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ΠΟΎΛΆ ΣΆΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΙΆΣ

1.1 Η πώληση
Η οικονομική ευρωστία και μακροημέρευση μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον 
τύπο των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά, εξαρτάται πρωταρχικά 
από την κερδοφορία της, κύρια πηγή της οποίας είναι οι πωλήσεις της.

Η πώληση είναι συνισταμένη δύο παραγόντων: της τέχνης και της επιστήμης. Είναι 
τέχνη, γιατί προϋποθέτει την προσωπική ανάπτυξη του πωλητή, αφού εξαρτάται ση-
μαντικά από τη διαίσθηση, τη δύναμη της αντίληψης, τη φαντασία, τη δημιουργικότη-
τα, την επιμονή και το ανοιχτό μυαλό. Είναι και επιστήμη, καθώς στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην ψυχολογία και την επικοινωνία.

Μετά από έρευνες, διαπιστώθηκε ότι μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 8% είναι 
από τη φύση του προικισμένο να γίνει καλός πωλητής. Το παρήγορο, όμως, για τους 
υπολοίπους είναι ότι η τεχνική της πώλησης μπορεί να διδαχθεί. Αυτό που απαιτείται 
από εμάς, που θέλουμε την επαγγελματική μας βελτίωση, είναι να συνδέσουμε στα-
διακά όλες τις κουκίδες πληροφοριών, προσωπικών εμπειριών και γνώσεων που μας 
προσφέρει η διεθνής βιβλιογραφία και να γίνουν αυτά οι σύμμαχοί μας.

Μια διαδικασία πώλησης υλοποιείται όταν κάποιος δίνει ή παραδίνει κάτι με αντάλ-
λαγμα χρήματα ή κάτι άλλο που έχει αξία. Η τέχνη της πώλησης ξεκινά όταν κάποιος 
πρέπει να πείσει κάποιον άλλο για τα πλεονεκτήματα ενός πράγματος ή μίας υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ανεξάρτητα από το πόσο όμορφη είναι η σχεδίαση 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, πόσο χρήσιμο και λειτουργικό είναι, πόσο αποτελε-
σματικό είναι για το target-group πελατών στο οποίο απευθύνεται, μέχρι κάποιος να το 
πουλήσει, δεν υπάρχει καμία οικονομική αξία ή όφελος.

Εξάλλου, να μην ξεχνάτε ότι πριν να χρεώσεις και να πιστώσεις, πρέπει πρώτα να 
πουλήσεις!
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Μετά από δώδεκα χρόνια στον τομέα των πωλήσεων σε πάνω από εξήντα διαφο-
ρετικές εθνικότητες πελατών, είμαι πεπεισμένος ότι η πώληση δεν είναι τίποτα περισ-
σότερο από αποτελεσματική επικοινωνία σε όλους τους τομείς και τις πτυχές της ζωής 
μας. Η ζωή και η υγεία σας θα επηρεαστούν από τις σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους 
και η ικανότητά σας να επικοινωνείτε θα υπαγορεύει και θα καθορίζει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την ποιότητα των σχέσεών σας.

Κάθε άτομο που βελτιώνει τις δεξιότητές του στον τομέα των πωλήσεων βελτιώνει 
αισθητά και τις δεξιότητές του στην επικοινωνία. Ως εκ τούτου, θα είναι πιο αποτελε-
σματικός σε ό,τι κάνει, καθώς θα βελτιώνονται και οι σχέσεις που διέπουν τη ζωή του.

1.2 Ορισμός
Πώληση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία μεταφέρεται η κυριότητα ενός πράγ-
ματος ή ενός δικαιώματος από τον ένα (τον πωλητή), στον άλλο (τον αγοραστή), με 
απώτερο σκοπό το αμοιβαίο όφελος. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε 
την τελευταία φράση: «αμοιβαίο όφελος». Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχνάει η μεγάλη 
πλειοψηφία των επαγγελματιών της αγοράς, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους 
επαγγελματίες των πωλήσεων. Είναι στατιστικά δεδομένο ότι αν επιθυμείς μια μακρό-
χρονη πορεία στον χώρο των πωλήσεων, τότε θα πρέπει να στοχεύεις στην ολοκλή-
ρωση μιας διαδικασίας πώλησης με αμοιβαίο όφελος και για τα δύο μέρη: αυτό του 
πωλητή και αυτό του αγοραστή. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι θέλουν να αγοράζουν 
αλλά σιχαίνονται να αισθάνονται ότι «αγοράζονται».

