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Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες
κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε στις
προτεραιότητες των επιχειρήσεων. ∆υστυχώς, τα καθηµερινά πιεστικά προβλήµατα,
το συνεχές τρέξιµο και η κακή συνήθεια να λειτουργούµε πυροσβεστικά για
αντιµετώπιση προβληµάτων για τα οποία θα έπρεπε να έχουµε εγκατεστηµένα
αποδοτικά συστήµατα και θεσµοθετηµένες λύσεις και προσεγγίσεις µεταθέτουν το
µεγάλο θέµα των πωλήσεων πολύ χαµηλότερα από όσο του αξίζει στον κατάλογο
των προτεραιοτήτων.

Μερικές σκέψεις λοιπόν θα διατυπώσουµε και αυτή τη φορά για το θέµα των
πωλήσεων µε την ελπίδα να φανούν χρήσιµες στις επιχειρήσεις µας.
Το πρώτο που θα έλεγα είναι οτι το θέµα των πωλήσεων πρέπει να είναι µια
διαδικασία η οποία πρέπει να αναλύεται συνεχώς µε στόχο να βελτιστοποιηθεί.
Θα πρέπει δηλαδή να αγωνιζόµαστε συνεχώς εκαπιδεύοντας το προσωπικό µας και
αναλύοντας τις προσεγγίσεις, τα εµπόδια, τις πρακτικές, τον ανταγωνισµό µέχρι να
βρούµε τον πιο καλό και αποδοτικό τρόπο. Ένας πωλητής που εργάζεται για µάς
µπορεί να αποδώσει πολλές φορές περισσότερο αν αλλάξει προσέγγιση, τεχνικές και
τρόπο λειτουργίας.

Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούµε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συζητήσαµε
σε λεπτοµέρεια µαζί µε τον ή τους πωλητές µας πώς ακριβώς κάνουν αυτό που
κάνουν ; Αν δεν µπορούµε να τους συµβουλεύσουµε εµείς µπορούµε να καλέσουµε

κάποιο στην επιχείρηση µας για ένα εσσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ή να τους
στείλουµε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Έχουµε όµως την έγνοια και την ώρα
για αυτό ; Μα άν δεν έχουµε την ώρα για την πιό κρίσιµη δραστηριότητα µας, µήπως
αναλωνώµαστε σε πιθανά επουσιώδη και µή στρατηγικά θέµατα ;

Το άλλο σηµαντικότατο θέµα το οποίο δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να µας διαφεύγει
είναι ότι η επιτυχεµένη πώληση είναι θέµα πρώτα ψυχολογίας. Κα εξηγούµαι.
Είναι θέµα πρώτα καλής ψυχολογικής διάθεσης και αντιµετώπισης του δικού µας
εαυτού, ως πωλητές, και δεύτερο, θέµα σωστής, ψυχολογικά, αντιµετώπιση των
πελατών µας. Αν αυτά τα δύο προσεχθούν οι πιθανότητες επιτυχίες πραγµατικά
πολλαπλασιάζονται.

Άς πάρουµε πρώτα την ψυχολογική κατάσταση των ίδιων των πωλητών.
Οι καλοί και σωστοί πωλητές θα πρέπει πρώτα να έχουν ψηλό επίπεδο
αυτοεκτίµησης. Να πιστεύουν δηλαδή ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι και
επαγγελµατίες που προσφέρουν µια σηµαντική υπηρεσία ή προιόν που κάνει τη ζωή
καλύτερη για τους συνανθρώπους τους.

∆εν πρέπει ποτέ να αντιµετωπίζουν τον εαυτό τους σαν κάποιο που κυνηγά πελάτες
µε στόχο το κέρδος, που καταπιέζει τους άλλους και που δεν είναι επιθυµητός.
Αν υπάρχει τέτοια αντίληψη, θα πρέπει να ξεριζωθεί µια και καλά. Άν την αφήσουµε
να υποβόσκει θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες και στη απόδοση και στη ψυχική και
γενικότερη ακόµα υγεία.

Ο καλός επαγγελµατίας πωλητής πρέπει να αντιµετωπίζει τον εαυτό του σαν ως ένα
είδος «γιατρού» που προσφέρει λύσεις και βοηθά ανθρώπους. Θα πρέπει ακόµα να
θεωρεί τον εαυτό του ότι αυτοί που θα τον ακούσουν θα οφεληθούν και οτι αν το
κάνουν θα είναι για το δικό τους συµφέρον. Αυτή η προσέγγιση ανεβάζει τη
ψυχολογική κατάσταση και οποσδήποτε την αποδοτικότητα οποιουδήποτε επιχειρεί
να πωλήση. Προυπόθεση βέβαια γαιυτό η καλή γνώση του προιόντος ή της
υπηρεσίας που προσφέρουµε και όλων των επιπρόσθετων οφεληµάτων που
προκύπτουν απο την απόκτηση των. Αυτά θα πρέπει να αναδυκνίουµε και να
παρουσιάζουµε µε αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση.

