Sukces w sprzedaży

Jaki Klient jest najważniejszy – stały Klient

Co jest najważniejszym celem firmy – zdobyć i zatrzymać klienta
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Sprzedaż jako sztuka
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ma szanse odnieść sukces
Szkolenie handlowców z najnowszych technik komunikacji i
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Doskonała znajomość usługi bądź produktu
Empatia oraz zdolności komunikacyjne
Znajomość technik sprzedażowych i negocjacyjnych
Umiejętność słuchania
Determinacja
Radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie czasem
Pewność siebie

Fakty i mity
Każdy może wykonywać ten zawód
Znajomość psychologii, szczególnie psychologii konsumenta, która jest częścią
psychologii społecznej. Rozumienie procesu podejmowania decyzji jest
zupełną podstawą. Następnie księgowość i finanse. Ocena kondycji
finansowej klienta, możliwości kredytowania, cash flow to filary w sprzedaży
B2B ale również w zarządzaniu relacjami z klientem. Wiedza z marketingu,
logistyki, prawa. Statystyka i przygotowanie matematyczne. Wszystko to
składa się na prawdziwego specjalistę sprzedaży. To właśnie te elementy
decydują o sukcesie a nie ,,umiejętność przekonywania”. Każdy może
wykonywać ten zawód, pod warunkiem, że poświęci dużo czasu na zdobycie
potrzebnej wiedzy i będzie stale ta wiedzę doskonalił.

Fakty i mity
Sprzedaż to sztuka a nie określony zbiór umiejętności
Zła wiadomość jest taka, że w sprzedaży występuje taki sam pierwiastek
sztuki jak w każdym innym zawodzie a dochodzenie do wirtuozerii wymaga
ciężkiej pracy. Nie ma drogi na skróty, a przypadkowe sukcesy szybko
prowadzą do szybkich i spektakularnych porażek. W tym zawodzie często
można obserwować ,,gwiazdy jednego sezonu” promowane przez równie
,,utalentowanych” managerów. Niestety, jest to ogromna krzywda
wyrządzana ludziom z dużym potencjałem ale zarządzanym przez
nieudolnych kierowników wierzących w mit, że sprzedaż to sztuka.

Fakty i mity
Dobrym sprzedawcą człowiek się rodzi
Powszechnie uważa się, że to osobowość decyduje o sukcesie w sprzedaży. Na
podstawie tego mitu powstało min. przekonanie, że tylko ,,wygadani”
ekstrawertycy nadają się do tego zawodu i tylko ludzie o takich cechach mogą
w nim odnieść sukces.
Na podstawie badań można potwierdzić tezę, że pewne cechy osób
ekstrawertycznych, rzeczywiście wykazują korelację z dobrymi wynikami w
sprzedaży. Motywacja, chęć do zmiany statusu i zaangażowanie przynoszą
dobre efekty. Musimy jednak do tego dodać konsekwencje w działaniu,
nieustępliwość oraz tzw ,,umiejętność doprowadzania spraw do końca” a
tutaj niestety często pojawiają się problemy. Motywacja i elokwencja na
pewno wystarczą do roli merchandizera lub początkującego przedstawiciela,
z pewnością jest to jednak za mało do roli opiekuna kluczowych klientów lub
kierownika regionu.

Fakty i mity
Dobry handlowiec to dobry negocjator
Sprzedaż ma wiele funkcji i nie spotkałem jeszcze osób, które są doskonałe w każdej z nich. Ktoś
bardzo dobrze zarządza relacjami z klientem, kto inny potrafi strategicznie planować a jeszcze
inny jest wyjątkowym negocjatorem.
Dobre zespoły sprzedażowe, mają specjalistów od negocjacji i kiedy rzeczywiście coś negocjują
to wtedy taki specjalista wkracza do gry. Większość tzw. ,,negocjacji” to zwykle rozmowy
handlowe polegające na wyjaśnieniu większych lub mniejszych problemów w bieżącej
współpracy. Tymczasem z uporem godnym lepszej sprawy, funduje się wszystkim handlowcom
szkolenia z negocjacji, prowadzone często przez ludzi, którzy również niczego nigdy nie
negocjowali.
Oferta przygotowana pod klienta, po wcześniejszym zrozumieniu czego ten klient naprawdę
potrzebuje, nie wymaga negocjacji. Dobry handlowiec to taki, który potrafi słuchać, zrozumieć i
tak przygotować ofertę, żeby jego rozwiązanie było dokładnie tym, którego klient oczekiwał.
Myślę, że szkolenia ze słuchania oraz szacunku dla klienta przyniosą znacznie lepsze efekty
sprzedażowe.

