Konfigurowanie Sukcesu
Wyzwanie sprzedaży telefonicznej : Linda, która wróciła do domu po wizytach w gabinetach lekarskich
jako przedstawiciel medyczny, mówi : „Wiem że powinnam dzwonić więcej, ale nie mogę zmusić się
do rozmowy telefonicznej”
Linda prawdopodobnie nie może tego zrobić, ponieważ jest zmęczona byciem przegranym. Może to
trudne, ale czy ktoś nienawidzi zarabiania pieniędzy? Prawdopodobnie przyjęła jakieś kiepskie wzorce,
które prowadzą donikąd, jak teksty które nie angażują klienta:
- „Jak się masz?”
- „Chciałbym opowiedzieć o ofercie naszej firmy”
- „Cieszę się ,że cię złapałem, ponieważ mamy specjalne oferty, którymi chciałem się z wami podzielić”
Możez obwiniać gospodarkę, konkurencję lub dział marketingowy firmy. Ale rzeczywistość jest taka
,że są ludzie którzy zarabiają pieniądze sprzedając przez telefon i musisz być jednym z nich.
Nowe Taktyki Na Nowe Czasy
Niezależnie od tego, czy zawsze byłeś w sprzedaży telefonicznej, czy też zostałeś zwolniony by obniżyć
koszty firmy, czas się przekwalifikować. Konkurencja jest brutalna, finanse kraju są jak jazda koleją
górską a klienci są ogólnie bardziej zestresowani. Sztuczki jakie kiedyś stosowałeś , mogą być dzisiaj
Twoim największym wrogiem. Jeśli jesteś doświadczonym sprzedawcą telefonicznym, może to być
przekonujący głowa, poziom energii lub poczucie humoru. Jeśli prowadzisz sprzedaż osobistą, może to
być Twój zabójczy uśmiech, niesamowita umiejętność czytania z twarzy lub języka ciała lub laptopa
pełnego danych. Czy te zdania wydają się dziwne? Czy pytasz się , :Kto nie lubi zabójczego uśmiechu?
Poczucia humoru? Co jest nie tak z tymi autorami?” Czytaj dalej.
Odrzuć Stare
Mamy nowe środowisko sprzedaży telefonicznej, więc wiele starych sposobów nawet Twoich
ulubionych prawdopodobnie musi zostać wycofanych, aby ustąpić miejsca bardziej efektywnemu
podejściu. Oto kilka, które będziesz chciał wysłać do kosza.
Uwodzenie: Używasz charyzmy, komplementów i być może nawet odrobiny filtrowania telefonicznego
aby szybko nawiązać intymne połączenie. Choć wiesz ,że to zrobiłeś, nie wstydź się. Napisana mnóstwo
książek aby uczyć ludzi sztuki uwodzenia, więc po prostu robisz to naturalnie. Nie ma znaczenia czy
jest to oferta biznesowa, lepsza stawka w hotelu lub randka wieczorna, jesteś mistrzem w zdobywaniu
tego co chcesz – biorąc pod uwagę dobrowolność – o ile klient jest podatny.
Baza Danych : Korzystając z tego podejścia przesyłasz długie listy funkcji produktu linią telefoniczną
aby zarzucić klienta informacjami. Kiedy wystarczająco dużo pozytywnych cech dotyczących twojego
produktu – a następnie trochę brudu rzuconego na konkurencję – przytłoczy klient szybko mówi „tak”.
Niestety szczęście musi odegrać dużą rolę.
Duży Pies : Używając tej psychologicznej taktyki dajesz jasno do zrozumienia ,że jesteś siła, z którą
trzeba się liczyć, a zgoda klienta jest jedyną opcją . Twój głos rozbrzmiewa w uchu klienta,
obezwładniając słabą wolę. Działa to wystarczająco długo ,abyś mógł z tego korzystać; ale to nie działa
na wszystkich, i generalnie działa tylko wtedy kiedy klient nie ma bezpośredniej drogi ucieczki. Ludzie
biznesu słyszą wystarczająco dużo reklam w radiu jadąc autem. Z pewnością nie chcą być atakowani
nimi przez telefon

Napar : Twój entuzjazm i pasja mogą w znacznym stopniu sprawia ,że klient będzie chłonął Twój
produkt. Jeśli generujesz energię na wystarczająco wysokim poziomie, możesz niemal zmusić
kupującego do „wibrowania” razem z tobą, na drugim końcu linii. Nawet jeśli jesteś naturalną hiper
osobowością , lub jesteś naprawdę podekscytowany produktami swojej firmy, ten wysoki poziom zapału
nie jest możliwy do utrzymania przez cały dzień każdego dnia. Ograniczeniem jest to ,że na ogół jesteś
skuteczny tylko w „dobrych” dniach. Ponadto ryzykujesz szybkie wyczerpanie klienta, który ma zły
dzień, co skutkuje (zgadłeś) zawieszeniem rozmowy
Wylewność : Podejście typu „nigdy nie spotkałem nieznajomego, którego nie lubiłem”, zapewnia ,ze
klienci będą oczekiwać twojego telefonu „z wizytą” (zauważ ,że używamy tego konkretnego słowa).
Uwielbiasz angażować nowych klientów, poznawać ich i poznawać w co się angażują. Zazwyczaj jesteś
dobrym słuchaczem po drodze zapewne dorobiłeś się osobistych znajomych wśród klientów. Kiedy
wszystkie rzeczy są równe, dostajesz firmę, ponieważ czują ,że cię znają. Cios pojawia się ,kiedy
słyszysz głos w telefonie mówiący : „Wiesz ,że cię lubię, ale ta druga firma miała więcej tego czego
potrzebowaliśmy. Naprawdę przepraszam. Następnym razem zrobimy razem biznes.”. Ludzie lubią
swoich przyjaciół ,ale kupują od tych, którzy mogą rozwiązać ich problemy.
Nadchodzi Nowe
Jak widziałeś z powyższych przykładów, większość „wygranych” wystąpiła tylko wtedy, kiedy
konkretna sytuacja klienta pasowała do twojego stylu sprzedaży. Żadne z tych podejść nie jest skuteczne
z biegiem czasu i rzadko przekłada się na natychmiastowy sukces telefoniczny. Strategiczne taktyki
sprzedaży telefonicznej może radykalnie zwiększyć twoją rzeczywistość i nie będziesz nawet musiał
opuszczać biura. Niezależnie od tego co uważasz za swoją siłę, może cię to zmienić w „one-trick pony”.
Nie w te urocze maleństwa które wszyscy kochają, ale rodzaj sprzedawcy, który może pozyskiwać
klientów jedynie przez naturalny kontakt, a nie tylko tych których klikasz naturalnie. Aby to zrobić
będziesz musiał użyć tego wyjątkowego ostrego mózgu, który sprawił ,że odniosłeś sukces, ale użyjesz
go do zastosowania nowych taktyk, które zamkną sprzedaż z każdym klientem. Do tej pory możesz
próbować olśnić zapracowanych , zestresowanych klientów sowim dowcipem lub urokiem. Czy wiesz
,że w filmie Hiadlgo, użyto sześciu różnych koni do wykonani różnych akcji wymaganych przez scenę?
Każdy koń dobrze wykonał tylko jedną sztuczkę. Nie jesteś koniem! Czas przejść od ‘”kucyka” do
„morph mastera”, zbadać sytuację klienta i stworzyć taktykę idealnie dopasowaną do tego klienta. Jeśli
nie możesz sprawić by klienci uwierzyli ,że Ty i Twój produkt są wiarygodnymi rozwiązaniami ich
problemów, stajesz się po prostu stresorem w ich już stresującym dniu. Ale kiedy trafisz w to delikatne
miejsce , gdzie istnieje równowaga między słuchaniem a angażowaniem klienta, możesz prawie poczuć
pieniądze.
Przejdź Do Skutecznej Sprzedaży Telefonicznej
Sprzedawcy zewnętrzni mogą być niechętni ,aby odejść od bezpiecznej pewności, zdobywania klientów
twarzą w twarz. Ale rzeczywistość jest taka ,że koszty podróży rosną – nawet po mieście – i istnieje
nagląca potrzeba wygenerowania większej liczby pieniędzy z każdej minuty czasu sprzedaży. Coraz
więcej sprzedawców jest przesuwanych do telefonu, i prawdopodobnie będziesz jednym z nich (jeśli
już tam nie jesteś).
Czy boisz się sprzedaży przez telefon?
Bardzo niewiele osób, które zarabiają na życie sprzedażą ,nie musiało stawiać czoła lękowi przed tym
co może się zdarzyć gdy „dławi” cię podczas rozmowy. Nawet najbardziej doświadczeni, długoletni
profesjonaliści mają dni, w których dzwonienie, szczególnie poszukiwanie jest stresujące. Ale kiedy
masz plan, który może przynieść sukces, oczekując połączenia, twój stres się zmniejsza. Pomyśl o tym

w ten sposób. Jeśli masz umiejętności koszykarskie, czy nie chciałbyś ich zademonstrować w grze?
Kiedy podniesiesz swój poziom umiejętności i nauczysz się zarządzać wszystkimi typami połączeń,
połączenie stanie się kolejną okazją do odniesienia sukcesu. Musisz opracować solidną strategię
telefoniczną
Rozpocznij Swoją Pracę Przygotowawczą
Rozsądnie jest wykonywać wszystkie prace przygotowawcze w dniu lub wieczorem przed dniem
połączenia. Jeśli czekasz na planowanie po rozpoczęciu pracy, już jesteś w tyle! Przygotowanie
oszczędza czas i maksymalizuje szanse na udany dzień kontaktów i kontraktów. Aby zaplanować z
wyprzedzeniem, musisz:




Zorganizować swoją przestrzeń do pracy
Ustalić swoje cele połączeń
Ustalenie priorytetów czasu połączeń