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε και ότι η πώληση είναι το 
σύνολο των ενεργειών που θα κάνει ο πωλητής, προκειμένου να πείσει τον υποψήφιο 
πελάτη ότι αξίζει να δαπανήσει χρήματα για να αποκτήσει το συγκεκριμένο προϊόν.

Πώληση = τέχνη + επιστήμη + ψυχολογία

Από τη μία πλευρά, η επιστήμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχολογία και την 
επικοινωνία. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί οι τέσσερις παράγοντες (πώληση, τέχνη, 
επιστήμη, ψυχολογία) είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και αποτελούν μέρος 
της ίδιας εξίσωσης. Από την άλλη πλευρά, η τέχνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
διαίσθηση, τη φαντασία και τη δύναμη της αντίληψης. 

Ο πωλητής, ο οποίος καταφέρνει να συνδέσει όλα τα παραπάνω στοιχεία και να τα 
προσαρμόσει τόσο στο προσωπικό του στιλ όσο και στην ικανότητα επικοινωνίας με τον 
πελάτη, τότε σίγουρα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο των επαγγελματιών πωλήσεων.

Η πώληση απαιτεί πρώτα απ’ όλα την προσωπική μας ανάπτυξη (soft skills, ακρόαση, 
συμπάθεια, δημιουργικότητα, ανοιχτό μυαλό και κοινή λογική). Όπως αναφέραμε και 
προηγουμένως, τα άσχημα νέα είναι ότι μόλις το 8% των ανθρώπων έχουν την τάση να 
είναι καλοί πωλητές από τη φύση τους. Τα καλά νέα είναι ότι οι πωλήσεις μαθαίνονται. 



3

ΠΟΎΛΑ ΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Επίσης, τα περισσότερα από αυτά που θα αναλύσουμε διεξοδικά είτε τα γνωρίζετε είτε 
τα έχετε συναντήσει κάποια φορά στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή σας.

Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτό το βιβλίο είναι να συνδέσουμε 
όλα αυτά τα κομμάτια που έχετε διασκορπισμένα μέσα σας να τα προσαρμόσουμε στο 
προσωπικό σας στιλ, προκειμένου να γίνετε ένας ολοκληρωμένος πωλητής.

1.3 Η διαδικασία της πώλησης
Η διαδικασία της πώλησης αναφέρεται στις διαδοχικές ενέργειες–βήματα, που πρέπει 
να κάνει ο πωλητής, έτσι ώστε να την ολοκληρώσει με επιτυχία.

Τα βήματα αυτά είναι 8, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 ο εντοπισμός του υποψήφιου πελάτη,

 η προετοιμασία του πωλητή,

 η προσέγγιση του υποψήφιου πελάτη,

 η παρουσίαση του προϊόντος,

 διευκρινήσεις–ερωτήσεις,

	η αντιμετώπιση των αντιρρήσεων του πελάτη,

	το κλείσιμο της συμφωνίας–πώλησης,

	η μετέπειτα παρακολούθηση ή η επόμενη ημέρα.

Κάθε ενέργεια–βήμα είναι αλληλεξαρτώμενο με τα υπόλοιπα. Ενδέχεται να χρειαστεί ο 
πωλητής να επιστρέψει σε βήμα από το οποίο έχει ήδη περάσει προκειμένου να επιτύ-
χει τον σκοπό του, που δεν είναι άλλος από την πώληση.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο ο πωλητής να ακολουθή-
σει με τη σειρά όλα τα βήματα με θρησκευτική ευλάβεια, κάθε φορά που θα επιδιώξει 
να κάνει μια πώληση. Ενδεχομένως, κάποιο ή κάποια από αυτά να μη χρειάζονται σε 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε διεξοδικά σε καθένα απ’ αυτά.

1.3.1 Ο εντοπισμός του υποψήφιου πελάτη
Με βάση έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε επαγγελματικές ομάδες πωλήσεων, 
έχει διαπιστωθεί ότι οι πιο επιτυχημένοι πωλητές εντοπίζουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
υποψήφιων πελατών (leads) από τους πωλητές που δεν πιάνουν τον στόχο τους. 

