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Κάθε καλός επιχειρηµατίας, αλλά και κάθε άνθρωπος γενικότερα , θα πρέπει να
µεριµνά έτσι ώστε κάθε φορά που αναλώνει, κάποια πηγή, είτε αυτή είναι χρόνος,
είτε λεφτά, είτε κόπος να έχει το µεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Είναι πραγµατικά αδιανόητο να προχωρούµε σε αποφάσεις, ενέργειες ή
δραστηριότητες χωρίς αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και επιλογών, χωρίς κανένα
προκαταρκτικό έλεγχο (testιing) ή πειραµατισµό αν θέλετε, µε αποτέλεσµα να
αναλώνουµε πολύτιµους πόρους απολαµβάνοντας ένα µόνο µικρό µέρος εκείνου του
αποτελέσµατος που θα µπορούσαµε να έχουµε.

Κι όµως, είναι δυνατό να πάρουµε την πιο σωστή και πιο σοφή απόφαση
παραδέιγµατος χάριν στην επιλογή της διεργασίας που ακαλουθούµε στο να
πωλήσουµε, στον καθορισµό τιµών, στον τρόπο που θα εισάξουµε κάτι στην αγορά
κλπ. Είναι ακόµη δυνατό να πέρνουµε, σχεδόν πάντα, τις σωστές αποφάσεις και να
κάνουµε τις σωστές επιλογές πολλαπλασιάζοντας την αποδοτικότητα µας, την
κερδοφορία µας και τα οποιαδήποτε οφέλη επιδιώκουµε.

Πώς γίνεται αυτό ; Είναι πιστέψτε µε πολύ απλό. Το µόνο που χριάζεται είνα να
υιοθετήσουµε µια φιλοσοφία και µια νοοτροπία σύµφωνα µε την οποία ποτέ δεν θα
πέρνουµε αποφάσεις, ποτέ δεν θα κάνουµε επιλογές και ποτέ δεν θα αναλαµβάνουµε
δράση σε ότιδήποτε αφορά την επιχείρηση µας, χωρίς να δοκιµάσουµε, να ελέξχουµε
και να αξιολογήσουµε επιλογές. Χωρίς να κάνουµε δηλαδή αυτό που λέµε στα
Αγγλικά testing !

Ο λόγος είναι πολύ απλός. Είναι αξίωµα αποδεκτό ότι όταν και όποτε κάνουµε testing
µεταξύ δύο επιλογών η µία απο τις δύο θα είναι καλύτερη ήαποδοτικότερη απο την
άλλη. Σε µερικές περιπτώσεις η µια επιλογή θα είναι πολλαπλάσια καλύτερη ή
αποδοτικότερη από την άλλη. Είναι δυνατό να διερωτηθείτε. Πόσο καλύτερη ;

Η απάντηση, µε βάση εµπειρίες και µαρτυρίες είµαι σίγουρος ότι θα σας
συγκλονίσει. Μέχρι και είκοσι φορές αποδοτικότερη και καλύτερη µπορεί να είναι
µια επιλογή απο µια άλλη. Αυτό σηµαίνει ότι ένας συγκεκριµένος τρόπος
τιµολόγησης ή προώθησης προιόντων, ή παρουσίασης µιας διαφήµισης µπορεί να
έχει πολλές φορές πολλαπλάσια καλύτερα αποτελέσµατα απο κάποιον άλλο.

Το τραγικό είναι ότι στοιχίζει για παράδειγµα τα ίδια λεφτά µια ολοσέλιδη διαφήµιση
είτε αυτή µας φέρει 100 πελάτες είτε µας φέρει 1000 πελάτες. Στοιχίζει το ίδιο µια
ενοικίαση ενός χώρου σε µια έκθεση, είτε µας εξασφαλίσει 100 παραγγελίες είτε
1000. Το ζητούµενο είναι να εντοπίσουµε εµείς, µε το κατάλληλο testing εκ των
προτέρων , και αντιπαραβάλλοντας πάντοτε τον ένα τρόπο µε ένα -και µόνο άλλο-,
ποιά για παράδειγµα ολοσέλιδη διαφήµιση θα µας οδηγήσει στους 1000 αντί στους
100 πελάτες. Αυτήν η οποία θα προκύψει ως νικήτρια του δικού µας testing θα πρέπει
να επιλέξουµε για δηµοσίευση και όχι την οποιαδήποτε µας έχουν προτείνει.

Αλλιώς είναι σαν να σπαταλούµε πόρους και να οδηγούµαστε µε τη δική µας θέληση
σε αυτοεγκλωβισµό και µείωση των προοπτικών µας για επιτυχία.

Είναι πραγµατικά λυπηρό να βλέπει κανείς πολλούς επιχειρηµατίες απο τη µιά να
αγωνίζονται για καλύτερα αποτελέσµατα και από την άλλη να µήν βελτιστοποιούν

τους πόρους που έχουν και την ενέργεια που καταβάλλουν. Για να επιτύχουν όµως
ψηλή κερδοφορία και αποδοτικότητα πρέπει να αξιοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τον χρόνο, τον κόπο, τις ευκαιρίες και τις επενδύσεις τους. Αυτό δεν µπορεί
ποτέ να γίνει αν δεν έχουν µποροστά τους επιλογές και αν δεν επιλέξουν µετά από
testing την καλύτερη και πιο αποδοτική επιλογή για κάθε δραστηριότητα στην
επιχείρηση τους.