Zorganizuj Swoje Miejsce Pracy
Ważnym elementem pracy przygotowawczej , o którym zapomina wielu sprzedawców, jest
przygotowanie przestrzeni roboczej. Oprócz stosów papieru, narzędzia komputerowe stale
powiadamiają nas o wiadomościach i pracach , które należy wykonać. Wyłącz beeper wiadomości email i inne słyszalne narzędzia, które rozpraszają uwagę. Pamiętaj : Twój klient jest najważniejszą osobą
na świecie podczas Twojego połączenia. To jest osoba na której musisz się skupić
Ustaw Cele Swoich Połączeń
Zacznij od planu kontaktu z trzy razy większą liczbą klientów, niż myślisz ,że jest to możliwe z
ludzkiego punktu widzenia. Jeśli masz takie oczekiwania , powinieneś zrobić 30 kontaktów dziennie ,a
następnie zaplanować dziewięćdziesiąt połączeń. Co najmniej 75 procent tych połączeń spowoduje
pozostawienie wiadomości głosowej, która zazwyczaj nie jest dłuższa niż 30 sekund. Będą to
strategiczne komunikaty pozostawione decydentom w ich systemach wiadomości telefonicznych –
ważne ale nie czasochłonne. Dowiedz się z wyprzedzeniem jaką wiadomość chcesz przekazać.
Niektórym może przydać się spisanie i przećwiczenie, dopóki nie będzie brzmiała spokojnie i
naturalnie. W ciągu godziny, przy dobrym planowaniu, powinieneś bez problemu uzyskać trzydzieści
wiadomości wychodzących. Oczywiście , jeśli spędzisz pięć godzin dziennie, rozmawiając z klientami
i zamykając transakcje , nikt nie będzie się martwił , że nigdy nie osiągniesz dziewięćdziesięciu
telefonów. Kluczem jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania czasu. Mając wystarczającą liczbę
numerów telefonów i notatki dotyczące strategii ,masz przed sobą cały dzień połączeń. Miej notatki
dotyczące strategii zanim wybierzesz te liczby. Strategiczne notatki umożliwiają trzymanie wszystkich
kart w rozmowie telefonicznej. Kiedy planujesz z wyprzedzeniem z określonym podejściem
dostosowanym do klienta, do którego dzwonisz, to ty kontrolujesz sytuację. Jeśli wykonujesz 90
połączeń dziennie, nie możesz zapamiętać wszystkich szczegółów strategii każdego połączenia ze
swojego planu. Notatki strategiczne wskazują cel i uspokajają – innymi słowy nigdy nie dzwonisz do
nikogo nie będąc gotowym do prowadzenia interesów. Zapobiega to marnowaniu czasu i kosztów dla
firmy
Priorytety Twoich Połączeń
Aby rozpocząć dzień od dobrego startu, rozpocznij od łatwej rozmowy –przyjaznej, niestresującej i
pozytywnej sytuacji. Na przykład dobre, pierwsze połączenie to może być optymistyczne
podziękowanie dla klienta. Lub może być to klient, który spodziewa się odebrania połączenia w sprawie
zapytania. Ten rodzaj połączenia powinien dać pozytywną odpowiedź i zacząć dzień od pozytywnej
wiadomości. Po podjęciu decyzji o tym jakie będzie pierwsze połączenie, musisz nadać [riorytet
pozostałym rozmową w ciągu dnia. Oto jak :

Priorytet 1 : Zaplanowane spotkania, a także klienci , którzy mają największy potencjał do zakupu
(niekoniecznie ci którzy kupili najwięcej w przeszłości, ale ci którzy mogą dać najwięcej firmie)
Priorytet 2 : Kluczowi decydenci, którzy zazwyczaj przebywają w swoich biurach w określonym
czasie – na przykład dyrektorzy często dostają się do swoich biur wcześnie rano ,zanim się zacznie
chaos biznesowy. Ustaw rozmowy Priorytetu 2 na wczesne godziny. Ludzie biznesu są świeżsi ,
bardziej czujni i mniej rozproszenia na początku dnia niż później. Ktoś kto jest trudny do uchwycenia
lub przesuwa cię na popołudnie, może być bardziej dostępny z rana.
Aby uniknąć nieobecności klientów w najlepszym momencie dnia, rozważ naprzemienne rozłożenie
swojego harmonogramu dnia roboczego – pracuj wcześniej w pewne dni, pracuj później w inne dni,.
Czasami, zadzwoń do klientów zanim zaczną wszyscy inni, ignoruj słowa kolegów typu „moi klienci
nie pracują w piątki”, to nie zawsze jest prawdą. To tylko kiepska wymówka by nie pracować w piątki.
Ktoś, gdzieś pracuje w piątek, możesz na to liczyć. Dla decydentów, którzy dużo podróżują, piątki są
często jedynym dniem, w którym prawdopodobnie będzie w biurze. Pomyśl o dzwonieniu do trudno
uchwytnych klientów w czasie, który nie jest dla ciebie rutyną, w czasie, który nie jest oczywistyszczególnie dla Twojej konkurencji!
Ostatnim krokiem w ustalaniu priorytetów Twojego czasu połączeń jest zatwierdzenie rozpoczęcia
połączeń w określonym czasie. Bądź bardzo skoncentrowany na tym kiedy zaczyna się dzień połączenia.
Jeśli planujesz rozpocząć o 8 rano, upewnij się, że naciskasz klawisze telefonu o 8.00. Tak jak szkoły
mają dzwonki sygnalizujące rozpoczęcie zajęć, musisz wprowadzić pewien rodzaj formalnego warunku
przejścia na otwarcie dnia roboczego niezależnie od tego która jest godzina.
Rozpocznij Dzień Od Połączenia
Chociaż będziesz wchodził w dzień (zgodnie ze swoim planem oczywiście) , rozpoczęcie dnia
roboczego zamiast wlanie się do niego, jest ważne dla Twojego sukcesu. Podejmij decyzję, kiedy się
obudzisz, że będziesz miał opłacalny dzień. Usiądź wygodnie przy biurku i powiedz sobie : „Dzisiaj
zamierzam osiągnąć moje cele”. Skonkretyzuj swoje cele. „Dzisiaj mam zamiar wykonać 90 połączeń”,
„Dzisiaj mam zamiar sfinalizować pięć transakcji”. Oczekiwania twojego mózgu są potężnym
przewodnikiem. Jeśli powiesz sobie ,że wypełnisz wszystkie zaplanowane punktu (i uwierz w to!),
wtedy cała uwaga zostanie skoncentrowana na ich spełnieniu. Jedną z uwag tego mentalnego
przygotowania jest przypomnienie sobie ,że nie ma takich rzeczy jak potencjalni klienci, wszyscy są
klientami.
Sukces z „potencjalnymi klientami” jest nieco niepewny, podlega różnym warunkom, a klienci usłyszą
tą niepewność w twoim głosie w telefonie. Sukces z „klientem” to zawarta umowa. Jeśli już zamknąłeś
ją w swoim umyśle, reszta po prostu zadziała w tym celu! Wywołanie potencjalnego klienta tworzy
oczekiwanie „może” , „być może”. Słyszałeś kiedyś taką radę : „Nie myśl, nie próbuj , po prostu rób”?
Każdy klient to „rób” a nie „perspektywiczny” lub „spróbuję”. Pozytywna samorozmowa przekona cię
,że każdy stanie się twoim klientem w wyniku rozmowy z Tobą. A ponieważ rozmawiasz przez telefon,
i nie patrzysz klientowi w oczy, łatwo będzie sobie wyobrazić go (lub ją) , mówiącego „Tak”. Ten
sposób myślenia sprawi, że rozmowy będą skuteczniejsze. Twoja postawa jest dobra, więc czujesz się
pewny siebie, kontrolujesz sytuację , jesteś gotowy na zamknięcie większej sprzedaży . Potem, jeśli
będziesz miał rozczarowujące połączenia, będzie to tylko kropla w wiaderku. Pamiętaj ,że miejsce w
którym stawiasz swoje oczekiwania ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego, czego chcesz.
Oczekiwanie pozytywnych rezultatów uwalnia Twój mózg dla kreatywnego myślenia i strategicznego
myślenia. Ciągłe próby ochrony siebie przed potencjalnymi negatywnymi skutkami mogą cię
sparaliżować. Ponadto Twoi klienci mogą wyczuć strach lub wahanie przez telefon. Gdy usłyszą małą
pewność siebie, będą mieli jeszcze większą możliwość wykręcenia się zamiast zaangażować się w
rozmowę.

