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PodejĞcie do sprzedaĪy
inne niĪ znane do tej pory
To nie jest kolejna ksiąĪka o sprzedaĪy i technikach przydatnych dla handlowców, chociaĪ kierujĊ ją równieĪ do sprzedawców. To ksiąĪka o fundamentalnych obszarach kompetencji, które stoją za technikami stosowanymi od wieków w sprzedaĪy. To ksiąĪka o dwunastu obszarach zawartych w akronimie
Pro Sell Tools, które powinniĞmy uwzglĊdniü przy planowaniu sprzedaĪy
w firmie. To ksiąĪka o tym, jak zaplanowaü sukces w sprzedaĪy poprzez wybór
konkretnych taktyk. Jest to bardzo istotne dlatego, Īe zaleĪy on w gáównej mierze od przyjĊtej strategii, skáadających siĊ na nią metod i konsekwencji w jej
realizacji. Sam produkt jest waĪny, ale nie mniej istotne jest to, w jaki sposób
chcemy dotrzeü z jego wartoĞcią do klienta.

Moje doĞwiadczenie ze sprzedaĪą
Od ponad 12 lat zawodowo zajmujĊ siĊ sprzedaĪą, ale moje pierwsze doĞwiadczenia z handlem siĊgają jeszcze lat szkoáy podstawowej, kiedy jako dziecko
obserwowaáem pracĊ w sklepie rodziców, gdzie nawet pomagaáem juĪ w obsáudze klienta. Z dzieciĔstwa utkwiáa mi w pamiĊci wizyta jednego z przedstawicieli marki Zepter, oferującego bardzo drogie i ekskluzywne (jak na tamte
czasy) garnki. Z ciekawoĞcią obserwowaáem stosowane techniki sprzedaĪy, nie
tylko w trakcie tej wizyty, ale takĪe mechanizmy wykorzystywane w handlu
obwoĨnym, przez akwizytorów czy w pierwszych reklamach telewizyjnych. To
byáo niesamowite przeĪycie obserwowaü rodzący siĊ w Polsce kapitalizm.
Od ponad 10 lat sam zajmujĊ siĊ sprzedaĪą usáug konsultingowych dla biznesu
i wspieraniem sprzedaĪy.
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Jestem praktykiem, ale jako socjolog, trener i konsultant obserwowaáem
oczywiĞcie rozwój wiedzy o sprzedaĪy, którą czerpaáem gáównie z anglosaskiego
krĊgu kulturowego, miĊdzy innymi od Franka Bettgera, Dale’a Carnegiego,
Davida H. Sandlera, Kevina Hogana, Roberta Cialdiniego, Neila Rackhama,
I vana Misnera, Josepha O’Connora, Robina Priora i wielu innych.
Moje praktyczne doĞwiadczenie i obserwacje doprowadziáy mnie do stworzenia
modelu Pro Sell Tools, czyli checklisty obszarów, które są istotne w drodze
do wdroĪenia aktywnej sprzedaĪy w firmie czy w codziennej pracy z klientem.
Pro Sell Tools sáuĪy do projektowania strategii sprzedaĪy i wyprowadzania
z niej konkretnych taktyk sprzedaĪowych mających przybliĪyü nas do sukcesu.
Wiele firm, z którymi pracowaáem, po analizie aktualnej polityki dochodziáo
do lepszego zrozumienia obszarów, które powinny wzmocniü, przemodelowaü
czy zmieniü. Start upy mogą zaplanowaü swoją aktywnoĞü sprzedaĪową, a studenci nauczyü siĊ szerokiego spojrzenia na sprzedaĪ.