Επιπλέον, κατά μέσο όρο, το 17% του υπάρχοντος πελατολογίου μιας εταιρείας χά-
νεται ανά έτος. Συνεπώς, κάθε πωλητής μιας εταιρείας θα πρέπει να αναπτύξει ατομικά 
το πελατολόγιό του. Αυτή θα πρέπει να είναι και μία από τις βασικές προτεραιότητες 
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κάθε πωλητή, εμπόρου ή καταστηματάρχη· η συνεχής προσπάθεια για δημιουργία 
leads και συνεπώς, η διεύρυνση του πελατολογίου.

Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία της πώλησης θα πρέπει να ξεκινήσει από την 
ανεύρεση των υποψήφιων πελατών, εκείνων που θα αγοράσουν το προϊόν μας. Είναι 
το ξεκίνημα και αν γίνει σωστά, σίγουρα θα αποτελέσει το εφαλτήριό μας για πολλές 
επιτυχημένες πωλήσεις.

Όσοι περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες συμπεριληφθούν στη λίστα μας, τόσο θα 
αυξάνονται οι πιθανότητές μας για να κάνουμε πωλήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
στατιστικά η λίστα ενός επιτυχημένου πωλητή περιλαμβάνει πολύ περισσότερα ονό-
ματα από την αντίστοιχη ενός μέτριου συναδέλφου του.

Ακόμα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα ποσοστό από τους ήδη υπάρχοντες 
πελάτες μας θα χαθεί για διάφορους λόγους (π.χ. αλλαγή είδους εμπορίου, συνταξιοδό-
τηση ή παύση δραστηριότητας κ.α.). Επομένως, η δεξαμενή των υποψήφιων πελατών 
μας θα πρέπει να μεγαλώνει για να αναπληρώνει τις αναπόφευκτες απώλειες.

Όσο καλός πωλητής και να είσαι, και ακόμα και αν τα κάνεις όλα σωστά, θα πρέπει 
να υπολογίζεις ένα ποσοστό απωλειών ή αδρανοποίησης του υπάρχοντος πελατολογί-
ου σου ανά έτος, με βάση τον χρυσό κανόνα του 5-20. Δηλαδή 5% με 20% ανά έτος ή 
ανά κύκλο πωλήσεων.

Πέρα όμως από αυτό, θα πρέπει ανά δύο μήνες, τουλάχιστον, να ελέγχουμε έναν 
έναν τους πελάτες του υπάρχοντος πελατολογίου μας και να εξετάζουμε τι επιπλέον θα 
μπορούσαμε να τους πουλήσουμε. Θα ξαφνιαζόμασταν με τη δυναμική του υπάρχο-
ντος πελατολογίου μας σε πλήρη έκταση.

Για την αναζήτηση νέων πελατών, είτε ξεκινάμε από το μηδέν είτε έχουμε ήδη στην 
κατοχή μας ένα υπάρχον πελατολόγιο, θα πρέπει να συντάξουμε τη λίστα μας με τους 
εν δυνάμει πιθανούς νέους πελάτες.

Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουμε σε διάφορες πηγές για να αντλή-
σουμε τις απαραίτητες σ’ εμάς πληροφορίες. Οι πλέον συνηθισμένες πηγές είναι οι εξής:

	οι προσωπικές μας γνωριμίες,

	οι συστάσεις που μας έδωσαν οι ήδη υπάρχοντες πελάτες μας,

	τα συνέδρια και οι εκθέσεις που συμμετέχουμε,

	οι διαφημίσεις,

	οι καταχωρήσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

	οι εμπορικοί κατάλογοι με λίστες επιχειρήσεων ανά κλάδο.