Otwarte Połączenia Z Zaufaniem
OK, masz wygodne biurko, notatnik jest otwarty, a Twój dzień połączeń w toku. Przed wykonaniem
każdego połączenia, pamiętaj aby poświęcić piętnaście sekund na określenie swojego celu i swojego
podejścia, jak również stworzenie ciekawego otwarcia. Oto kilka pomysłów na otwarcie rozmowy:





Dziękuję
Z Polecenia
Połączenia perspektywiczne
Połączenie z potwierdzeniem spotkania

Połączenie „Dziękuję”
Wiele osób wydzwania do klientów dla sprzedaży produktów, ale bardzo niewielu z nich dziękuje
swoim klientów po zakończeniu transakcji. W dzisiejszych czasach wydaje się ,że podziękowania
obecnie wypadły z naszych interakcji. Z tego powodu, powinieneś wyrazić swoje uznanie aby odróżnić
się od konkurencji. Twój klient może okazać swoją wdzięczność za potwierdzenie zamówienia zakupu.
Dla istniejącego klienta, najlepszym otwieraczem może być podziękowanie , jak w przykładach
poniższych:
„Pani Maciarewicz, tu Jan Kowalski z firmy Krzak. Chciałbym podziękować za ostatnie zamówienie”
„Panie Lewiński, dokonuje pan zakupów w naszej firmie już od pięciu lat , i chcę bardzo za to
podziękować”
Spowoduje to rozbrojenie większości klientów, ponieważ nie są oni przyzwyczajeni do odbierani tego
rodzaju rozmów. Czasami chcesz „podziękować i uciec” aby scementować dobre wrażenie w umyśle
klienta. Jeśli jednak klient zareaguje i przejdzie do dyskusji na temat firmy, lub wspomina ,że jest
zadowolony ze twojego produktu lub usługi, należy iść naprzód.
Połączenia Z Polecenia
Są to klejnoty networkingu sieciowego. Za każdym razem gdy możesz wymienić czyjeś imię, tworzysz
„:wirtualny” wstęp. Macie coś wspólnego : obaj (oboje) znacie osobę którego imienia użyłeś z
polecenia. Rozmowa sugerowana przez szanowanego kolegę wymaga uwagi. Przynajmniej w pewnym
sensie wprowadziła cię osoba, która przekazała Ci dane kontaktowe klienta. Chociaż od Ciebie zależy
czy zadzwonisz, to z pewnością jest krok do przodu w umyśle klienta. Jeśli jest to połączenie z polecenia
wygenerowane przez klienta, kontakt wewnętrzny, przyjaciela, lub przez sieć, rozpocznij połączenia,
korzystając z imienia polecającego. Może to brzmieć tak:
„Robert, cześć, tu Marek z firmy Krzak. Staszek Malinowski zasugerował abym zadzwonił do Ciebie w
sprawie twojego zainteresowania w sprawie usprawnienia zakupów”
Połączenia perspektywiczne
To połącznie jest skierowane do kogoś z kim ani Ty ani Twoja firma nie miała wcześniej kontaktu.
Ponieważ poszukiwacze szukają złota, możesz myśleć o tych połączeniach w podobny sposób. Ktoś do
kogo dzwonisz, może stać się Twoim klientem dzięki Twojemu wysiłkowi. Tak więc, w zależności od
wartości indywidualnej sprzedaży w Twojej branży może być wart złota dla Ciebie!. Oczywiście,
chcielibyśmy aby każde połączenie był łatwą ścieżką, ale czasami trzeba użyć maczety aby przedrzeć
się przez dżunglę by dotrzeć do ukrytych bogactw. Większość zarabiających na życie przez telefon nie
pracuje dla firm , które mają wykwalifikowanych pracowników, którzy dostarczają nam gotowe
kontrakty. Z tego powodu musimy rozplanować własną drogę. W mocnej rozmowie perspektywicznej,

twój otwieracz powinien zawrzeć odniesienie do czegoś wartego uwagi na temat firmy lub branży
klienta. Na przykład może to wyglądać tak:
„Panie Maliniak, z tej strony Jan Kowalski z firmy Krzak. Wyczytałem w tym tygodniu w „Gazecie
Wyborczej”” ,że pana firma planuje wprowadzić na rynek trzech nowych produktów. Chciałbym
porozmawiać z panem o tym , w jaki sposób możemy pomóc panu w tym zadaniu”
Pamiętaj ,że większość ludzi lubi mówić o sobie lub swojej firmie, zwłaszcza jeśli jest coś z czego mogą
być dumni. Monitoruj lokalne publikacje biznesowe, dział biznesowy lokalnej gazety lub internetowe
źródła wiadomości. Szukaj zmian w zarządzaniu, ogłoszeniach o nowych produktach lub nagrodach
biznesowych. Wysłanie kopii artykułu notatką może stanowić doskonały powód aby zadzwonić jako
naturalny krok. Im lepiej zaprezentujesz to , co już wiesz o firmie, tym bardziej Twoje sugestie będą
brzmiały jako pomocne informacje z dobrego źródła. Pewna część Twojej pracy to wiedza o tym co
dzieje się w branżach Twoich klientów. Znając firmę, konkurentów i aktualności , łatwo będzie znaleźć
odpowiednie otwarcie. Innym możliwym otwieraczem może być:
„Pani Kurzawa, tu Aniela Malinowska z firmy Krzak, Pani firma nabyła niedawno XYZ, dzwonię do
pani aby omówić , w jaki sposób możemy pomóc zaoszczędzić wam czasu w okresie przejściowym”
Nawet mały firmy są obecne w sieci w tych dniach. Nie ma powodu, dla którego nie mógłbyś zadzwonić
do odpowiedniego podmiotu aby porozmawiać. Dzięki tym informacjom natychmiast zyskasz uwagę i
szybko zdobędziesz wiarygodność . Zauważ ,że nie użyliśmy starego słowa „bliski kontakt”. Pogawędki
w osobistych relacjach są częścią rozmowy twarzą w twarz; jest to osobiste połączenie przerywane
mową ciała i wyrazem twarzy. Sprzedaż telefoniczna nie obejmuje tych elementów, więc musisz ustalić
wartość za czas jaki klient przydzieli na połączenie. Klienci są dziś gotowi poświęcić czas dla rozwiązań
lub dodatków poprawiających wyników finansowych. Nie chcą jednak, aby ich pracowity dzień był
przerywany ,aby odpowiadać na pytania „Jak się dziś czujesz?”. Dla każdego kto przenosi się do
sprzedaży, jest to zmiana strategii. Zapomnij o nudnym i bezmyślnym wprowadzaniu, które naprawdę
nie ma nic wspólnego z kontaktem z klientem. Musisz pokazać ,że znasz wyzwania biznesowe, jesteś
na bieżąco z branżą ,a nawet ,że znasz dane dotyczące samej firmy. To natychmiast ustawia cię jako
potencjalnego partnera w podejmowaniu decyzji przez klienta. Brzmi to również bardziej
profesjonalnie.
Połączenie Z Potwierdzeniem Spotkania
Niektóre z połączeń na dany dzień będą służyły do potwierdzenia już ustalonych terminów. Kiedy
dzwonisz ,aby potwierdzić spotkanie, czy to jest telefon czy spotkanie twarzą w twarz, oto pewny sposób
ma uniknięcie spotkania. Klienci mogą chcieć odwołać spotkanie w ostatniej chwili ponieważ
sprzedawcy nie są uczciwi w swoim życiu zawodowym. Mogą wystąpić zakłócenia lub katastrofy, a
priorytety zmieniają się między zabezpieczeniem spotkania a samym spotkaniem. Zawsze więc
potwierdzaj terminy spotkać używając poczty głosowej. Entuzjastyczne przypomnienie na poczcie
głosowej klientów, daje im kuksańca ale ni zapewnia łatwej okazji do anulowania spotkania. Na
przykład zadzwoń, gdy spodziewasz się ,że klient wyjdzie i zostaw mu następujący komunikat:
„Cześć Michał, nie mogę się doczekać ,aby spotkać się z tobą dzisiaj o 15.30 , aby porozmawiać o
skutecznym sposobie rozwiązania problemów z wysyłką”
Ale bądź ostrożny . Jeśli musisz potwierdzić spotkanie kiedy Michał może być w biurze, zadzwoń na
centralę zamiast na jego numer bezpośrednio. Poproś recepcjonistkę aby przesłała wiadomość na jego
pocztę głosową, a nie jego numer wewnętrzny, i nie zostawiaj swojego numeru. Jeśli Michał nie ma
twojego numeru , nie zadzwoni do ciebie aby odwołać spotkanie. Kiedy wykonujesz połączenie
potwierdzające : nie zostawiaj swojego numeru telefonu
Wypłata

Każdy lubi pewną rzecz. Jednak sukces nigdy nie jest pewny. Ta realizacja czasami sprawia , że
sprzedawcy telefoniczni wahają się lub zwlekają gdy nadchodzi pora dzwonienia. Umiejętności zdobyte
w tej części poprawią Twoją szansę na sukces jeśli ich użyjesz. Planowanie, ustalanie spotkań i
zapewnianie ,że Twoi klienci są dostępni i „gotowi” na kontakt telefoniczny, poprawiając twój
wskaźnik kontaktowy, a ostatecznie Twoją stawkę i dochód.

