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Αρκετοί επιχειρηµατίες µας αισθάνονται, αβεβαιότητα και ανησυχία για το µέλλον µε τα όσα ακούονται
και γράφονται, για την επικείµενη ή την εντός των τοιχών κρίση.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουµε, για να ελαχιστοποιήσουµε τις όποιες συνέπειες ;
Έχουµε επανελλειµένα γράψει πώς τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι η ώρα της ποιοτικής σκέψης και της
δηµιουργικότητας. Σήµερα, δίνουµε πέντε πρακτικούς τρόπους ενδυνάµωσης µιας επιχείρησης , χωρίς
µάλιστα κανένα ουσιαστικό κόστος.

1. Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να κοιτάξουµε είναι οι πελάτες µας. Θα πρέπει

να τους διαφυλάξουµε
σαν κόρη οφθαλµού. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε κανένα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουµε το
βαθµό επικοινωνίας µας µαζί τους. Να βεβαιωθούµε οτι είναι ευχαριστηµένοι και ότι θα παραµείνουν
πιστοί σε µας και στα προιόντα και τις υπηρεσίες µας. Πώς γίνεται αυτό; Αντιµετωπίζοντας τους σωστά
και ανθρώπινα και επιδικνύοντας αληθινό ενδιαφέρον για αυτούς και τα προβλήµατα τους.
Υπενθυµίζοντας τους ότι εµείς δεν τους βλέπουµε κοντόφθαλµα σαν ένα µέσο πρόσκαιρου και γρήγορου
κέρδους αλλά ότι είµαστε σύµβουλοι τους που νοιάζονται και τους στηρίζουν σε µια σχέση αληθινή που
διαρκεί µια ζωή. Ας αναζητήσουµε τρόπους να έρθουµε σε επαφή µαζί τους σε ανύποπτους χρόνους και
όχι κατ’ανάγκη την ώρου που επιδιώκουµε να πουλήσουµε κάποιο προιόν ή υπηρεσία.

2.Το δεύτερο πράγµα που θα πρέπει να κοιτάξουµε είναι το ίδιο το µοντέλλο µε το οποίο λειτουργεί η
επιχείρηση µας απο πλευράς εσόδων. Πώς εντοπίζουµε τους πελάτες µας ; Μια αντικειµενική εξέταση θα
µας αποδείξει οτι τις περισσότερες φορές κάνουµε αυτό που λέει τόσο παραστατικά ο λαός µας. Έχουµε
όλα τα αυγά µας στο ίδιο καλάθι. Εντοπίζουµε δηλαδή πελάτες µέ ένα µόνο τρόπο και πολύ σπανιότερα µε
δύο ή περισσότερους. Είτε αυτός λέγεται δύκτιο πωλήσεων είτε διαφήµιση είτε συστάσεις. Σπάνια
συναντάµε επιχειρήσεις µε ένα δυνατό, πολλαπλό σύστηµα εντοπισµού και προσέλκυσης πελατών. Άν
όµως συµβεί κάτι στο ένα και µοναδικό µας σύστηµα, π.χ αποχωρήσει ένα σηµαντικό στέλεχος στις
πωλήσεις, βρισκόµαστε µπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Πολλαπλό λοιπόν σύστηµα προσέλκυσης
πελατών µε συγκεντρωµένα πυρά σε πολλούς ταυτόχρονα στόχους µε πολλούς τρόπους.
Και υπάρχουν πολλοί τρόποι. ∆εκάδες θα λέγαµε.

3. Το τρίτο πράγµα που µπορούµε να κάνουµε είναι µια ανάλυση των µη ενεργών πελατών µας.
Να ανακαλύψουµε δηλαδή πόσοι και ποιοί πελάτες µας έχουν σταµατήσει να αγοράζουν τα προιόντα ή
υπηρεσίες µας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταγράψουµε και να αξιολογήσουµε τους λόγους
αποχώρησης για κάθε περίπτωση. Τί συνέβηκε δηλαδή και έχουν διακόψει τη σχέση τους µαζί µας ;
Αµέσως µετά, µε ένα συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσουµε να τους φέρουµε
πίσω. Και υπάρχουν τρόποι. Πολλοί και απλοί. Ανάλογα µε την περίπτωση. Να θυµόµαστε ότι στοιχίζει
τουλάχιστο πέντε φορές περισσότερα να αποκτήσουµε ένα νέο πελάτη απο του να ενεργοποιήσουµε
κάποιο που έπαυσε να είναι πελάτης µας. Κι όµως ! Οι πιο πολλές επιχειρήσεις δεν ξέρουν ούτε πόσους
πελάτες έχασαν ούτε γιατί τους έχασαν ! ∆εν έχει καµιά λογική η πολυδάπανη πολλές φορές, προσπάθεια
µας να φέρουµε νέους πελάτες άν χάνουµε υφιστάµενους, χωρίς πολλές φορές, να το πέρνουµε είδηση.
Να παύσουµε λοιπόν να µαζεύουµε νερό σε τρύπιο δοχείο.