Η επιλογή της καταλληλότερης για εμάς πηγής εξαρτάται από το είδος του προϊόντος 
που προωθούμε, από την εμπειρία μας και από την όποια εξοικείωση έχουμε. Ωστόσο, 
καλό θα ήταν να αντλήσουμε στοιχεία από παραπάνω από μία πηγές.
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1.3.2 Χαρακτηριστικά ενός καλού lead
Ποια είναι, όμως, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν καλό υποψήφιο πελάτη (lead); Ένα 
από τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι οι πελάτες και οι 
υποψήφιοι πελάτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να 
γίνεται αξιολόγηση των πελατών και των υποψήφιων πελατών και κατηγοριοποίησή τους. 
Η κατηγοριοποίηση γίνεται με κριτήρια τα οποία διαφέρουν από αγορά σε αγορά. Ωστόσο, 
η κατηγοριοποίηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα τέσσερα διαφορετικά clusters (ομάδες). 
Για παράδειγμα, μια απλή κατηγοριοποίηση υπαρχόντων πελατών θα μπορούσε να είναι 
με κριτήριο τον τζίρο που κάνουν. Και η κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να είναι από το Α 
μέχρι D· Α για αυτούς με τον μεγαλύτερο τζίρο και D για αυτούς με τον μικρότερο.

1.3.2.1  Χαρακτηριστικά υποψήφιων πελατών (leads)  
και κατηγορίες αυτών

Ποια χαρακτηριστικά, όμως, θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι πελάτες 
μας, ώστε να τους συμπεριλάβουμε στη λίστα μας;

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι θα πρέπει να προηγηθεί μια αξιολόγησή τους, η οποία θα 
αποδειχθεί στη συνέχεια πόσο πολύτιμη μάς ήταν, γιατί:

α. θα μας επιτρέψει να γίνουμε παραγωγικότεροι, αφού θα μας δείξει ποιοι εκ των 
υποψηφίων πελατών εμφανίζονται ως οι πιο δυναμικοί, αυτοί που πιθανά θα 
απορροφήσουν τις μεγαλύτερες ποσότητες από το προϊόν μας, ώστε να εστιά-
σουμε την προσοχή μας σ’ αυτούς, και

β. για κάθε ώρα που θα αφιερώσουμε για να κάνουμε την αξιολόγηση των υπο-
ψήφιων πελατών, θα αποζημιωθούμε στη συνέχεια με το κέρδος πολλαπλάσιου 
χρόνου σε σχέση με αντιπαραγωγικές παρουσιάσεις σε αδιάφορους πελάτες.

Για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των υποψήφιων πελατών μας θα απαιτηθεί 
να τους διαχωρίσουμε σε κατηγορίες, ανάλογα με τις πιθανότητες που εκτιμάμε ότι 
έχουμε, για να πραγματοποιήσουμε την πώληση, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Πόσο αναγκαία ή έντονη κρίνουμε ότι είναι η επιθυμία του υποψήφιου πελάτη για 
να αγοράσει το προϊόν μας; 

Για να έχουμε σοβαρή πιθανότητα προώθησης του προϊόντος, θα πρέπει παράλληλα 
με εμάς και ο πελάτης να αναμένει απ' αυτό ανάλογο κέρδος. Σε αντίθετη περίπτωση, 
οι πιθανότητες πώλησης είναι μικρές.

Εκτός, όμως, από την αναγκαιότητα που υπάρχει ή την επιθυμία του πελάτη να απο-
κτήσει το προϊόν μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε και εάν αυτός έχει την οικονομική δυ-
νατότητα για να το κάνει, είτε πρόκειται για άτομο, είτε για εταιρεία ή οργανισμό.
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Ακόμα, όταν πρόκειται να απευθυνθούμε σε εταιρεία ή οργανισμό, θα πρέπει να 
ανακαλύψουμε, ποιο είναι το «όνομα-κλειδί» για να το γράψουμε στη λίστα μας. Θα εί-
ναι το όνομα του ατόμου που έχει την εξουσία ή την εξουσιοδότηση για να εγκρίνει την 
αγορά ή να την επηρεάσει καθοριστικά, όπως είναι οι άμεσοι χρήστες του προϊόντος, 
οι υπεύθυνοι προμηθειών, οι επικεφαλής σχεδιασμού κ.λπ. Με άλλα λόγια, ο decision 
maker που θα δούμε και παρακάτω στη στρατηγική του cold calling.