Zarządzanie czasem i informacjami na temat rentowności
Zbyt często profesjonaliści handlowi gubią się w przekonaniu, że nie mają czasu na szukanie informacji
o klientach ani ich śledzenie. W centrum uwagi jest połączenie telefoniczne, prawda? Dzisiejszy klient
nie ma czasu na gładkie rozmówki. Jeśli nie możesz zaoferować czegoś bezpośrednio związanego z
potrzebami klienta, na pierwszym oddechu , ujawnisz ,że jesteś kolejnym uciążliwym natrętem. Możesz
nawet doświadczyć takich wymian
SPRZEDAWCA : Witaj Jan, jak się masz? Tu Antoni, uhm ,z XYZ Services, chciałem sprawdzić co u
ciebie, uhm…
KLIENT (przerywając) : Cóż, Antoni, nie mam czasu żeby z tobą porozmawiać. Do widzenia
W tym przykładzie Antoni wyraźnie nie był przygotowany do telefonu . Zapomniał , że wskaźnik
połączeń do zamknięcia można poprawić dzięki solidnym informacjom o kliencie i planowaniu
połączeń.
SPRZEDAWCA : Witaj Rebeko, jestem z firmy Krzak. Nie jestem pewny czy rozmawiałem z tobą
wcześniej, czy nie , ale chciałem podzielić się z tobą pewnym pomysłem.
KLIENT : Cóż, jestem pewien ,że nie rozmawialiśmy wcześniej , i mogę powiedzieć ,że nie jesteśmy
zainteresowani, do widzenia
Oto typowy przykład, w którym sprzedawca telefoniczny z entuzjazmem promuje nowy produkt/usługę
.Ale ponieważ sprzedawca nie jest wystarczająco zorganizowany aby wiedzieć ,czy wcześniej
rozmawiał z klientem, klient, klient dość szybko zakłada ,że połączenie będzie kiepskie
SPRZEDAWCA : Tu Józef z Krzak. Przepraszam , ponieważ wiem ,że miałem wysłać e-mail z
potwierdzeniem po naszej ostatniej rozmowie.
KLIENT : Cieszę się ,że zadzwoniłeś ale musieliśmy podjąć decyzję w ostatni wtorek. Naprawdę
podobał nam się twój produkt, ale kiedy nie usłyszeliśmy się …
Łał! Z powodu braku obiecanych działań następczych, ten przedstawiciel był zaskoczony poważną
zmianą sytuacji klienta. Jeśli liczył na tę sprzedaż w swoim cotygodniowym raporcie, z pewnością się
to nie uda. Zobowiązania wobec klientów są testami wiarygodności. Jeśli powiesz ,że będziesz
kontynuował w czwartek, zrób to. Jeśli jesteś profesjonalnym sprzedawcą, a zwłaszcza jeśli jesteś na
prowizji, czas spędzony przy telefonie przekłada się bezpośrednio na pieniądze .Ale jeśli ten czas
zostanie spożytkowany nieefektywnie, będzie cię to kosztować. Z tego powodu maksymalizacja
wykorzystania czasu wymaga starannego przygotowania do rozmów telefonicznych. Proces ten
obejmuje lokalizowanie kontaktów , śledzenie potrzeb klientów a nawet wzmacnianie umiejętności.
Poprawnie współczynnika rozmowa -do – zamknięcia zwróci się w dużych dywidendach. Po pierwsze
musisz uzyskać jaśniejszy obraz tego ile wart jest twój czas i jak zwiększyć wydajność ze złotówki przez
godzinę, miesiąc i rok. Zachowaj spójny schemat planowania, śledzenia i monitorowania. Jeśli coś
pójdzie nie tak w którymś z obszarów, prawdopodobnie staniesz się kolejną statystyką spowodowaną
niezdolnością do planowania. Ta część dotyczy tworzenia i poprawiania tego połączenia przez
zarządzanie kontami a następnie zbieranie i wykorzystanie informacji o klientach, aby planowanie
połączeń prowadziło do zamknięcia większej sprzedaży. Informacja to nie tylko władza – to pieniądze
Po drugie, musisz poprawić swoją efektywność, zarówno w znajdowaniu wykwalifikowanych
klientów, aby czas rozmowy był dobrze wykorzystany jak i w gromadzeniu i zarządzaniu informacjami,
które są najbardziej przydatne w planowaniu, do kogo zadzwonić, jak często dzwonić, a nawet która
godzina dnia jest najlepszy. System przechowywania informacji , z którego korzystasz , może być
dostosowany do twoich celów , ale jest jeden absolutny sukces sprzedaży telefonicznej : Musisz mieć
wystarczając ilość informacji o kliencie, aby natychmiast uzyskać wiarygodność. Twój wygląd i urok
nie są pomocne, gdy klient nie może cię zobaczyć.

Popraw Swój Stosunek Czasu-Do-Sprzedaży
Istnieje wiele sposobów na zwiększenie wydajności jako specjalisty ds. sprzedaży. Żaden jednak nie
jest magiczny- ale nie zadziałają, jeśli ich nie użyjesz. Zalecenia w tej części mogą być znaczącym
odstępstwem od „Zawsze to robiłem w ten sposób”. Pojawia się jednak pewna prawda : jeśli będziesz
kontynuował sprzedaż telefoniczną w ten sam sposób, uzyskasz takie same wyniki. Zarządzanie czasem
aby zwiększyć twoją relację rozmowa-do-złotówek będzie wymagała zmian .
Kompromis Czas / Koszt
Ile wart jest Twój czas? Sposób w jaki zarządzasz swoim czasem, ma bezpośredni wpływ na twoje
dochody. Jeśli jesteś na prostej prowizji lub otrzymujesz bonusy, każda dodatkowa godzina może
spowodować zwiększenie Twoich zarobków. Zmarnowany czas przekłada się na utratę pieniędzy. Teraz
spójrzmy na Twój dzień i zobaczmy jak spędzasz swój czas. Wykonaj następujące czynności ,aby
łatwiej zrozumieć gdzie podziewa się Twój czas:
1. Śledź wszystko co robisz przez trzy dni, zaokrąglając swoją aktywność do pięciominutowych
przyrostów. Od pierwszej minuty od odebrania telefonu, nagraj to co robiłeś cały dzień. Bądź
uczciwy wobec siebie, ponieważ nikt nie zobaczy tego oprócz ciebie, a celem tego jest pomóc
zarabiać Ci więcej dzięki większej efektywności. Zwróć uwagę na to ,co marnuje twój czas w
ciągu dnia. Większość osób uważa ,że prywatne rozmowy telefoniczne, czaty w kawiarni czy
działalność online są najgorszymi wrogami jeśli chodzi o czas z dala od telefonu służbowego
2. Po upływie trzech dni usiądź w spokojnym miejscu i dokładnie przeanalizuj utworzony
dziennik, aby sprawdzić jak wykorzystujesz swój czas. Spójrz na to , co ty , osobiście,
kontrolujesz. Następnie zastanów się jak lepiej wykorzystać swój czas . Po prześledzeniu
dziennika, możesz określić ,że po prostu rozpoczynając rozmowy piętnaście minut wcześniej ,
co pozwala na wykonanie ośmiu połączeń dziennie lub czterdzieści więcej w tygodniu , możesz
zamknąć trzy sprzedaże tygodniowo więcej. Jeśli średnia sprzedaż wynosi 1000PLN, daje to
3000 PLN na tydzień więcej, co pomnożone przez pięćdziesiąt dwa tygodnie oznacza wzrost
sprzedaży o 156 000 PLN rocznie! Przy stawce prowizji 10%, wygenerowałeś teraz dodatkowe
15 600 PLN, po prostu zaczynają piętnaście minut wcześniej dziennie. Wydaje się to niewielka
cena za spory zwrot.
Gdy tylko poważnie zbadasz co robisz ze swoim czasem, zaczniesz dostrzegać ile tracisz pieniędzy na
głupoty. Chociaż każda osoba jest inna, każdy sprzedawca może efektywniej zarządzać czasem.
wybierając działania poprawiające samopoczucie, zarówno osobiste jak i zawodowe. Dbanie o swoje
zdrowie, na przykład poprzez ćwiczenia, robienie przerw i wyjście na lunch, nie jest straconym czasem;
te czynności skutkują lepszą produktywnością. Ale jeśli twojemu przyjacielowi nie podoba się praca i
rozmawia z tobą godzinę dziennie, kosztuje cię to pieniądze. Zacznij myśleć o konkretnych sposobach
optymalizacji czasu sprzedaży i mądrze inwestuj swój czas. Nie pozwól aby omijało cię coś gdy pijesz
latte i piszesz SMS.
Wycofanie Zasady 80/20
Każdy sprzedawca słyszał o zasadzie 80/20 ,ze 80 procent naszego biznesu zależy od 20 procent naszych
klientów. To niesamowite ,że wszystkim się wydaje ,że ta zasada 80/20 istnieje niezależnie od tego co
robimy . Niech TU będzie to miejsce w którym usłyszysz, że może to być nie prawda. Reguła 80/20
zakłada związek matematyczny. Jeśli Twój cel sprzedaży opiera się na 20 procentach działań Twoich
klientów, przynoszących 80 procent sprzedaży, ryzykujesz ,że nigdy nie osiągniesz celu. Nie możemy
polegać na historii aby określić nasz sukces, ponieważ żyjemy w zmiennym świecie. Niezależnie od
branży , biznes się zmienia. Twój najlepszy klient dzisiaj może zostać przejęty, połączony lub wyjść z
biznesu, a twój najniższy przychód może wzrosnąć. Możesz być zaskoczony niespodziewanym zwrotem
wydarzeń i nie będziesz miał absolutnej kontroli nad zdolnością do wykorzystania zmian. Twoja firma
może wprowadzać nowy produkt na potencjalnie nowy rynek i może się okazać ,że nie masz historii

sprzedaży z tego typu klientem. Być może ci nowi klienci będą najbardziej przyczyniać się do wzrostu.
Twój historia sprzedaży nie ma znaczenia. Przyszły sukces powinien być Twoim celem. Jest to
szczególnie ważne, ponieważ pieniądze z wcześniejszej sprzedaży zniknęły – wydane lub
zaabsorbowane. Twoim jedynym pytaniem, gdy priorytetowo traktujesz czas sprzedaży, musi być „Co
mam zrobić w tym roku?”. Czy miałeś dużego klienta, który wyszedł z biznesu? Jaki najlepszy klient w
tym roku jest tym, z którym w zeszłym roku nie mogłeś się skontaktować telefonicznie .Rozpocznij
analizę swoich raportów by znaleźć przyszłe przedsięwzięcie bez założenia klasycznej reguły 80/20
Priorytyizacja Klientów
Aby określi, w jaki sposób zamierzasz zainwestować swój czas na maksymalizację sprzedaży,
potrzebujesz macierzy identyfikacji klientów. Wypełniając matrycę każdego z klientów i potencjalnych
klientów, odkryjesz, gdzie powinieneś inwestować swój czas, aby zmaksymalizować swoje dochody.