Jak wykorzystaü model Pro Sell Tools?
UwaĪam, Īe model Pro Sell Tools nadaje siĊ najlepiej do projektowania nowej
lub przeglądu (uaktualnienia) posiadanej strategii sprzedaĪowej. Wielu firmom
tak naprawdĊ brakuje realnej polityki sprzedaĪy, która przekáada siĊ na
konkretne i spójne taktyki sprzedaĪowe i marketingowe, na bazie których
moĪna budowaü spójną dziaáalnoĞü firmy. Projektowanie samo w sobie jest dla
mnie istotą myĞlenia kreatywnego, czyli twórczego, ale takĪe projektowego.
Jak zapanowaü nad wynikami sprzedaĪowymi? Trzeba je skutecznie zaplanowaü, dając jasny sygnaá dla marketingu, sprzedaĪy i obsáugi klienta, w którą
stronĊ idziemy, czyli jaki wizerunek firmy chcemy tworzyü.

Dla kogo napisana jest ta ksiąĪka?
KsiąĪka napisana jest dla osób, które zajmują siĊ aktywną sprzedaĪą, czyli menadĪerów sprzedaĪy i marketingu wszystkich szczebli, wáaĞcicieli firm oraz
handlowców, którzy chcą zaprojektowaü i wdroĪyü w praktykĊ skuteczną
sprzedaĪ w swojej organizacji. BĊdzie ona przydatna takĪe konsultantom,
którzy znajdą w niej narzĊdzia do pracy ze swoimi klientami, uáatwiające im
projektowanie sprzedaĪy.
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Nazwa PRO SELL TOOLS to akronim od sáów:
1. Pain and pleasure — zaspokajanie potrzeb klienta.
2. Rise — zwiĊkszanie wartoĞci zamówienia.
3. Open network — pozyskiwanie wartoĞciowych kontaktów
sprzedaĪowych.
4. Stay in touch — staáy kontakt z klientem.
5. Eliminate fear — budowanie zaufania w kontaktach z firmą.
6. Lack of risk — ograniczanie ryzyka dokonania záego wyboru.
7. Loyalty building — zwiĊkszanie lojalnoĞci klienta.
8. Timing — wyczucie czasu w sprzedaĪy.
9. Organized in system — zorganizowanie sprzedaĪy w spójny system.
10. Open minded — otwartoĞü na nowe moĪliwoĞci.
11. Long time distance — myĞlenie dáugofalowe o sprzedaĪy.
12. Service — strategia postĊpowania po sprzedaĪy.

Jak podzielona jest ta ksiąĪka?
CaáoĞü zostaáa podzielona w nastĊpujący sposób:
CzĊĞü I. Koncentracja na klientach
1. Pain and pleasure — jak zaspokajaü potrzeby klientów?
2. Rise — jak planowaü zwiĊkszanie sprzedaĪy?
3. Open network — jak pozyskiwaü wartoĞciowe kontakty sprzedaĪowe?
4. Stay in touch — jak pozostawaü w kontakcie z klientem?
CzĊĞü II. Proces sprzedaĪy
1. Eliminate fear — jak ograniczaü niepewnoĞü w relacji z klientem?
2. Lack of risk — jak ograniczaü obawĊ przed podejmowaniem ryzyka
przy zakupie?
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3. Loyalty building — jak zwiĊkszaü lojalnoĞü klientów?
4. Timing — jak zadbaü o wyczucie czasu w kontakcie z klientem?
CzĊĞü III. Strategiczne myĞlenie o sprzedaĪy
1. Organized in system — jak zorganizowaü sprzedaĪ w spójny system?
2. Open minded — jak pobudzaü potrzeby klientów?
3. Service — jak zadbaü o serwis, aby klienci wracali?
4. Long time distance — jak dziaáaü z myĞlą o budowaniu
dáugofalowych relacji z klientami?
Te obszary bĊdą kanwą dla poszczególnych rozdziaáów ksiąĪki. W kaĪdym
z nich przedstawiam narzĊdzia, techniki i taktyki pomocne w projektowaniu
sprzedaĪy. Teraz pokrótce opiszĊ, co znajdziesz w tych rozdziaáach.