Επιπλέον, οφείλουμε να κάνουμε προέλεγχο για το αν θα υπάρξει από το εκτιμώμενο μέ-
γεθος της συναλλαγής με τον υποψήφιο πελάτη το αναμενόμενο αμοιβαίο κέρδος. Στο τέ-
λος της ημέρας, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση, θα είμαστε κερδισμένοι και οι 
δυο, πωλητής και πελάτης; Αν ναι, προχωράμε. Αν, όμως, δεν κρίνουμε το εκτιμώμενο ύψος 
της παραγγελίας επωφελές για εμάς, καλό θα είναι να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας αλλού.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που αξίζει να κλείσεις έναν πελάτη ακόμα και αν 
το κέρδος δεν είναι το αποδεκτό, σε περίπτωση όπως αυτή που ξέρεις ότι η προσθήκη του 
συγκεκριμένου πελάτη στο πελατολόγιό σου θα σου φέρει κι άλλους πελάτες. Οι leaders, για 
παράδειγμα, της αγοράς τείνουν να ωθούν εμμέσως και άλλες εταιρείες να πράξουν το ίδιο 
με αυτούς. Επιπλέον, η προσθήκη μεγάλων πελατών στο πελατολόγιό σας θα σας δώσει κύ-
ρος και κατά πάσα πιθανότητα θα σας δώσει την ώθηση να προσθέσετε κι άλλους πελάτες. 

1.3.2.2 Μέθοδοι ανεύρεσης υποψήφιων πελατών

Το ψυχρό σάρωμα

Η μέθοδος βασίζεται στον νόμο των μέσων όρων. Κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι 
στους 10 υποψήφιους πελάτες που θα επισκεφθούμε, θα αγοράσει το προϊόν μας ο ένας. 
Επομένως, για 10 πωλήσεις, θα πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο των ερευνών μας και 
να κάνουμε 100 επισκέψεις. Στις περισσότερες δε απ’ αυτές, συνήθως, δεν θα γνωρίζουμε 
τίποτα ή ελάχιστα πράγματα για αυτούς που θα επισκεφθούμε. Είναι ίσως η πιο απλή μέ-
θοδος ανεύρεσης νέων υποψήφιων πελατών (leads) και βασίζεται απλά στη μέθοδο των 
πιθανοτήτων. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές η πώληση είναι και ένα παιχνίδι αριθμών. 
Θα δείτε αργότερα, όταν θα έχετε προσαρμόσει στο προσωπικό σας στιλ πωλήσεων τα 
όπλα που θα βρείτε σε αυτό εδώ το βιβλίο και θα τα εφαρμόζετε στην πράξη, ότι όσο 
περισσότερους υποψήφιους πελάτες προσεγγίζετε, τόσο μεγαλύτερο αριθμό πελατών 
θα εισάγετε στο πελατολόγιό σας. Αυτό θα συμβαίνει ακόμα και αν δεν γνωρίζετε πολλά 
για τον υποψήφιο πελάτη σας και απλά παίζετε με τις πιθανότητες. 

Η ατέλειωτη αλυσίδα

Με τη μέθοδο αυτή, επιδιώκουμε με κάθε επίσκεψή μας σε ήδη υπάρχων πελάτη να 
αποκτήσουμε ένα τουλάχιστον όνομα υποψήφιου πελάτη. Η μέθοδος είναι αποτελε-
σματική όταν ο συνομιλητής μας είναι ένας ικανοποιημένος υπάρχων πελάτης μας.
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Το κέντρο επηρεασμού

Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη καλών σχέσεών μας με άτομα που ασκούν 
επιρροή στον ευρύτερο περίγυρο. Για παράδειγμα, πρόσωπα που ασχολούνται με τα 
κοινά, υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, επιστήμονες, δημοσιογράφους, αθλητές, καλ-
λιτέχνες κ.α. Εδώ πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη σημαντικότητα των δη-
μοσίων σχέσεων στη δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι να είμαστε «πωλητές», είτε 
είμαστε διευθυντές μιας μεγάλης επιχείρησης, είτε είμαστε ιδιοκτήτες ενός μικρού κα-
ταστήματος, είτε είμαστε απλοί παραγγελιολήπτες.

Συνεπώς, θα πρέπει να θεωρείται επιτακτική ανάγκη η προσπάθεια να γνωρίσουμε 
και να αναπτύξουμε σχέσεις με ανθρώπους που θεωρούνται opinion leaders στον κλά-
δο στον οποίο κινούμαστε και αυτό γιατί μία σωστή γνωριμία μπορεί να ανοίξει την 
πόρτα για μία σειρά καλών νέων πελατών. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε τους 
ανθρώπους που επηρεάζουν τον κλάδο μας, είναι μέσω networking events, δηλαδή εκ-
δηλώσεων του εκάστοτε κλάδου, και μέσω σωστής προετοιμασίας και ερωτήσεων που 
θα μπορούσαμε να τους κάνουμε. 