Zanim jednak zaczniesz planowanie, musisz uczciwie rozważyć, gdzie leży najlepszy potencjał klienta.
Rozważ poniższe pomysły podczas planowania:





Jaki jest Twój związek z kupującym? Na skali od 1 do 5, Twoja relacja może wynosić 4
Przyszły potencjał wzrostu może wynosić 5
Możesz sumować różne kategorie i zacząć przeglądać wszystkich rachunków
Być może sumy od 27 do 35 byłyby rachunkiem A, 19 do 26 byłoby B, a 18 lub mniej dla C

Jest to narzędzie zarządzania czasem i wyznacznikiem czasu inwestycji, ponieważ nigdy nie odzyskasz
swojego czasu. Pamiętaj : Planujesz wzrost sprzedaży. Spójrz w przyszłość. Niektóre z rachunków
mogą być maksymalne, ale B mogą być w stanie zapewnić większy wzrost. Innym wyznacznikiem
decyzji dotyczące zarządzania czasem jest pytanie „Jak potrzebuję tego konta?” Jeśli występują
komplikacje, problemy lub duża potrzeba uwagi, w rzeczywistości może to być w twoim najlepszy
interesie, aby przypisać konto do menadżera kont lub obsługi klienta, ponieważ może to kosztować cię
pieniądze pod względem twojego czasu. Pamiętaj ,że wszystkie decyzje dotyczące planowania
biznesowego Jeśli nie masz swobody wyboru tych kierunków działania, zgłoś sprawę swojemu
przełożonemu. Jako specjalista ds. sprzedaży telefonicznej, musisz spędzać czas robią to co robisz
najlepiej, sprzedając przez telefon, a nie utrzymując konta ,które nie mają potencjału wzrostu. Spójrzmy
na przykład. Spójrzmy na przykład sprzedawcy komputerów, który zapewnia sprzedaż w wysokości

miliona dolarów. Potrzebny był również kontrakt na usługi serwisowe warte kolejne 300 000 dolarów.
Całkowita sprzedaż w bieżącym roku wyniosła 1,3 miliona dolarów. To jest konto A dla tego obszaru.
Nadszedł czas aby zaplanować nowy rok podatkowy. Sprzedawca uważa tego klienta za konto A, a
następnie ustawia harmonogram w swoim kalendarzu, aby obsługiwać konto, powiedzmy jedna
rozmową tygodniowo. Ścisłe badania pokazują jednak ,że obecnie jest to zaledwie 100 000 dolarów w
usłudze serwisowej – nie jest to wcale priorytetowe dla tego terytorium. W rzeczywistości ten klient nie
będzie kwalifikował się jako konto A przez kolejne dwa lata po zakończeniu istniejącej umowy. To
konto stało się kontem B lub C. Rozmowy sprzedawcy z klientem na bieżący rok powinny być
strategicznie zmniejszone. A co z Tobą? Czy myślisz o przeszłości czy przyszłości? Twoja firma
prawdopodobnie opiera się na przewidywanych przychodach a nie sprzedaży . Spójrz na konta A,B i C.
Prawdopodobnie odkryjesz ,ze niektóre B są lepsze niż A w nadchodzącym roku sprzedażowym. Okaże
się, że niektórzy z Twoich A są teraz C ze względu na wzorce zakupowe. Spójrz na własną firmę i ustal
prognozy. Bądź szczery oceniając każdego klienta. Teraz, gdy ustalone zostały priorytety, musisz
bardzo wydajnie rozdysponować swoje czterdzieści godzin telefonicznych. Ponieważ obszar z
ostatniego przykładu było kontem A w zeszłym roku, zbyt wielu sprzedawców spędziłoby odpowiednią
liczbę połączeń z A, gdy potencjał nowego biznesy tam po prostu nie istnieje. Rezultatem jest
zmarnowany czas, które powinieneś spędzić , sprzedając więcej na istniejących kontach i tworząc nowe
konta. Na przykład w czterdziestogodzinnym tygodniu




Konta A powinny zająć około dwudziestu pięciu godzin (w tym planowanie, rozmowy,
pozostawienie wiadomości, prowadzenie rozmów z portierem przygotowanie wniosków)
Konto B wymagają
Konta C wymagają tylko pięciu godzin . (Zamiast tego można używać wiadomości głosowych,
wiadomości e-mail)

Pamiętaj ,że ustalenie priorytetów opiera się na tegorocznym potencjale, a nie n ubiegłorocznym
osiągnięciu!
Poprawa Efektywności W Codziennej Działalności
Z milionem i jednym działaniem, które wykonujesz każdego dnia podczas wykonywania połączeń
telefonicznych, prawdopodobnie istnieje wiele sposobów na zwiększenie wydajności. Niektórzy
sprzedawcy wierzą w słuchawki bezprzewodowe Inni uważają ,że piór pisze szybciej niż ołówek.
Planowanie połączeń w oprogramowaniu lub urządzeniu CRM (Zarzadzanie Relacjami Z Klientami)
dzień wcześniej oszczędza czas na planowanie w godzinach porannych, gdy masz największy potencjał,
aby dotrzeć do klientów. Oto kilka wskazówek , które mogą pomóc w poprawie wydajności. Monitoruj
swoje osobiste rozmowy. Połączenia te nie tylko przerywają twój dzień pracy, przez cały czas rozmowy
,ale sprawiają ,że nawet najbardziej skoncentrowany sprzedawca odwleka wykonanie swoje pracy.
Odłóż na dzień wolny sprawy osobiste. Będziesz zdumiony o ile wydajniejszy staniesz się , kiedy
zaplanujesz swoje dni w ten sposób. Wyłącz sygnały dźwiękowe. Jeśli dzwoni ci jakieś urządzenie,
trudno jest skoncentrować się na rozmowach z klientami. Będziesz przerywał i zastanawiał się kto
dzwoni, czy to ważne itp. Zmaksymalizuj swoją efektywność przez udostępnienie wszystkiego czego
potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. Nie powinieneś zajmować się rachunkami osobistymi ,
czasopismami lub resztkami jedzenia. Eksperci do sprawa organizacyjnych mówią aby pozbyć się tych
przedmiotów które nas rozpraszają lub zagracają miejsce pracy. Ustaw cele czasowe dla siebie. „Zrobię
dwadzieścia pięć połączeń przed godziną dziesiątą” lub „Do południa wykonam czterdzieści połączeń”.
Pod koniec tego czasu, wstań i nagródź się. Pamiętaj aby zaplanować swoją nagrodę z góry, aby nie
tracić czasu na zastanawianie się co chcesz zrobić. Zatrzymując się po zakończeniu czasu celu i powrotu
do dzwonienia pod koniec przerwy, pozostajesz świeższy i dodajesz więcej energii do swoich połączeń.
Zmęczeni ludzie marudzą. Lepiej zorganizować swój dzień wokół połączeń niż wydzwaniać losowo
dopóki nie jesteś zbyt zmęczony aby uważnie słuchać. Wyczyść swoje biurko na koniec każdego dnia
Rzeczy, które są zakryte na biurku rzadko mają swoją kontynuację Polowanie na niewłaściwie

umieszczone raporty, notatki lub zamówienia jest czasochłonne. Zredukuj ilość papieru, zapisując
informacje regularnie do elektronicznego systemu śledzenia. Gdy już zaczniesz zarządzać czasem,
efektywnie organizując przygotowanie rozmów telefonicznych , musisz stworzyć solidny system
lokalizowania i śledzenia klientów
Lokalizacja Klientów Wysokiej Jakości
Jednym z działań, które nie różnią się od tego czy sprzedajesz osobiście czy przez telefon, jest
znalezienie listy potencjalnych klientów, którzy mogą cię skierować w stronę wysokiej jakości klientów.
Taka lista jest siłą napędową procesu sprzedaży, a jej odkrycie jest miejscem rozpoczęcia sprzedaży
Badania Zewnętrzne
Oto kilka źródeł prawdopodobnych potencjalnych klientów dla twoich rozmów sprzedażowych













Obecni klienci – klienci, którzy dokonują regularnych zakupów
Nieaktywni klienci – klienci, który kupili wcześniej ale nie ostatnio
Potencjalsi – ludzie z twojej bazy danych, z którymi skontaktowałeś się albo ty albo poprzednik,
ale jeszcze nic nie kupili
Pasywni klienci – kontakty do potencjalnych klientów generowane przez połączenie
przychodzące do Twojej firmy z rejestracji na stronie internetowej, targów, listy z zapytaniem
czy kuponu
Odniesienia – potencjalni klienci generowani przez klientów, pracowników, znajomych,
członków organizacji lub innych potencjlsów
Networking – zaangażowanie w stowarzyszenia, grupy lub działania typu twarzą-w-twarz, w
tym organizacje absolwentów, izby handlowe, organizacje wolontriuszy, grupy branżowe,
szkolenia
Publikacje branżowe - czasopisma, gazety, lokalne publikacje biznesowe lub źródła
internetowe
Listy zakupione ze źródeł zewnętrznych – można je zdefiniować według parametrów rynku
docelowego.
Dostawcy i partnerzy biznesowi – osoby, które sprzedają w tej samej branży, ale nie są
konkurentami
Wyszukiwanie w Internecie – słowa kluczowe, artykuły branżowe