Pro Sell Tools jako most
Model Pro Sell Tools, opisany w tabeli W.1, przedstawiam metaforycznie jako
most (rysunek W.1), przez który przechodzimy z klientem. Zanim jednak na
niego wejdziemy, musimy stworzyü sieü kontaktów (Open network), aby zdobyü potencjalnych klientów teraz lub w przyszáoĞci. DrogĊ, którą przebywamy z klientem, umieĞciáem w centrum rysunku. Symbolizuje ona potrzeby
i przyjemnoĞci (Pain and pleasure), wokóá których koncentruje siĊ sprzedaĪ.
WaĪny jest takĪe obszar Timing, czyli wyczucie czasu w procesie decyzyjnym
prowadzonym przez klienta. Aby most byá stabilny, potrzebuje solidnych podpór, którymi są:
x Rise — zaplanowanie strategii stabilnego wzrostu sprzedaĪy.
x Organized in system — zorganizowanie sprzedaĪy w spójny system.
x Lack of risk — zapewnienie klientom poczucia bezpieczeĔstwa
i pewnoĞci w trakcie podejmowania decyzji zakupowych.
x Service — profesjonalna obsáuga posprzedaĪowa.
Aby most sprzedaĪowy przetrwaá duĪe obciąĪenia, oprócz podpór potrzebuje
zabezpieczenia w postaci przĊsáa. Jest nim obszar Eliminate fear, czyli ograniczanie niepewnoĞci klientów w procesie sprzedaĪy, szczególnie na początku
wspóápracy, ale takĪe w trakcie jej trwania. OczywiĞcie na sprzedaĪ nie moĪemy
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patrzeü tylko przez pryzmat jednej transakcji, lecz dáugofalowo, uwzglĊdniając przy tym kwestie etyczne. To wáaĞnie obejmuje obszar Long time distance. Osobno umieĞciáem obszar Loyalty building, w którym planuje siĊ dziaáania
mające utrzymaü lojalnoĞü klientów. Nie mniej waĪne jest pozostawanie w staáym kontakcie z klientem (Stay in touch), który pozwala na podtrzymywanie
zbudowanej relacji. Trzy ostatnie obszary realizowane są juĪ po dokonaniu
sprzedaĪy.

Rysunek W.1. Pro Sell Tools jako most
Tabela W.1. Elementy modelu Pro Sell Tools
Obszar

Opis

Rozbudowany opis

Pain and
pleasure

Rozpoznawanie bólu
klienta i jego potrzeb

Planowanie, w jaki sposób odpowiemy
na potrzeby klienta w procesie
projektowania usáugi i w zakresie
zastosowania odpowiednich taktyk
sprzedaĪowych. Wychodzimy od
zrozumienia zadaĔ, przed którymi stoi
klient, a nastĊpnie w dopasowany sposób
przedstawiamy wartoĞü naszego
rozwiązania.
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Tabela W.1. Elementy modelu Pro Sell Tools (ciąg dalszy)
Obszar

Opis

Rozbudowany opis

Rise

ZwiĊkszanie
wartoĞci
zamówienia

Projektowanie dziaáaĔ aktywizujących
sprzedaĪ, które pozwolą wykorzystaü
potencjaá posiadanych produktów
i klientów. WĞród nich moĪna wskazaü
cross-selling, up-selling czy budowanie
stopniowalnych wariantów oferty.

Open
network

Budowanie sieci
potencjalnych
klientów

OkreĞlenie idealnego klienta i sposobów
dotarcia do niego. Wybór kanaáów
optymalnego dotarcia do klientów, dzi Ċki
którym oszczĊdzamy czas i pieniądze.

Stay in
touch

Utrzymywanie
kontaktu z klientem

Ustalenie, w jaki sposób, w jakim celu
i jak czĊsto bĊdziemy siĊ kontaktowaü
ze swoimi klientami. Utrzymywanie
kontaktu z aktualnymi i potencjalnymi
klientami zwiĊksza szanse na ponowny
wybór naszej oferty.