Η άμεση μέθοδος

Η συγκεκριμένη μέθοδος συνίσταται στην απευθείας αποστολή διαφημιστικών φυλλαδί-
ων, εντύπων και ενημερωτικών δελτίων στους υποψήφιους πελάτες, με την ελπίδα ότι αυ-
τοί θα επικοινωνήσουν μαζί μας για να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.

Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική όταν έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή υποψήφιων 
πελατών και επίσης, αρκετά χρήματα για να ξοδέψουμε σε ενέργειες direct marketing. Η πιο 
σύγχρονη εκδοχή της άμεσης μεθόδου είναι οι καμπάνιες blast e-mail. Είναι μια μέθοδος, η 
οποία συνήθως εφαρμόζεται από κινέζικες εταιρείες. To ίδιο e-mail αποστέλλεται μαζικά σε 
μία λίστα με διευθύνσεις e-mail. Στατιστικά, το 1% με 2% αυτών στους οποίους αποστέλλε-
ται το e-mail (ακόμα και αν έχει πάει στα ανεπιθύμητα), απαντούν ζητώντας επιπλέον πλη-
ροφορίες. Περίπου το 0,4% από αυτούς που θα λάβουν το μήνυμα, θα αποτελέσουν ένα hot 
lead γιατί θα ζητήσουν και πληροφορίες αναφορικά με το κόστος. Είναι μια τεχνική όπως το 
«ψυχρό σάρωμα» που βασίζεται στη μέθοδο των πιθανοτήτων.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι παρά τα όσα έχουμε ανα-
φέρει παραπάνω, η διαδικασία ανεύρεσης μελλοντικών πελατών δεν είναι το ίδιο σημα-
ντική σε όλους τους κλάδους των πωλητών–πωλήσεων. Άλλη βαρύτητα έχει για τον πω-
λητή που προωθεί το προϊόν του κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή και άλλη, λιγότερη, 
για τον ασχολούμενο με χονδρέμπορους, των οποίων η ανεύρεση είναι ευκολότερη.

1.3.3 Η προετοιμασία του πωλητή
Το βήμα αυτό αφορά την προετοιμασία μας για τη συνάντηση με τον υποψήφιο πελά-
τη. Η επιμελημένη εργασία μας, με τη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των απαραί-
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τητων, σχετικά με τον πελάτη, πληροφοριών θα μας προσφέρει το πλεονέκτημα που 
χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία μια πώληση.

Έχει διαπιστωθεί κατ’ επανάληψη στην πράξη ότι η μη επαγγελματική και ατελής 
προετοιμασία θα καταλήξει πιθανότατα σε μια αποτυχημένη επίσκεψη. Η σημασία της 
προετοιμασίας για τον πωλητή θα μπορούσε εύκολα να γίνει κατανοητή από τη στρατι-
ωτική έκφραση «The more you sweat in training, the less you bleed in combat».

1.3.3.1  Τα κυριότερα σημεία, στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε 
την προσοχή μας, κατά τη φάση της προετοιμασίας

Η αυτοπεποίθηση

Όσο καλύτερη είναι η προετοιμασία μας, τόσο υψηλότερη θα είναι και η αυτοπεποί-
θησή μας και συνεπώς, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητές μας να πετύχουμε τον στόχο 
που έχουμε θέσει για τη συνάντησή μας με τον πελάτη. Η άριστη γνώση του προϊόντος 
που προωθούμε και η επιμελημένη και με προσοχή προετοιμασμένη παρουσίαση του 
θέματός μας θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε με άνεση και ευχέρεια τις όποιες απορίες 
του πελάτη, για το προϊόν, και να διαλύσουμε τις τυχόν αμφιβολίες του. Μην ξεχνάτε 
ότι η αυτοπεποίθηση και ο ενθουσιασμός είναι ίσως τα δύο συναισθήματα που μετα-
δίδονται το ίδιο γρήγορα με τον φόβο. Συνεπώς, ο πωλητής που έχει αυτοπεποίθηση 
και ενθουσιασμό έχει κάνει το πρώτο βήμα για να επιτύχει τον στόχο του. Το ζήτημα 
είναι τόσο η αυτοπεποίθηση όσο και ο ενθουσιασμός να έχουν στέρεα βάση και να 
στηρίζονται κάπου. Στην προκειμένη περίπτωση, η προετοιμασία αποτελεί ένα από τα 
καλύτερα και πιο εκρηκτικά συστατικά παραγωγής αυτοπεποίθησης.