Fakty i mity
Dobry handlowiec będzie dobrym managerem sprzedaży
Wyniki w pracy = awans na menadżera

Obecny manager sprzedaży to osoba doskonale zorganizowana i osadzona w
procesach, matematyce i statystyce a jednocześnie zaangażowany lider potrafiący
wdrożyć i wyegzekwować założoną strategię. Proces, rutyna i nawyki, słowa
nielubiane w sprzedaży, są kluczem do efektywnego i skutecznego zarządzania
sprzedażą. Jest to trochę jak łączenie ,,ognia z wodą”.

Fakty i mity
Praca w sprzedaży nie daje przepustki do kariery
Rzeczywiście, spośród CEO z listy Fortune 500 najwięcej zaczynało karierę w
finansach ale sprzedaż była już na drugim miejscu.

Fakty i mity
Wymagania stawiane obecnym sprzedawcom i managerom sprzedaży dotyczą
wszystkich aspektów działalności biznesowej: marketingu, księgowości, prawa i
logistyki. Trzeba się stale dokształcać, czytać, uczestniczyć w kongresach i wykładach.
Być w formie 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, bo biznes nigdy nie śpi.
Ciągłe wyzwanie, dynamika zdarzeń, moc sprawcza, uczucie wpływu na wynik.
Ciekawe problemy i nieprzewidywalne okoliczności. Trudno zrozumieć biznes nie
próbując jak smakuje sprzedaż.

Trendy sprzedaży
LOHAS
To zjawisko, które charakteryzuje się odejściem od zachłannej konsumpcji,
promowaniem zdrowego stylu życia, ekologią w odżywianiu się i
poszanowaniem środowiska. LOHAS polega na szukaniu równowagi
pomiędzy tym co zdrowe, a tym co przyjemne. Szacuje, że w USA wartość
dóbr i usług związanych z tym trendem wynosi 290 mld dol. Spowodował on
zwiększenie zainteresowania produktami ekologicznymi, bez sztucznych
dodatków, z małą ilością kalorii i wyprodukowanymi zgodnie z zasadą fair
trade. Trend LOHAS zaczął oddziaływać na inne branże, np. konsumenci
zaczęli poszukiwać kosmetyków bez chemicznych dodatków i ekologicznych
proszków do prania.

W USA zyski ze sprzedaży leków bez recepty wzrosły w ciągu
ostatnich 40 lat prawie dziesięciokrotnie z niecałych 2 mld do
15 mld dolarów rocznie.

Trendy sprzedaży
GENDER BLENDING
To nic innego jak rozmywanie się ról płciowych. Dziś tradycyjne wyróżniki
płciowości rozmywają się. Mężczyźni nabierają cech kobiecych, podejmują
się zadań zarezerwowanych dla kobiet np. włączają się w opiekę nad
dziećmi, stają się wrażliwsi na modę, interesują się urodą, czy swoim
wyglądem. Kobiety stają się zaś bardziej asertywne, aktywne zawodowo,
nastawione na rywalizację i samorealizację w pracy. Mężczyźni kupują zaś
kosmetyki dla mężczyzn, od kremów przeciwzmarszczkowych po preparaty
do depilacji. Stali się nową grupa docelową dla ośrodków spa, farm piękności
i salonów kosmetycznych.
Przykłady: gry komputerowe skierowane do kobiet, np. konsole do gier
(Wii), siłownie i kluby sportowe dla płci pięknej (Gymnasion), a także
reklamy Coke Zero w USA skierowane do mężczyzn, którzy chcą dbać o
sylwetkę.

Trendy sprzedaży
TRYSUMERYZM
Dziś konsumenci nie chcą być sprowadzani do bezrefleksyjnych
konsumpcyjnych robotów. Konsument zwany trysumerem chętnie
testuje nowości rynkowe, stara się osobiście weryfikować ofertę
rynkową, nieufnie podchodzi do sztuczek marketingowych
stosowanych przez wytrawnych marketerów. I próbuje też przez
osobisty kontakt z produktem lub usługą sprawdzić jej jakość oraz
skonfrontować z rzeczywistością treści zawarte w przekazach
marketingowych. Poszukuje także nowych możliwości testowania
nowych produktów i usług, co tworzy niezwykle podatny grunt dla
marketingu przeżyć i doświadczeń.