Eliminate
fear

Eliminowanie
obaw klienta
w bezpoĞrednim
kontakcie z firmą

Budowanie pozytywnych skojarzeĔ
z firmą juĪ w pierwszych poĞrednich
i bezpoĞrednich kontaktach. Klienci
potrzebują przekonania i dowodów,
Īe firma, z której usáug chcą skorzystaü,
jest godna zaufania.

Lack
of risk

Ograniczanie ryzyka
wynikającego
z dokonania zakupu

Uáatwianie podejmowania decyzji
klientom po zapoznaniu siĊ z ofertą
i ograniczanie poczucia ryzyka, które
towarzyszy im w koĔcowej fazie zakupów.

Loyalty
building

Budowanie
lojalnoĞci klienta

Zaprojektowanie dziaáaĔ, które przyczynią
siĊ do prawdziwej lojalnoĞci klientów,
opartej na jakoĞci dostarczonych usáug.
Dostarczanie wartoĞci, dla której trudno
znaleĨü alternatywĊ.

Timing

Wyczucie czasu,
w którym klient
bĊdzie dokonywaá
zakupu

Dopasowanie aktywnoĞci sprzedaĪowej
do sposobu podejmowania decyzji przez
klientów i ich potrzeb, z uwzglĊdnieniem
sezonowoĞci.
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Tabela W.1. Elementy modelu Pro Sell Tools (ciąg dalszy)
Obszar

Opis

Rozbudowany opis

Organized
in system

Organizacja
sprzedaĪy

Zbudowanie spójnego systemu sprzedaĪy,
który uwzglĊdnia procesy zarządzania
sprzedawcami i ich wiedzą produktową,
system motywacyjny i monitorowanie
aktywnoĞci sprzedaĪowych.

Open
minded

OtwartoĞü na klienta
i innowacje
produktowe

Skuteczna sprzedaĪ powinna opieraü siĊ
na podąĪaniu za potrzebami klientów
i na ich kreowaniu. OtwartoĞü na nowe
sposoby dostarczania wartoĞci powinna
byü wpisana w zadania firmy, aby nie
straciü kontaktu z rynkiem.

Long time
distance

MyĞlenie
w kategoriach
dáugofalowych

M yĞlenie o sprzedaĪy w sposób
dáugoterminowy, czyli taki, który daje
obopólne korzyĞci firmie i jej klientom,
a jednoczeĞnie oparty jest na etycznych
zasadach.

Service

Dobra obsáuga
w trakcie sprzedaĪy
i po niej

Ustalenie standardów obsáugi
posprzedaĪowej, dziĊki którym wszelkie
niedociągniĊcia w procesie sprzedaĪy
i samym produkcie zostaną zniwelowane,
a klienci bĊdą mieli poczucie, Īe firma
potrafi wziąü odpowiedzialnoĞü za swoje
dziaáania i produkty.