Μια έρευνα απο το Πανεπιστήµιο της Κολούµπια έδειξε οτι ο µέσος πωλητής
βρίσκεται ελάχιστη ώρα πρόσωπο µε πρόσωπο µε υποψήφιους πελάτες. Τηλεφωνά,
περιφέρεται, πίνει καφέ, σχεδιάζει,αναλύει προγραµµατίζει κλπ. Ξέρετε γιατί ;
∆εν είναι ούτε αδιάφορος ούτε τεµπέλης. Το κάνει επειδή ανησυχεί και φοβάται για
την απόρριψη. Σε κανένα δεν αρέσει να τον απορρίπτουν και να µην επιτυγχάνει αυτό
που επιδιώκει. Έτσι αναβάλλουν όσο µπορούν την κατα µέτωπο συνάντηση.
Ποιά είναι η λύση σε αυτό ; Πολύ απλή θα έλεγα, αλλά µε τροµερά αποτελέσµατα αν
εφαρµοσθεί. Πρώτο θα πρέπει να υπάρχει καλή γνώση του προιόντος και καλή
τεχνική τς παρουσίασης του. ∆εύτερο και πολύ συµαντικό δε πρέπει ποτέ µα ποτέ να
θεωρήσουµε την απόρριψη ως προσωπική. Αυτοί που δεν αγοράζουν δεν
απορρίπτουν εµάς ως ανθρώπους και δεν πρέπει να στεναχωριόµαστε και να
αισθανόµαστε µειονεκτικά. Ίσως να ευθύνεται το προιόν, η γλώσσα, η τιµή, ή οι
τεχνικές µας. Αυτά θα πρέπει να κοιτάξουµε. Η «απόρριψη» είναι λοιπόν µέρος του
παιχνιδιού και δεν είναι προσωπική.

Άς πούµε όµως και δυό λόγια για την ψυχολογία απο την πλευρά του πελάτη.
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούµε οτι ο πελάτης είναι άνθρωπος µε αισθήµατα πρώτα και
µετά πελάτης και πως η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο στις αποφάσεις του.
Μια συγκλονιστική στατιστική λέει πως το 95% των αποφάσεων για να αγοραστεί
ένα προιόν ή µια υπηρεσία των δεν γίνεται, µε βάση την τιµή.
∆ύο λοιπόν σηµεία εδώ αν προσέξουµε θα έχουµε δραµατική διαφορά στις
προσπάθειες µας. Πρώτο θα πρέπει να µη βιαστούµε για την ολοκλήρωση της
πώλησης. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα να επιδιώξουµε να γίνουµε «φίλοι» µε τον
υποψήφιο πελάτη µας. Να µας δεχτεί και να µας αντιµετωπίσει σαν άνθρωπο που
εµπιστεύεται και νοιάζεται για το πρόβληµα του. Αυτό δεν γίνεται αυτόµατα.
Χρειάζεται λίγο χρόνο και ίσως κάποιες συναντήσεις. Πολλοί όµως πωλητές πιέζουν
και εγκαταλείπουν νωρίς τον πελάτη. Αν είχαν την υποµονή για λίγο χρόνο ακόµα
ίσως να προχωρούσε η πώληση τους.

Το δεύτερο µυστικό είναι να κάνουµε τον πελάτη να νοιώσει σηµαντικός. Μια καλή
τεχνική είναι να φανταζόµαστε, οχι βέβαια µόνο στις πωλήσεις, οτι κάθε άνθρωπος
έχι γραµµένο στο µέτωπο του τη φράση «κάνε µε να νοιώσω σηµαντικός».
Και υπάρχουν πολλοί και σωστοί τρόποι για να το πετύχει κανείς αυτό. Πρόκειτα για
πανίσχυρη τεχνική µε φοβερά θετικά αποτελέσµατα. Μπορούµε για παράδειγµα να
τιον αφήσουµε να µας µιλήσει για τις επιτυχίες και τα πολλά προβλήµατα που
κατάφερε να λύσει !

Μόλις λοιπόν ο πελάτης µας αισθανθεί οτι είµαστε φίλοι και σύµβουλοι του που
νοίαζονται πραγµατικά για να τον βοηθήσουν και όχι για να του δηµιουργήσουν
έξοδα τον έχουµε κερδίσει. Αν πέρα απο αυτό τον κάνουµε να αισθανθεί χρήσιµος

και σηµαντικός δείχνοντας εκτίµηση για τις επιτυχίες και το έργο του, οι πιθανότηες
επιτυχίες µας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Όχι µόνο για µια πώληση αλλά για τη
δηµιουργία µιας σχέσης µακρόχρονης συνεργασίας. Πέρα απο αυτό, αποκτούµε ένα
πελάτη που θα µας συστείνει σέ άλλους µε ευχαρίστηση.
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