Odkąd wspomnieliśmy o newtorkingu, spójrzmy na specjalną listę źródeł sieciowych, serwisów
społecznościowych. Każdy badacz i oficer wojskowy zna wartość „ropoznania” (rekonesansu). Każda
informacja o kliencie daje ci wewnętrzną wiedzę, którą możesz wykorzystać do strategizcji. Internet
oferuje wiele uporządkowanych źródeł dla tych informacji w postaci witryn sieciowych takich jak
LinkedIn, MySpcae. Facebook. LinkedIn ma konkretne pytanie „Nad czym pracujesz?”. Wszyscy na
twojej liście sieci mogą to zobaczyć i skomentować. Jeśli znasz kogoś , kto ma dostęp do wpisu możesz
to również zrobić. Możesz także zapraszać kontakty do LinkedIn. Jeśli zaakceptują zaproszenie, możesz
uzyskać dostęp do aktualizacji klientów i korzystać z tych informacji, aby zachować aktualność
oddzwonień. Dodatkowo dowiesz się czy nadchodzi jakaś nowa umowa lub rozszerzenie. Zarówno dla
potencjalnego ,jak i istniejącego klienta, możesz dowiedzieć się co nowego : podróżować, zawierać
nowe umowy itd. Przejdź na stronę decydenta ,lub jeszcze lepiej, wskaż konkretny produkt (lub usługę),
który łączy się bezpośrednio z tym co on lub ona robi Na pewno zajmie to więcej czasu, ale czy ten
klient ,ma dla ciebie znaczenie wzrostowe? Czy może to być potencjalne konto z pierwszej dziesiątki?
Może to być warte dodatkowych pięciu lub dziesięciu minut na dodanie danych osobowych do bazy
danych o ważnym decydencie. Na przykład, podczas rozmowy telefonicznej o ofercie przedstawiciel
handlowy zauważył przypadkowo komentarz na temat projektu artystycznego, nad którym pracował
klient. Wizyta na jednym z portali społecznościowych ujawniła ,że ta osoba była nie tylko decydentem
w firmie ale także artystą , „na boku”. Kiedy przedstawiciel później skontaktował się telefonicznie z

propozycją, był w stanie dokonać bezpośredniego odniesienia do strony internetowej. Wywarło to takie
wrażenie na decydencie, że zdobył ważny przyczółek , który ostatecznie doprowadził do sprzedaży.
Badania Wewnętrzne
Firmowy intranet może ci pomóc wykorzystywać programy prognostyczne, strony inwentaryzacyjne,
prezentacje slajdów online, a nawet dział obsługi klienta. Są to dobre miejsca na zdobycie potencjalnych
klientów. Jeśli personel obsługi klienta lub zespoły wsparci sprzedaży zostaną przeszkoleni w zakresie
obsługi sytuacji możliwości sprzedażowej dostęp do tych danych lub personelu może spowodować
powstanie nowych transakcji. Na przykład powtarzające się problemy techniczne mogą oznaczać ,że
lepszy lub ulepszony produkt byłby odpowiedni. Jeśli osobisty trener zakupił sprzęt do użytku
domowego i trenował wielu klientów przez cały dzień na tym sprzęcie, może mieć z nim problem,
ponieważ nie był przeznaczony do tak intensywnego użytkowania. Dla ciebie, sprzedawcy , ta wiedza
zdobyta dzięki obsłudze klienta, może stanowić cenną przewagę, która może skutkować sprzedażą
komercyjnych urządzeń. Zastanów się kto jeszcze w Twojej firmie ma szansę na znalezienie
potencjalnych klientów. Na przykład kim są pracownicy Twoich klientów kontaktujący się z Twoją
organizacją? A co twój szef lub poprzednik wiedział o kliencie? Być może jeden z twoich partnerów
biznesowych lub dostawców zna sytuację klienta. Wystawcy na targach i odwiedzający są cennym
źródłem informacji również dla wielu handlowców. Oczywiście, będziesz chciał sprawdzić stronę
internetową potencjalnego klienta i korzystać z Internetu w celu uzyskania dodatkowych informacji o
firmie. Równie ważne jak odkrycie potencjalnych klientów jest potrzeba rozbicia tych klientów zgodnie
z ich potencjałem. Pomaga to w przygotowaniu planu prowadzenia rozmów sprzedażowych. Czas
zwrotu z inwestycji (ROI) odnosi się bezpośrednio do potencjału dochodowego osoby lub organizacji
na drugim końcu telefonu. Zaplanuj dzień, w którym zdobędziesz nowe konta i bądź ostrożny przy ich
analizie.
Gromadzenie I Zarządzanie Informacji O Klientach
Musisz śledzić wiele informacji o swoich klientach. Ponieważ każda firma robi to inaczej, ta sekcja
stanowi przybliżoną wskazówkę, jakiego rodzaje informacje należy zachować i jakie metody najlepiej
sprawdzają się w przechowywaniu tych informacji w celu łatwego wyszukiwania
Kluczowe Elementy Programu Zarządzania Kontaktami
Wypełnianie dokumentu (elektronicznego lub innego) , podobnego do formularza poniżej dla każdego
klienta, będzie przechowywał ważne informacje w jednym miejscu, dostępne gdy będzie to potrzebne
Niezbędne informacje
Imię: ___________________________________________________
Tytuł: ____________________________________________________
Pozycja: _________________________________________________
Numer telefonu i numer wewnętrzny: _______________________________
Oprócz podstawowych informacji , które są potrzebne do łatwego pobierania ,w swoim programie do
zarządzania kontaktami należy uwzględnić następujące elementy
Telefon komórkowy lub alternatywny: ___________________________________
Strefa czasowa: ______________________________________________
Numer faksu: ______________________________________________
Adres e-mail: ____________________________________________

Adres fizyczny: __________________________________________
Adres URL witryny firmy: _____________________________________
________________________________________________________
Oznaczenie statusu (istniejący klient, perspektywa, skierowanie, połączenie przeziębienie,
strategiczny partner itp.): _____________________________________
________________________________________________________
Okazja do odkrycia (networking, spotkanie w samolocie, itp.):
________________________________________________________
Historia sprzedaży: _____________________________________________
Użyte produkty / usługi: _____________________________________
Klient od (roku): _____________________________________
Umowy serwisowe (tak / nie): ________________________________
Odnowienia: ________________________________________________
Wygaśnięcie najmu: __________________________________________
Śledzenie danych: ___________________________________________
Nazwisko / telefon asystenta: ____________________________________
Telefon domowy:_____________________________________________
Prywatne zainteresowania (sport, organizacje, stowarzyszenia itp.):
________________________________________________________
Imię i nazwisko małżonka, imiona i nazwiska dzieci: _____________________________
Określony przez: ______________________________________________
Typ osobowości: _____________________________
Najlepszy czas na osiągnięcie: ________________________________________
Zawodnicy (bezpośredni i pośredni): ____________________________
Notatki lub komentarze (przechwycone rozmowy, daty, dyskusje itp.):
________________________________________________________
________________________________________________________
Link do propozycji lub umowy sprzedaży, jeśli dotyczy:
________________________________________________________
________________________________________________________

Oprócz powyższych danych możesz również podać informacje, takie haj sposób podejmowania decyzji
i czy osoba do kontaktu z klientem jest stróżem czy agentem zakupowym, czy też ta osoba po prostu

wydaje rekomendacje dotyczące zakupów. Jak widać, informacje które można zebrać od klienta zza
kulis, są praktycznie nieograniczone. Musisz tylko zdecydować co jest ważne, a „więcej” często znaczy
lepiej. Jednak, więcej informacji jest użytecznych tylko wtedy gdy możesz je skatalogować i pobrać w
odpowiednim czas. Poniższe metody mogą pomóc w zarządzaniu informacjami o klientach
Metody Przechowywania Rejestrów Klientów
Teraz, gdy strategicznie zgromadziłeś pełen zakres „rozpoznania” swoich klientów, musisz ustalić jak
najlepiej nimi zarządzać. Informacje to tylko dane; będziesz musiał zapisać je w jakiś sensowny sposób,
używając medium które ma sens dla twojego stylu pracy i firmy. Oto różne sposoby prowadzenia
dokumentacji z jej zaletami i wadami.
Metoda Pióro I Papier. Metoda przechowywania dokumentacji klienta za pomocą tej metody obejmuje
korzystanie z kart indeksowych, formularzy raportów rozmów lub plików papierowych. Zalety to:




Poprawa zdolności do zatrzymywania danych klientów
Tworzenie wizualnych i praktycznych systemów organizacyjnych
Zachowanie bezpośrednich cytatów lub szczegółów dotyczących klienta jako prywatne

Kiedy trzymasz długopis lub ołówek i zapisujesz informacje o kliencie takie jak zainteresowania i
potrzeby, mentalnie zachowujesz je dłużej niż w innym przypadku. Badania neurologiczne wykazały
,że pisanie ręczne jest skuteczniejsze w utrzymaniu pamięci niż wklepywanie danych w formie
elektronicznej. Następnie, po przesłaniu informacji do bazy danych, wzmacniasz pamięć. Jeśli jesteś
osobą wizualną, możesz użyć systemu kolorów plików lub kart katalogowych do katalogowania. Dla
niektórych osób najbardziej przydatne jest posiadanie fizycznego , praktycznego systemu organizacji.
Wadu tych metod przechowywania informacji o klientach są następujące:








Pojedyncze kawałki się gubią
Dokumenty i karty muszą być złożone
Szafki na pliki zabierają miejsce
Informacje nie mogą być łatwo przekazywane osobom , które mogą ich potrzebować
Zarządzanie informacjami drukowanymi może być czasochłonne – zestawienie, alfabetyzacja,
archiwizowanie
Rejestry papierowe są ciężkie i nieporęczne, zwłaszcza gdy jest wielu klientów
Zbyt wiele możliwych problemów (nieczytelne pismo odręczne, niewłaściwie umieszczone
informacje ,brak miejsca na karcie notatek)

Metody Elektroniczne. Metody elektroniczne prowadzenia ewidencji klientów mogą obejmować
użycie specjalistycznego oprogramowania na komputerze stacjonarnym lub laptopie oraz osobistego
asystenta cyfrowego (PDA). Ponadto nasze telefony komórkowe są ręcznymi urządzeniami do
przechowywania informacji, chociaż nie zawsze są one najłatwiejsze do wykorzystania w planowaniu.
Możesz mieć firmowy system bazy danych dostosowany do istniejącego oprogramowania lub
stworzony specjalnie do użytku firmy. Gotowe są również produkty, w tym programy internetowe.
Elektroniczny system zarządzania może być tak minimalny lub solidny , jak wolisz. Ponieważ istnieje
szeroki zakres cen i aplikacji, powinieneś wiedzieć czego naprawdę potrzebujesz. Zalety korzystania z
elektronicznych metod prowadzenia dokumentacji :