Pain and pleasure — zaspokajanie potrzeb klienta
SprzedaĪ powinna koncentrowaü siĊ wokóá potrzeb klientów, zarówno tych
związanych z ograniczaniem bólu, jak i ze sprawianiem im przyjemnoĞci.
Sprzedawca powinien podejmowaü dziaáania mające na celu uáatwianie klientom podejmowania decyzji, upraszczanie, ograniczanie zagroĪenia i ryzyka,
ubezpieczanie, zapewnianie dobrego samopoczucia, zwiĊkszanie bezpieczeĔstwa — czyli dostarczanie klientom wartoĞciowych rozwiązaĔ. OczywiĞcie
wymaga to wczeĞniejszego zdefiniowania grupy docelowej klientów, którzy
bĊdą potencjalnie zainteresowani oferowanymi rozwiązaniami. W tym obszarze koncentrujemy siĊ na przeanalizowaniu problemów, trudnoĞci czy bolączek
klienta, na które chcemy odpowiedzieü swoją ofertą. Obszar ten dotyczy tak
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naprawdĊ istoty dziaáania: w jaki sposób firma odnosi siĊ do potrzeb klientów. Dziaáania sprzedaĪowe wiąĪą siĊ z budowaniem unikalnej wartoĞci oferowanego rozwiązania. W relacji z klientem oznacza to koncentracjĊ na jego
potrzebach, kiedy w rozmowie sprzedawcy starają siĊ odpowiedzieü na wymagania odbiorcy poprzez uwaĪne sáuchanie, wnikliwą diagnozĊ oraz skuteczną odpowiedĨ na potrzeby klienta. W tych dziaáaniach wykorzystywana
jest m.in. metoda SPIN, która jest doskonaáą techniką sprzedaĪową, pozwalającą na dotarcie do potrzeb klienta. Dziaáania firm w tym kontekĞcie powinny
uwzglĊdniaü to, w jaki sposób jej produkty mają korespondowaü z potrzebami klientów, jak komunikowaü siĊ z klientami w związku z ich potrzebami
i w jaki sposób je pobudzaü. Obszar ten obejmuje zarówno przygotowanie
do sprzedaĪy, jak i same dziaáania sprzedaĪowe w kontakcie z klientami. Do
okreĞlania potrzeb przed sprzedaĪą sáuĪą takie narzĊdzia jak mapa empatii
klienta, analiza trendów rynkowych, badania marketingowe, fokusowe i etnograficzne. Nie trzeba tu jednak wielkich badaĔ, szczególnie wtedy, kiedy mamy
ograniczony budĪet. CzĊsto potrzebna jest duĪa doza intuicji, a nawet wizjonerstwa, jak byáo na przykáad w przypadku Steve’a Jobsa, który sam odgadywaá
niewypowiedziane potrzeby klientów.

Rise — zwiĊkszanie wartoĞci zamówienia
JeĞli trafnie okreĞlimy, co jest waĪne dla naszych klientów, moĪemy siĊ zastanawiaü, w jaki sposób zachĊciü ich do zwiĊkszenia wolumenu sprzedaĪy.
Etap Rise polega wáaĞnie na zaplanowaniu dziaáaĔ, dziĊki którym moĪemy
zwiĊkszyü obroty aktualnie lub w przyszáoĞci, z korzyĞcią dla klienta i dla firmy.
àatwiej jest rozwijaü sprzedaĪ wĞród aktualnych zadowolonych klientów,
niĪ poszukiwaü nowych. Stosowane tutaj taktyki to miĊdzy innymi konstrukcja
oferty, która uwzglĊdnia np. cross-selling, up-selling oraz merchandising.
Projektujemy wartoĞü produktu/ usáugi tak, aby wzmacniaü gotowoĞü do zwiĊkszenia obrotów przez klienta, kreując i rozbudzając jego potrzeby lub odpowiadając na nie. W obszarze Rise uwzglĊdniamy dodatkowo páatne funkcje,
nowe produkty, zwiĊkszony poziom bezpieczeĔstwa zakupu lub jakoĞci obsáugi, skrócony czas reakcji, wydáuĪoną gwarancjĊ itp.
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Open network — pozyskiwanie wartoĞciowych
kontaktów sprzedaĪowych
Open network jest obszarem, w którym planuje siĊ najlepszy sposób dotarcia
do idealnych klientów potencjalnie zainteresowanych naszym rozwiązaniem.
Pytanie o to, w jaki sposób dotrzeü do swoich odbiorców, przypomina poszukiwanie ĝwiĊtego Graala. Wybór nie jest áatwy, ale przyjĊta strategia moĪe
przyczyniü siĊ do zwiĊkszania lub ograniczania rentownoĞci. Koszt pozyskania
klienta jest jednym z najwiĊkszych kosztów w realizacji sprzedaĪy, jednak
jeĞli mamy dobrze okreĞloną grupĊ docelową dla naszej sprzedaĪy, áatwiej
bĊdzie nam osiągnąü sukces. DziĊki internetowi mamy coraz wiĊcej kanaáów
dotarcia, które uáatwiają nam budowanie wartoĞciowych kontaktów. MoĪliwoĞci, z jakich moĪemy skorzystaü online, to: blogi, strony internetowe,
YouTube, social media, grupy i fora spoáecznoĞciowe, portale internetowe
o okreĞlonej tematyce. W przypadku dziaáaĔ offline są to: telemarketing,
spotkania biznesowe i networkingowe, targi, konferencje, eventy, nawiązanie
wspóápracy z mediami. NajwaĪniejsze jest to, aby wykorzystaü potencjaá juĪ
nawiązanych kontaktów, klientów juĪ zadowolonych z usáug, i pozyskiwaü
polecenia, rekomendacje, referencje, które bĊdą Ğwiadczyü o jakoĞci usáug
firmy.

