πωλήσων. Η δηµιουργικότητα, η εκπαίδευση, η ψυχολογία, η κουλτούρα
της επιχείρησης, η διαδικασία και οι φάσεις της πώλησης είναι µερικές µόνο
ατέλειωτες πτυχές του τεράστιου αυτού θέµατος.

Το ερώτηµα όµως και η ευθύνη για όλους τους εµπλέκόνους είναι ; Γινόµαστε
καλύτεροι ; Πέρνοµε αυτό το θέµα στα σοβαρά όσο και όπως του αξίζει ;
Χρησιµοποιούµε όλη µας την δηµιουργικότητα ; Αν οχι το οφείλουµε στον εαυτό
µας, στην επιχείρηση µας, στους εργαζόµενους σε αυτή, στην κοινωνία και την
οικονοµία.

Ας αρχίσουµε απο τα απλά. Ας βεβαιωθούµε οτι αυτο που προσφέρουµε κάνει τη
ζωή για κάποιους απο µας καλύτερη. Αν αυτό είναι αλήθεια ας κάνουµε οτι
µπορούµε για να περάσουµε σωστα και αποτελεσµατικά σε όλους αυτούς που
µπορούν να οφεληθούν απο το προιόν ή την υπηρεσία µας. Τους υποψήφιους
πελάτες µας. Με πειστικότητα, επαγγελµατισµό, εντιµότητα και δηµιουργικότητα
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