Trendy sprzedaży
DEMOKRATYZACJA LUKSUSU
Demokratyzacja luksusu to nabywanie relatywnie tanich wyrobów marek
luksusowych przez klasę średnią, co w efekcie prowadzi do wzrostu liczby i
odsetka osób posiadających luksusowe marki. Podobny trend to
akcesoryzacja luksusu - polega na pogłębieniu poszczególnych linii
produktów marek luksusowych przez dodawanie wyrobów tańszych, wręcz
gadżetów, i rozszerzanie asortymentu produktów przez ekspansję do
nowych branż. W efekcie trywializacja pojęcia luksusu skłoniła menadżerów
do przeciw- działania erozji wizerunku słynnych marek i finalnie
wytworzenia się nowego trendu – superluksusu.
Przykłady: Algida wprowadziła na rynek limitowaną serię lodów smakowych
Magnum Luxure; z kolei, aby kupić jedną z najbardziej pożądanych toreb
firmy Hermes Birkin, której wytwarzanie jest całości oparte na pracy ręcznej,
trzeba wpisać się na listę oczekujących i czekać kilka lat.

Trendy sprzedaży
HIPERPERSONALIZACJA
Polega na poszukiwaniu produktów unikatowych dopasowanych do
indywidualnych preferencji. Konsumenci będą w coraz większym
stopniu poszukiwać produktów szytych na miarę i gotowi płacić więcej
za rozwiązania oszczędzające ich czas i rozwiązujące ich problemy.
Firmy zaoferują im spersonalizowane pakiety przeżyć i doświadczeń.
Wyrafinowane techniki personalizacji są możliwe dzięki rozwojowi
technologii informatycznych i transferowi biznesu do wirtualnego
świata.

Trendy sprzedaży
CYFROWA ABSTYNENCJA
Z jednej strony mamy zachłyśnięcie się technologiami, z drugiej jednak
możemy obserwować symptomy znudzenia światem hightech i chęcią ucieczki
od tego świata. W USA w ojczyźnie supernowoczesnych technologii grupa
cybersceptyków jest coraz aktywniejsza. To stąd, że wskutek pewnego
rodzaju fetyszyzmu technologicznego umykają z pola widzenia ewidentne
absurdy takie jak elektroniczna inwigilacja. Konsumenci są zmęczeni,
zestresowani szybkim tempem życia i koniecznością nieustannej aktywności,
poniekąd wymuszanej przez cyfrowe media. Przesyt bodźców płynących z
przestrzeni wirtualnej powoduje, że coraz więcej osób wybiera programową
abstynencję od cyfrowych mediów po to, by przez pewien czas pozostać
offline: bez maili i esemesów.

Trendy sprzedaży
NATYCHMIASTOWA GRATYFIKACJA
Imperatyw wyznaczający zachowania współczesnych
konsumentów zmienił się z wcześniej- szego „chcę to mieć”
na niecierpliwe „chcę to mieć zaraz”. Trend polega na
wpajaniu konsumentom przekonania, że należy oddawać się
konsumpcji, nie czekając na lepsze czasy. Obok zakupów
grupowych pozwalających wykorzystać krótkotrwałe okazje i
umożliwiające uzyska- nie sporych rabatów, karierę robi
sprzedaż błyskawiczna flash sales, oparta na udostępnianiu
superatrakcyjnej oferty towarów w przystępnych cenach w
bardzo krótkim czasie.

Trendy sprzedaży
GAMIFIKACJA
Rozwiązania zaczerpnięte z gier do kampanii promocyjnych i
codzienne- go życia konsumentów. Na jej rozwój wpływają:
media społecznościowe,rosnące nastawienie rywalizacyjne w
pokoleniu sieci, ekspansja technologii mobilnych, dążenie do
natychmiasto- wej gratyfikacji i obietnica odrocznej w czasie
nagrody.

Decyzje zakupowe
Jaka reklama proszku by Was przekonała?
Co w telefonach komórkowych należy wskazać jako zaletę, by skłonić
do zakupu?
Gdzie chcesz pojechać i jak mogę Cię do tego skłonić?
Jak powinienem rozpocząć rozmowę w sklepie po wejściu, powitanie?
Jak w sklepie z AGD powinienem zareklamować pralkę?
Jak powinienem skutecznie sprzedać krem do twarzy?
Jak skutecznie powinienem prowadzić rozmowę handlową by sprzedać
telewizor?
W jaki sposób chcielibyście widzieć reklamę swojego ulubionego piwa?
Jak ?

Strategie wybitnych sprzedawców
Stajemy się tym o czym najczęściej myślimy
Podejmij zobowiązanie do doskonałości
Porzuć strach przed porażką
Uwierz w siebie i swój produkt
Bądź konsultantem nie sprzedawcą

Strategie wybitnych sprzedawców
Profesjonalizm
Samorozwój
Odpowiedzialność
AIDA
Budowanie relacji i uzyskanie zaufania
Wiarygodność
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