Stay in touch — staáy kontakt z klientem
Pozostawanie w kontakcie z klientem jest waĪną czĊĞcią procesu sprzedaĪy.
Nie chodzi przecieĪ o to, aby sprzedaü produkt, po czym straciü pozyskany
kontakt. Warto zaplanowaü dalsze aktywnoĞci w relacji z kontrahentami, chociaĪby po to, aby informowaü ich o nowoĞciach i w ten sposób przypominaü
o istnieniu firmy. Warto to jednak robiü w duchu profesjonalizmu, budując
przy tym markĊ. Chodzi o to, aby klient, myĞląc o zakupie produktu z kategorii
oferowanej przez nas, automatycznie kierowaá siĊ w stronĊ naszej usáugi. W ten
sposób budujemy relacjĊ, a przez nią tworzy siĊ lojalnoĞü. RelacjĊ umacniamy
poprzez wykorzystanie takich narzĊdzi jak newsletter, zaproszenia na szkolenia
i konferencje, ankiety, kontakt mailowy i telefoniczny. Klienci, którzy obdarzyli
zaufaniem naszą firmĊ, równieĪ z wiĊkszą chĊcią bĊdą uczestniczyü w organizowanych przez nas konferencjach i targach. To umocni ich pamiĊü i wzbogaci
doĞwiadczenia związane z naszą firmą, a tym samym pozwoli na kontynuowanie wspóápracy.
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Eliminate fear — budowanie zaufania w kontaktach
z firmą
Eliminowanie obaw klientów w bezpoĞrednim kontakcie wiąĪe siĊ z kreowaniem pozytywnych wraĪeĔ jeszcze przed záoĪeniem zapytania firmie, a póĨniej w trakcie tworzenia siĊ pierwszych relacji. Ten obszar jest nierozerwalnie
związany z wizerunkiem firmy w internecie, z podejĞciem do obsáugi mailowej,
telefonicznej i bezpoĞredniej. W strategii sprzedaĪowej firmy powinno to mieü
kluczowe znaczenie, poniewaĪ wáaĞnie te aspekty rzutują na fakt podjĊcia
wspóápracy lub rezygnacji z niej. Coraz czĊĞciej na podstawie pierwszych doĞwiadczeĔ z firmą ludzie decydują, czy chcą skorzystaü z jej usáug. Mówi siĊ
nawet o zarządzaniu doĞwiadczeniem klienta w procesie obsáugi. To wáaĞnie
pierwszy kontakt z organizacją i jej pracownikami, kiedy na klienta mocno wpáywa efekt pierwszego wraĪenia, bywa kluczowy w nawiązaniu wspóápracy. Powstaje on w krótkiej chwili i bezlitoĞnie oddziaáuje na ocenĊ sytuacji.
Nawet jeĞli firma ma rozpoznawalną markĊ, pierwsze wraĪenie moĪe spowodowaü, Īe zostanie oceniona negatywnie. Aby tego uniknąü, warto w strategii
sprzedaĪowej uwzglĊdniaü dziaáania, które ograniczają powstawanie wątpliwoĞci klientów w pierwszej fazie kontaktów.