Πολλές επιχειρήσεις µας έχουν πωλητές οι οποίοι αµοίβονται , πέρα απόπιθανά άλλα
οφέλη µε ένα ένα βασικό µισθό. Για µια επιχείρηση λοιπόν κοστίζει το ίδιο ο βασικός
µισθός των πωλητών της είτε επιτύχουν ν µία είτε δύο είτε τρείς ή περισσότερες
πωλήσεις την ηµέρα. Πόσες όµως επιχειρήσεις έχουν κάνει το testing τους και να
ζητήσουν απο τους πωλητές τους να υιοθετήσουν τεκµηριωµένα καλύτερους και πιο
αποδοτικούς τρόπους πρόωθησης των πριόντων τους ; Πόσες έχουν εκπαιδεύσει τα
στελέχη τους στους αποδεδειγµένα καλύτερους αυτούς τρόπους ;

Ο τοµέας της τιµολόγησης είναι ένας άλλος τοµέας που προσφέρεται πολύ για το
θέµα που προσεγγίσουµε στο άρθρο αυτό. Πόσες επιχειρήσεις µας καθορίζουν τιµή
σε προιόντα τους ύστερα από έλεγχο – testing – µιας τιµής έναντι άλλης ; Και όµως
είναι δυνατό µια συγκεκριµένη τιµή να οδηγεί µέχρι και σε πενταπλάσιες πωλήσεις
από µια άλλη. Πολλές φορές ένα προιόν θα µπορούσε να πωληθεί αρκετά πιο ακριβά.
Αυττό θα µπορούσε να φανεί απο ένα απλό testing. Είναι δυνατό να αγωνιζόµαστε να
αυξήσουµε τις πωλήσεις, ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς όταν απο την
αρχή στερούµε απο την επιχείρηση µας τη δυνατότητα να πολλαπλάσιάσει τα έσοδα
της επειδή, επιλέγουµε, αυθαίρετα πολλές φορές, µια λανθασµένη τιµή ;

Πολλές επιχειρήσεις, και ορθότατα, στην προσπάθεια τους να προωθήσουν τα
προιόντα και τις υπηρεσίες τους προσφέρουν ορισµένες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις ή
κίνητρα στους πελάτες τους. Πόσες απο αυτές έχουν αντιπαραβάλει και ελέγξει ένα
τρόπο εγγύησης ή κινήτρου αγοράς µε ένα άλλο ; Πόση για παράδειγµα διαφορά θα
έκανε στη αύξηση των πωλήσεων άν η εγγύηση είχε κάποια άλλη µορφή ; Aν ήταν
για παράδειγµα διάρκειας δύο ετών αντί ενός έτους ή αν αντικαθιστούσαµε το προιόν
µε καινούργιο αντί να το διορθώσουµε στη περίοδο της εγγύησης. Ή αν δίναµε
κάποιο δώρο στο τέλος της περιόδου εγγύησης ή κάποια έκπτωση για άλλο προιόν.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού ίσως να µας εκπλήξουν. Το πιό ενδιαφέρον δε
είναι ότι το κόστος υιοθέτησης της καλύτερης ή πιο αποδοτικής επιλογής ίσως να
είναι απο ανύπαρκτο µέχρι αµελητέο.

Ίσως να σκέφτεστε ότι ολα αυτά είναι θεωρητικά και ότι είναι δύκολα, χρονοβόρα
και πολυέξοδα στην υλοποίηση τους. Κανένα όµως απο αυτά δεν συµβαίνει.
Στην πραγµατικότητα, και πρακτικά είναι, και άµεσα εφαρµόσιµα και δεν
προυποθέτουν αξιόλογη επένδυση σε χρόνο και λεφτά. Άλλωστε πολλά µπορούν να
γίνουν τηλεφωνικά και χρησιµοποιώντας ανθρώπινους πόρους τους οποίους η
επιχείρηση ήδη διαθέτει.

Ποιά επιχείρηση δεν µπορεί να αναθέσει για παράδειγµα σε ένα µέλος του
βοηθητικού προσωπικού να κάνει δεκαπέντα τηλεφωνήµατα την ηµέρα µε ένα απλό
συγκεκριµένο ερώτηµα ; Ή να στείλει δεκαπέντε emails την ηµέρα µε µια
καλοδιατυπωµένη λεκτικά και στρατηγικά ερώτηση ; Ακόµα και σε αυτή την απλή
και χωρίς επιπρόσθετο κόστος περίπτωση, θα έχουµε µέσα σε δεκαπέντε µόνο µέρες

πολύτιµη πληροφόρηση απο 225 πελάτες ή υποψήφιους πελάτες.Αν έχουµε τη
δυνατότητα εξειδικευµένης και επαγγελµατικής στήριξης ακόµα καλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση όµως, στο χέρι µας είναι να πολλαπλασιάσουµε και την
επικερδότητα και την αποδοτικότητα. Ελέγχοντας και επιλέγοντας τους
αποδοτικότερους και πιο επικερδείς τρόπους λειτουργίας και δράσης.
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