4. Το τέταρτο πράγµα που θα πρέπει να κάνουµε είναι να αξιολογήσουµε δηµιουργικά τον τρόπο
τιµολόγησης των προιόντων ή υπηρεσιών µας. Να διερωτηθούµε δηλαδή πώς καταλήγουµε στην τιµή που
προσφέρουµε το προιόν µας ; H λανθασµένη τιµή, ακριβή ή φτηνή µπορεί να στείλει λανθασµένα
µυνήµατα και να έχει σοβαρό αντίκτυπο στις πωλήσεις µας. Κατά ένα παράδοξο τρόπο ένα προιόν µπορεί

να µην πουλιέται όχι µόνο γιατί είναι ακριβό αλλά γιατί είναι και φτηνό. Εκείνο που πρέπει να
επιδιώκουµε είναι να δηµιουργούµε την επιθυµητή εικόνα στον αγοραστή µας για την αξία και ποιότητα
του προιόντος µας. Θα πρέπει ακόµα να πειραµατιζόµαστε πριν καταλήξουµε σε µια συγκεκριµένη τιµή.
Να δούµε δηλαδή πως αντιδρά η αγορά στην τιµή και να προσαρµοστούµε ανάλογα. ∆εν έχει καµιά λογική
να επιµένουµε σε µιά τιµή που δεν µας βοηθά να προωθήσουµε τα προιόντα µας. Θα πρέπει ακόµα να
προβληµατιζόµαστε για να εντοπίσουµε τρόπους να πείσουµε τον αγοραστή µας ότι είναι πρός το
συµφέρον του να αγοράσει τώρα και σε µεγαλύτερες ποσότητες στις ελκυστικές τιµές που του
προτείνουµε, παρά λιγότερο σέ ακανόνιστες χρονικές περιόδους. Ακόµη θα πρέπει να αναζητήσουµε
τρόπους να πείσουµε για τα οφέλη µιας δέσµευσης τους µε παραγγελία ή αγορά σε συγκεκριµένο χρόνο.
Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν δυνατά επιχειρήµατα απο πλευράς µας.

5.

Αφήσαµε τελευταίο τον πιό δυναµικό και αποτελεσµατικό ίσως τρόπο. Εκείνο που φοβίζει
περισσότερο τους επιχειρηµατίες µας αλλά παρουσιάζει και τις µεγαλύτερες προοπτικές. Την αναζήτηση
στρατηγικών και άλων συνεργασιών. Είναι απίστευτο πόσα οφέλη µπορούν να προκύψουν από ειλικρινείς,
έντιµες και δηµιουργικές συνεργασίες σε όλους τους τοµείς. Θεσµοθετηµένα ή ad hoc. Κι όµως, ελάχιστοι
επιχειρηµατίες µας έχουν τέτοιες συνεργασίες. Ας αρχίσουµε από πόρους και δεξιότητες που έχουµε και
ίσως δεν αξιοποιούµε πλήρως. Μετά να διερωτηθούµε. Ποιός µπορεί να έχει ανάγκη αυτούς τους πόρους;
Στη συνέχεια, να επιδιώξουµε συνεργασίες. Ύστερα θα πρέπει να διερωτηθούµε ανάποδα. Ποιούς πόρους,
δεξιότητες, ανάγκες έχει η δική µας επιχείρηση ; Αφού έχουµε την απάντηση να αναζητήσουµε και πάλι
συνεργάτες.
Ας αξιοποιήσουµε τη δηµιουργικότητα µας.
Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα είναι προβλήµατα τρόπου σκέψης παρά προβλήµατα πόρων και
ανυπέρβλητων δυσκολιών.
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