Lack of risk — ograniczanie ryzyka dokonania záego
wyboru
Obszar Lack of risk to przemyĞlana strategia tworzenia i komunikowania
marki/ firmy/ produktu/ usáugi dających klientom poczucie bezpieczeĔstwa
w fazie podejmowania ostatecznej decyzji zakupowej. WiĊkszoĞü klientów nie
lubi ryzykowaü zakupu np. w niskiej cenie, czĊĞciej zaleĪy im na wiĊkszym
poczuciu pewnoĞci i dobrej jakoĞci produktów. Przykáadowe narzĊdzia stosowane w tym obszarze to moĪliwoĞü zwrotu, gwarancja terminu, pewnoĞü najniĪszej ceny, dziĊki którym klient szybciej decyduje siĊ na dokonanie transakcji
i rzadziej rezygnuje z podjĊtej decyzji. WiĊksze zaufanie budują m.in. opinie
osób, które skorzystaáy juĪ z naszych usáug, rekomendacje, referencje, zdobyte
doĞwiadczenie, darmowe testy, bezpáatna próbka czy okreĞlona czasowo gwarancja. To wszystko pomaga klientom nabraü zaufania do firmy i zmniejsza
w ich ĞwiadomoĞci ryzyko, które prawie zawsze pojawia siĊ w gáowach kupujących i wzrasta wraz z wagą podejmowanej decyzji.
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Loyalty building — zwiĊkszanie lojalnoĞci klienta
LojalnoĞü jest najwaĪniejszą z wartoĞci, do której dąĪymy w caáej strategii
sprzedaĪowej. Obszar Loyalty building pozwala nam na zbudowanie grupy
staáych klientów, którzy sami stają siĊ ambasadorami naszej marki. Warto
juĪ na etapie planowania strategii sprzedaĪy myĞleü o tym, jak zbudowaü lojalnoĞü klientów w dáuĪszym czasie. Budowanie lojalnoĞci to proces, którego
początkiem staje siĊ zaspokojenie kluczowych potrzeb klienta przez speánienie
obietnicy, którą záoĪyliĞmy w trakcie komunikowania siĊ z klientem na etapie
jego pozyskiwania. LojalnoĞü rozwijamy poprzez pamiĊtanie o kliencie, oferowanie mu dostĊpu do limitowanych ofert, wyjątkowych i nowych moĪliwoĞci.
LojalnoĞü jest przede wszystkim konsekwencją dobrej jakoĞci i profesjonalnego podejĞcia do klientów. Nie chodzi tu jednak o rozdawanie rabatów, ale
dostarczenie powodów, dla których klient nie bĊdzie miaá motywacji do zmiany
dostawcy usáug. Warto pamiĊtaü, Īe lojalny klient jest zdolny do wybaczenia
maáych, a nawet wiĊkszych potkniĊü, które mogą siĊ przydarzyü w trakcie
wspóápracy. LojalnoĞü klientów sprawia równieĪ, Īe stają siĊ ambasadorami
naszej marki i chĊtniej polecają firmĊ innym klientom.

Timing — wyczucie czasu w sprzedaĪy
Timing to obszar, który wskazuje na zdolnoĞü firmy do rozumienia i przewidywania zachowaĔ swoich klientów. To wyczucie rytmu podejmowania decyzji
zakupowych, przygotowania siĊ na sezon. Czas gra kluczową rolĊ przy nawiązywaniu relacji, dlatego wczucie siĊ w sytuacjĊ klienta i znalezienie odpowiedniego momentu na zainicjowanie sprzedaĪy mają duĪe znaczenie. JeĞli nasze
dziaáania prowadzone są w odpowiednim czasie, klient wie, Īe moĪe na nas
polegaü. Dostosowanie dziaáaĔ do akcji sezonowych ma równieĪ duĪe znaczenie. JeĞli jednak przygotujemy ofertĊ tak, by speániaáa oczekiwania klientów
w okreĞlonym przedziale czasowym, moĪemy spotkaü siĊ z bardzo duĪym zainteresowaniem. Na rozpoznanie takich momentów pozwalają badania focusowe na konkretnej grupie, ankiety i sondaĪe wĞród odbiorców.
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Organized in system — zorganizowanie sprzedaĪy
w spójny system
Skuteczna sprzedaĪ powinna byü dobrze zorganizowana zarówno pod kątem
mierzenia efektywnoĞci dziaáaĔ, raportowania, jak i pracy samych handlowców. Zarządzanie jest nieodáącznym elementem zwiĊkszania sprzedaĪy. DziĊki
lepszej organizacji mamy moĪliwoĞü zarządzania bazą klientów, ich doĞwiadczeniem, okreĞlaniem i planowaniem standardów pracy odpowiednio do
naszej wizji, posiadanych zasobów oraz systemów sprzedaĪowych.