Μιας και μιλάμε για το θέμα της αυτοπεποίθησης, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι 
ακόμα και αν έχουμε μια ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον πελά-
τη σαν να εκπροσωπούμε την επιχείρηση και όχι τον Γιάννη, τον Μιχάλη ή τον Γιώργο. 
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και αν έρθει η απόρριψη δεν θα είναι προσωπι-
κή. Αντιθέτως, θα πρέπει να μπαίνουμε με την αυτοπεποίθηση ότι εκπροσωπούμε μια 
ολόκληρη εταιρεία ακόμα και αν αυτή η εταιρεία αρχικά απαρτίζεται αποκλειστικά από 
εμάς τους ίδιους. Σαφώς και τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα στην περίπτωση όπου 
εκπροσωπούμε μια εταιρεία με πολλούς υπαλλήλους και ετήσιο τζίρο κάποιων εκατομ-
μυρίων. Η αίσθηση ότι αυτό που εκπροσωπούμε είναι μεγαλύτερο από τον πελάτη μας 
δίνει αυτοπεποίθηση και μειώνει τον πιθανό φόβο που μπορεί να έχουμε αντιμετωπί-
ζοντας τον πελάτη.

Δείτε για παράδειγμα την αυτοπεποίθηση που δείχνουν οι άνθρωποι που παλαιότε-
ρα κυρίως συναντούσαμε συνήθως στα αεροδρόμια και προσπαθούσαν να συλλέξουν 
χρήματα είτε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είτε για διάφορους θρησκευτικούς 
οργανισμούς. Αν τους φέρετε στο μυαλό σας θα συνειδητοποιήσετε ότι η αυτοπεποί-
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θηση τους αυτή πήγαζε στον μεγαλύτερο βαθμό από την πεποίθηση τους ότι εκπρο-
σωπούν κάτι ανώτερο από τον υποψήφιο πελάτη. 

Αν, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που μάλλον δεν είναι επαγγελματίες μπορούν να τα 
καταφέρουν τόσο αποτελεσματικά, τότε εμείς είμαστε σίγουρα υποχρεωμένοι να κά-
νουμε ένα βήμα παραπάνω. 

Η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης

Γνωρίζοντας και κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες του υποψήφιου πελάτη μας, 
καθώς και το κατά πόσο το προϊόν μας μπορεί να τις ικανοποιήσει ή όχι, θα του παρου-
σιάσουμε τα πραγματικά δεδομένα και θα του προτείνουμε αναλόγως. Με τον τρόπο 
αυτό, του δείχνουμε ότι προτεραιότητά μας είναι η δική του εξυπηρέτηση και η κάλυψη 
των δικών του αναγκών. Το κέρδος μας θα είναι ένας ικανοποιημένος πελάτης, που θα 
μας εκτιμά και θα σέβεται την άποψή μας. Θέλει προσοχή το γεγονός ότι πολλές φο-
ρές μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να παραπλανήσουμε έναν πελάτη με τον οποίο 
έχουμε αναπτύξει καλή σχέση, προκειμένου να κάνουμε μια πώληση την οποία έχουμε 
εκείνη τη στιγμή ανάγκη και με αυτόν τον τρόπο να τον θυσιάσουμε. Αν χειριζόμασταν 
την κατάσταση με άλλο τρόπο, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη σε μακρο-
πρόθεσμο στάδιο.