Są niezawodne
Urządzenia przenośne są łatwe w użyciu i szybko łączą się z systemami stacjonarnymi
Informacje są łatwo duplikowane i tworzone w kopii zapasowej
Rekordy mogą być przechowywane przez długi czas w celu śledzenia historii zakupów
Bazy danych pozwalają ci korzystanie z wielu różnych identyfikatorów w celu zlokalizowania
klientów. Na przykład możesz pamiętać, że klient lubi wina z Kalifornii i ,że spotkałeś tę osobę



na konferencji telekomunikacyjnej ,ale nie możesz sobie przypomnieć nazwiska tej osoby.
Dzięki solidnej bazie danych w stanie znaleźć tę osobę bez wysiłku
Dane mogą być regularnie i automatycznie archiwizowane w celu zmniejszenia ryzyka utraty
danych

Wady korzystania z metod elektronicznych to:






Pożądane pakiety oprogramowania mogą być kosztowne
Twój dział IT może ograniczyć wykorzystanie lub elastyczność systemu firmy
Być może nie masz pracowników ani czasu na konwersję transkrypcji danych , skanowanie itp.
Możesz stracić swój PDA lub komputer kieszonkowy
Wirus na komputerze stacjonarnym lub w sieci firmowej może spowodować utratę wszystkiego

Niezależnie od tego ,jakie oprogramowanie do zarządzania kontaktami wybierzesz, upewnij się , że jest
wystarczająco elastyczne, aby umożliwić ci tworzenie własnych pól. Jednym z przykładów może być
„I.D.” .W tym polu możesz zarejestrować znajomość klienta . Być może spotkałeś tę osobę na
konferencji, profesjonalnym spotkaniu stowarzyszenia, szkolnej imprezie absolwentów, a nawet na
siłowni albo na seminarium. To pole jest również idealną lokalizacją, aby dołączyć nazwę skierowania.
Czasami, w ramach planowania, skontaktujesz się ze wszystkimi, których spotkałeś poprzez określone
stowarzyszenie lub na pewnym seminarium. Możesz dostosować kampanię telefoniczną lub pocztową
w oparciu o podejście odpowiednie dla osób w określonej organizacji. Możesz także sortować według
zaplanowanych pól .Na przykład możesz zdecydować ,że chcesz zaplanować dzień, kontaktując się z
klientami w określonej strefie czasowej, z określonym kodem pocztowym, i za pomocą swojego
menadżera kontaktów możesz dzwonić do klientów w tych obszarach. Upewnij się ,że system jest
wystarczająco solidny, aby pomieścić potrzebne informacje o śledzeniu i oczywiście, należy go
wypełnić : puste pola nie pomogą ci ani trochę. Wybierz także system , który jest łatwy w obsłudze; w
przeciwnym razie nie będziesz z niego korzystał. Możesz odziedziczyć system , z którego korzystał
twój poprzednik lub firma, i stwierdzić ,że tobie nie odpowiada. W takim przypadku konieczne może
być dostosowanie (za zgodą) systemu planowania i śledzenia Bez względu na to ,czego używasz
,zachowaj spójność ze swoimi procedurami- skuteczne przechowywanie danych jest niezbędne dla
sukcesu sprzedaży
Wypłata
Niezależnie od tego jakiej metody użyjesz, aby maksymalnie wykorzystać swój czas rozmów, będziesz
w stanie poprawić swoją efektywność. Zbyt wielu sprzedawców nigdy nawet nie zadaje sobie pytania,
czy ich praca mogłaby być w lepszym lub bardziej ekonomicznym stanie. Jeśli dostajesz te same numery
lub, co gorsza, wyższe kwoty na kurczące się terytoria, musisz gdzieś się poprawić.

Identyfikowanie typów osobowości przez telefon
O tak, o wiele łatwiej jest sprzedać komuś, kto nadaje na tych samych falach co Ty. Osoby te nie tylko
ułatwiają pracę ,ale okazuje się ,że naprawdę je lubisz. W sprzedaży telefonicznej, fantazjując, każde
słowo które wypowiadasz staje się głównym producentem dochodów w Twojej firmie. W prawdziwym
życiu zdarzają się sytuacje, w których osoba po drugiej stronie telefonu po prostu nie reaguje na to co
mówisz. Nawiązanie rozmowy z takim klientem jest uciążliwe i wydaje się praktycznie niemożliwa.
Zobacz co się dzieje gdy style osobowości i komunikacyjne nie pasują do siebie:
KLIENT (odbierający telefon monotonnym głosem) : Cześć tu Kiepski
SPRZEDAWCA (żwawo w sposób wysokoenergetyczny) : Jestem bardzo podekscytowany ,że
skontaktowałeś się z nami ,a my wprowadzamy ten nowy produkt i …
KLIENT : A kto to tym razem? I czego chcesz?
Poziom energii , charakteryzujący się entuzjazmem przez telefon i szybkością dostawy jest jednym z
obszarów kompatybilności komunikacyjnej (lub niezgodności). W poniższym przykładzie dzwoniący
wyjaśnia potencjalnemu klientowi ważne informacje, które według niego mogłyby zapewnić
wiarygodność jego firmie. Klientowi zaczyna się spieszyć, kiedy spostrzega ,że rozmowa trwa zbyt
długo i nie prowadzi do konkretnego punktu.
KLIENT (zwięźle) : Tu Franek
SPREDAWCA (w wyraźnym i mierzonym tonie) : Tu Beniamin Kowalski z ABC. Działamy w branży
ochrony środowiska od 1987 roku, a w tym roku otrzymaliśmy nagrodę doskonałości …
KLIENT (przerywając) : Nie obchodzi mnie rok 1986 , i nie mam na to czasu
SPREZEDAWCA : Nie , to jest rok 1987
KLIENT : Co? (Rozłącza się)
W poniższym przykładzie sprzedawca pcha się w konkretny sposób , ale osoba na drugim końcu nie jest
zadowolona z roli decydenta i odbierającego. Może to ,ale nie musi prowadzić do innego kontaktu, ale
dziś nie jest to prawdopodobne
KLIENT (telefon odbierający w przyjacielskim i ciepłym tonie) : Dzień dobry, Dział Części, ,tu Joanna,
jak mogę pomóc?
SPRZEDAWCA (w bardzo bezpośredni i rzeczowy sposób) : Tu Antoni z XYZ. Spotkaliśmy się w
Kostomłotach na targach i chciałbym się dowiedzieć kiedy chcesz złożyć zamówienie
KLIENT (trochę jąkając się): Cóż, uhm. Wydaje mi się ,że byłam przy twoim stanowisku z Jankiem i
Luckiem, To ich działa. Postaram się aby zadzwonili do ciebie. Miło jest cię usłyszeć, może zadzwonię
później to porozmawiamy
Wszyscy ci klienci, z którymi handlowcy nie mogą nawet rozpocząć rozmowy, kupują od kogoś innego,
choć prawdopodobnie nie. Pamiętaj ,że nie możesz prowadzić zamkniętego biznesu tylko z ludźmi ,
którzy nadają na tych samych falach co ty. Kiedy rozwiniesz zrozumienie potrzeb komunikacyjnych
różnych typów osobowości a także naturalne dopasowanie i starcia z własną osobowością , będziesz w
stanie znacznie zwiększyć połączenia ze wszystkimi klientami. Ile wyrażeń możesz sobie wyobrazić
w dzisiejszych rozmowach, które potwierdzają wypowiedzi innych ludzi i ich motywacje, Oto kilka z
nich:



„Dostaję to o czym mówisz”
Tak, widzę skąd przybywasz”



„Ho, ho, podążam za Tobą”

Sytuacja odwrotna, chęć mówcy do zrozumienia, stworzyła własny język:




„Ta….?”
„Słyszysz mnie?”
„Czy jesteśmy tutaj na tej samej stronie”?

Chociaż uśmiech wydaje się być uniwersalnym sposobem na nawiązanie kontaktu z kimś, nie można
zamknąć sprzedaży tylko uśmiechem. I oczywiście jeszcze trudniej uzyskać ten uśmiech przez telefon.
Jednak dostosowanie się do klientów jest często czynnikiem decydującym o dokonaniu sprzedaży.
Będziesz mógł to wykorzystać prawie przy wszystkich klientach, gdy wykorzystasz strategie, które,
umożliwią ci harmonizację z ich osobowościami. Harmonia równa się sprzedaży. Uczenie się, aby
uzyskać właściwą częstotliwość danego klienta, znacznie zwiększy twój wskaźnik zamknięcia. Możesz
myśleć o rozpoznawaniu typu osobowości klienta może być trudniejsze przez telefon niż osobiści, ale
istnieją pewne wskazówki, których możesz się nauczyć identyfikować. Gdy już przyzwyczaisz się do
tego procesu identyfikacja stylów zakupów klientów przez telefon stanie się łatwym ćwiczeniem w
niemal każdym połączeniu. Oczywiście, pomaga to zrozumieć jaki jest twój własny typ osobowości. Ta
wiedza pozwala wykorzystać zalety niektórych klientów i zarządzać naturalnymi niezgodnościami z
innymi. Aby być najlepszym sprzedawcą, musisz nauczyć się następujących czterech kategorii, w jakich
mogą poruszać się twoi klienci:
Precyzyjny
Energetyczny
Pewny siebie
Uprzejmy
Pamiętaj ,że możesz zamknąć każdy z tych typów osobowości, jeśli użyjesz właściwych strategii.
Musisz dostosować określone elementy stylu prezentacji wiele razy dziennie, gdy rozmawiasz z
różnymi osobowościami. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga zarówno planowania jak i oceny
, ale wypłata oznacza więcej pieniędzy.
Klient precyzyjny