Open minded — otwartoĞü na nowe moĪliwoĞci
Open minded to obszar odpowiedzialny za aktywne sáuchanie klientów lub
nawet wyprzedzanie ich oczekiwaĔ. Bycie otwartym na nowe rozwiązania pozwala nam poszerzyü lub dopasowaü ofertĊ, a w dáuĪszym czasie przetrwaü na
trudnym rynku. Dlatego warto wyznaczaü nowe trendy, stale je monitorowaü,
obserwowaü konkurencjĊ (benchmarking), a takĪe aktualizowaü i rozwijaü
stronĊ internetową. OtwartoĞü na innowacje umoĪliwia rozwój firmy, pozwala
odróĪniü siĊ od konkurencji i przyczynia siĊ do osiągniĊcia sukcesu.

Long time distance — myĞlenie dáugofalowe
o sprzedaĪy
Obszar Long time distance wiąĪe siĊ z myĞleniem dáugofalowym. Strategia
walki ceną nie bĊdzie efektywna dla firmy w dáuĪszym czasie. Dziaáania sprzedaĪowe powinny uwzglĊdniaü ich konsekwencje w przyszáoĞci, zarówno dla
klienta, jak i dla firmy. Dbamy o lojalnoĞü klienta, stosujemy etyczne i elastyczne podejĞcie handlowców. JednoczeĞnie zwracamy uwagĊ na staáych
klientów i troszczymy siĊ o to, by nadal czuli siĊ waĪni dla naszej firmy.

Service — strategia postĊpowania po sprzedaĪy
Service to stawianie przysáowiowej kropki nad „i”. W sprzedaĪy warto przyjąü
strategiĊ postĊpowania z reklamacjami i trudnoĞciami klientów. Mówi siĊ,
Īe pierwszy produkt sprzedaje handlowiec, a nastĊpny serwis. NaleĪy dbaü
o dobrą obsáugĊ nie tylko w trakcie sprzedaĪy, ale równieĪ po niej. Liczą siĊ
krótki czas reakcji na zapotrzebowanie na nowe produkty lub usáugi, fachowa
odpowiedĨ na reklamacjĊ oraz dostawa w odpowiednim czasie. WaĪnymi
aspektami dziaáaĔ serwisowych są równieĪ wspóápraca na styku sprzedaĪy
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i serwisu oraz skuteczny kontakt pomiĊdzy róĪnymi dziaáami organizacji.
Skuteczna wspóápraca wpáywa na sprawny przebieg usáugi posprzedaĪowej.
Zaplanowanie kaĪdego z obszarów strategii Pro Sell Tools pozwala nie tylko
na osiągniĊcie lepszych wyników sprzedaĪowych, ale równieĪ na zwiĊkszenie
zaangaĪowania i ĞwiadomoĞci poĞród pracowników. JeĞli firma doprowadzi
do optymalnego wykorzystania potencjaáu kaĪdego z tych obszarów, przyczyni
siĊ do aktywnego ksztaátowania strategii sprzedaĪowej. Pro Sell Tools moĪna
wykorzystaü do audytu modelu sprzedaĪy w firmie, jako narzĊdzie na szkoleniach z zakresu sprzedaĪy i zarządzania nią, jak równieĪ na warsztatach
strategicznego rozwoju, na których moĪna przyjrzeü siĊ aktualnej polityce firmy i zaplanowaü dziaáania na przyszáoĞü.
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