Ο επαγγελματισμός

Η επιμελημένη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για τον υποψήφιο πελάτη 
και η αναλυτική και ουσιαστική επεξεργασία τους καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και την 
υπευθυνότητα με τις οποίες αντιμετωπίζουμε το επάγγελμά μας. Ο επαγγελματισμός φαί-
νεται σε κάθε έκφανση της επαγγελματικής μας ζωής. Από το ντύσιμό μας, την επιμελη-
μένη μας εμφάνιση, το στιλό που γράφουμε, μέχρι και τον τρόπο που κάνουμε χειραψία.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα

Η αποτελεσματικότητα είναι αποτέλεσμα της σωστής προετοιμασίας, της πληρότητας της 
παρουσίασής μας, της ετοιμότητάς μας να δώσουμε στον υποψήφιο πελάτη τεκμηριωμέ-
νες απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις του και να διαλύσουμε τις όποιες αμφιβολίες του.

Σε αδρές γραμμές, η σωστή προετοιμασία μας, θα πρέπει να περιλαμβάνει και να απα-
ντά στα παρακάτω ζητήματα:

 Ποιος θα είναι ο στόχος της επίσκεψής μας; Η πώληση; H πρώτη γνωριμία με 
άλλα στελέχη της εταιρείας και η δημιουργία αρχικών σχέσεων; H συγκέντρωση 
ή η παροχή πληροφοριών; Ο εντοπισμός του decision maker;

 Στην αξιολόγηση και αποσαφήνιση των πραγματικών αναγκών του υποψήφιου 
πελάτη, τι είναι αυτό που θα καλύψει τις ανάγκες του; Τι είναι αυτό που πραγμα-
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τικά του χρειάζεται, που θέλει; Επομένως, σε ποια στοιχεία της παρουσίασης θα 
πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα;

 Στη δημιουργία του προφίλ του υποψήφιου πελάτη (το μέγεθος, ποια είναι η πρα-
κτική των αγορών της εταιρείας, οι συνεργάτες της, ποια είναι τα στελέχη που 
καθορίζουν ή επηρεάζουν τις αποφάσεις της εταιρείας, αναφορικά με τις αγορές).

 Τι πρέπει να περιλαμβάνει η παρουσίασή μας και ποιος είναι ο καταλληλότερος 
για τη συγκεκριμένη περίπτωση τρόπος; Ποια από τα πλεονεκτήματα του προϊ-
όντος μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στην παρουσίαση και να 
τονιστούν ιδιαιτέρως;

 Έχουμε την ετοιμότητα και την επάρκεια για να απαντήσουμε με επιχειρήματα 
στις όποιες αντιρρήσεις και αμφιβολίες του υποψήφιου πελάτη για το προϊόν;

 Ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση και τη 
λήψη της παραγγελίας από τον πελάτη;

Όλα αυτά θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια του βιβλίου.

1.3.4 Η προσέγγιση του υποψήφιου πελάτη
Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο 
στάδιο, αυτό της προσέγγισης του υποψήφιου πελάτη μας. Είναι η ενότητα εκείνη που 
ασχολείται με την «πρώτη εντύπωση» που θα κάνουμε στον υποψήφιο πελάτη μας.

Η θετική, η αδιάφορη ή η αρνητική εικόνα που θα δημιουργηθεί για εμάς στο μυαλό 
του υποψήφιου πελάτη, κατά την πρώτη μας επαφή, θα επηρεάσει καθοριστικά όλη 
τη μετέπειτα συμπεριφορά και στάση του απέναντί μας επηρεάζοντας την επιτυχία ή 
αποτυχία της πώλησης.

Η πρώτη εικόνα διαμορφώνεται από την εμφάνιση, τη στάση του σώματος και τη 
συμπεριφορά. Το φροντισμένο πρόσωπο, τα μαλλιά, τα ρούχα, τα καθαρά παπούτσια, 
η ζεστή χειραψία, το χαμόγελο, ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώματος σίγουρα 
θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανταπόκριση του συνομιλητή απέναντί μας.

1.3.4.1 Τεχνικές προσέγγισης

Στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν καταχωρηθεί πολλές μέθοδοι αρχικής προσέγγισης. Σε 
εμάς εναπόκειται να επιλέξουμε την πλέον κατάλληλη εξ αυτών, εκείνη που ταιριάζει 
καλύτερα στην κάθε περίπτωση. Ο καλός πωλητής δεν ξεχνά ότι κάθε υποψήφιος πε-
λάτης είναι και μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πως κάθε πώληση είναι διαφορετική 
από την άλλη.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις επικρατέστερες σήμερα τεχνικές αρχικής 
προσέγγισης.