Precyzyjny klient w musi być poprawny i pewny co do podejmowanych przez niego decyzji i
konsekwencji tych decyzji. W związku z tym dokładnie badają i analizują i nigdy nie podejmują decyzji
na podstawie wrażenia lub uczucia. Ponieważ muszą robić to dobrze, są ostrożni, nigdy impulsywni,
zawsze szukają więcej informacji i chcą być absolutnie pewni , a nawet ryzykują termin w
poszukiwaniu przekonującego dowodu. Po rozmowie sprzedażowej, nawet jeśli jesteś w stanie uzyskać
wstępną umowę. Precyzyjny klient będzie chciał zobaczyć formalną propozycję. Pod wpływem stresu,
będą cię unikali ponieważ jeśli nie są zdecydowani , rozmowa telefoniczna albo spotkanie wydaje się
być dodatkową presją ze strony sprzedawcy. Są to najtrudniejsi klienci do sprzedaży telefonicznej.
Nawet jeśli przezwyciężyliście wszystkie możliwe przeszkody do końca, prawdopodobnie nadal będą
mieć czas na myślenie. Logiczny charakter faktów i komputerów sprawia ,że czują się bardzo
komfortowo z danymi niż z sytuacjami interpersonalnymi. Precyzyjni klienci są zorientowani na zadania
i bardzo dobrze zorganizowani. W szczególności mogą one narazić się na przerwę w korzystaniu z
telefonu dlatego lepiej jest umówić się nawet na rozmowę telefoniczną z tym klientem. Biegłość
techniczna jest dla nich wartością, więc do dziedzin takich jak inżynieria, sprzęt komputerowy i
oprogramowanie, nauka (zwłaszcza badania), rachunkowość i finanse zalicza się wiele osób z kategorii
Precyzji. Ze względu na ich wiedzę ekspercką , często są konsultowani przy podejmowaniu decyzji
przez osoby z wyższych stanowisk ale unikają robienia dużych rzecz w imieniu firmy. Przez telefon
klienci ci mogą brzmieć monotonnie, a usłyszysz to w swojej poczcie głosowej. Może to być frustrujące
pracowanie z nimi ponieważ nie ujawniają emocji, nawet jeśli są entuzjastycznie nastawieni do twojego
produktu. Klienci są dumni z własnej wiedzy i mogą mieć negatywny stosunek do wiedzy innych. W
charakterze mają jednak dużo uczciwości i choć mogą powoli podejmować decyzję, można nich liczyć.
Są to pszczółki pracujące w swoich organizacjach i często są przepracowani i niedoceniani.
Stylistyczna Strategia Dotycząca Sukcesu Rozmowy Telefonicznej
Aby dopasować precyzyjny styl kupowania musisz unikać zbyt dużego entuzjazmu w swoich wzorcach
komunikacyjnych. Twój styl rozmowy powinien być mierzony, celowy i kontrolowany. Precyzyjni
Klienci myślą zanim przemówią (w przeciwieństwie do wielu sprzedawców, którzy myślą przez
mówienie). Z tego powodu często mogą milczeć przez jakiś czas po zadaniu pytania – być może
wystraczająco długo abyś poczuł się niekomfortowo. Klient O wymaga dodatkowego czasu na
przetwarzanie informacji. Nie jest to kwestia inteligencji ale przetwarzania, Podczas gdy Precyzyjni
Klienci mogą być trudni do załatwienia przez telefon, nie jest to w żaden sposób niemożliwe. Pamiętaj
aby dać takiemu klientowi czas na przetrawienie informacji; nie są oni reaktywnymi myślicielami. Na
przykład ty i twój klient możecie przeglądać PowerPoint lub stronę informacyjną na witrynie
internetowej firmy podczas rozmowy. Klasyczny błąd jaki popełniają sprzedawcy jest to ,że nie dają
klientowi na przeczytanie i przestudiowanie tego ,co jest ogromnym błędem. Jeśli udało ci się pozyskać
klient na twoje stronie (możesz mieć na to jedną szansę) , może sprzedać , jeśli pozwolisz im na pełne
zapoznanie się z informacjami. Cisza po drugiej stronie słuchawki niekoniecznie jest czymś złym w
przypadku takiego klienta. Ponieważ dajesz mu mnóstwo informacji , pamiętaj o zorganizowaniu ich
dla łatwiejszego dostępu. Jako ekspert, Precyzyjny Klient nie wybierze się do ciebie po twój produkt
podczas spotkania decyzyjnego, o ile nie ma wystarczającej ilości dokumentacji aby uzasadnić
rekomendację. (Uwaga : sytuacja „po usunięciu” w której ktoś będzie twoim rzecznikiem przy
decydencie, nie jest niczym niezwykły w sprzedaży telefonicznej, zwłaszcza z Precyzyjnym Klientem,
ponieważ są oni szanowani przez innych. Klienci tacy nie podejmują ryzyka utraty statusu eksperta ,
wyrażając entuzjazm wobec produktu, którego nie może poprzeć. Jeśli jesteś odmiennym od nich typem
osobowości, zwolnij we wszystkich aspektach rozmowy telefonicznej i bądź przygotowany ,aby
dopasować się do ich przemyślanego i przemyślnego tempa. Uwalniaj swój entuzjazm i wszystkie
zachowania, które zbliżają cię do końca lub starają się
przymusić tych klientów. Przed
skontaktowaniem się z precyzyjnym klientem musisz mieć na wyciągnięcie ręki odpowiednie fakty i
dane. Odpowiadaj na pytania tak dokładnie jak to możliwe. Jeśli nie masz odpowiedzi natychmiast,
oddzwoń z odpowiedzą tak szybko jak to możliwe. Unikaj ogólników i referencji, chyba ,że masz kogoś
od kogoś kogo Precyzyjny Klient zna i szanuje. I na tej samej linii przygotuj się na przesłanie dowodu

w postaci dokumentacji i artykułów ze źródeł zewnętrznych(nie informacji prasowych z własnej firmy
,ale artykułów z czasopism branżowych lub testów przeprowadzanych przez grupy niezależne).
Precyzyjni niekoniecznie biorą za dobre wszystkie słowa przez telefon. Skorzystaj z ostrożnego i
strategicznego podejścia do sprzedaży – działa to dobrze w tej grupie – i często monitoruj regularne
kontakty, zwłaszcza jeśli masz nowe informacje lub „twarde” dowody na wyższość swojego produkt.
Pamiętaj aby sprawdzić czy nie występują błędy we wszystkim co chcesz im powiedzieć przez telefon.
Możesz założyć, że Precyzyjny Klient zapisuje twoje fakty i wprowadza dane do PDA lub laptopa i
sprawdza twój dane po odłożeniu słuchawki!
Podejście do współpracy z Precyzyjnym Klientem
Pamiętaj : rozmawiasz przez telefon i mowa ciała nie ma wiele do powiedzenia, więc twoje słowa
nabierają większej wartości. Twórz prezentacje w wolniejszym tempie; kontroluj swój entuzjazm.
Poinformuj Precyzyjnego Klienta aby umożliwić mu podjęcie decyzji na twoją korzyść . Mogą to być:










Odniesienie do dokumentów papierowych lub badań przeprowadzonych przez strony trzecie
Recenzje w najważniejszych publikacjach branżowych lub publikacjach edukacyjnych lub ezinach
Wyniki testów i tabel danych – twardy dowód
Dające się udokumentować fakty
Szczegóły operacji
Ocena ryzyka
Zasady inżynieryjne związane z procesem lub produktem
Dane techniczne, materiały , parametry wydajności
Konkretne korzyści operacyjne lub projektowe

Klient Energetyczny

Klient Energetyczny pomoże ci odzyskać twój poziom energii, jeśli zanika, ponieważ zaraża
optymizmem. Przyjazny ale pospieszny, będzie mówił szybko i dużo. Używaj kolorowych słów, lubi
opowiadać o sobie i swoich projektach, więc nie są najlepszymi słuchaczami. Jest asertywny i może
nawet sam sprzedać twój produkt gdy bada możliwości. Po prostu pamiętaj , aby być cicho i niech ten
typ klienta mów! Nawet w szybkim tempie, Energetyczny Klient jest kiepskim menadżerem czasu i
wydaje się być zdezorganizowany. Powinieneś założyć ,że zgubią dokumenty jakie im wysłałeś;
przygotuj kopie zapasowe. Nie będą również robić notatek z rozmowy telefonicznej i mogą zapominać

o ważnych sprawach. Ponieważ ci klienci dobrze reagują na ludzi, których lubią i mogą być impulsywni
jako decydenci, mogą czerpać korzyści z tego scenariusza, jeśli kultywujesz tą przyjaźń. Ale jeśli będą
na ciebie źli, stracisz ich biznes. Prawdopodobnie będziesz częściej dzwonił do Energetycznych
Klientów ponieważ będą chcieli zbudować związek zanim zawrą z tobą interes. Ponieważ klient jest z
natury perswazyjny i opiniotwórczy, zazwyczaj zapewnia ci firmę polecającą. Musisz po prostu zapytać.
Stylistyczna Strategia Dotycząca Sukcesu Rozmowy Telefonicznej
Energetyczni klienci odpowiedzą na twoje prośby , „Czy poświęcisz trochę czasu aby na mnie
spojrzeć?”, „Byłbym wdzięczny za wasz osąd i komentarz’. Podawaj im komplementy, aby podsycać
ich pozytywne skłonności. Klienci ci mogą nie mieć pod ręką numeru telefonu odsyłającego, ale
prawdopodobnie zgodzą się na połączenie konferencyjne i wydadzą świadectwo, jeśli o to poprosisz (o
ile nie będą musieli nic robić aby je skonfigurować). Pamiętaj jednak ,że pod wpływem stresu , jeśli
coś pójdzie nie tak, obwinią siły zewnętrzne, ponieważ naprawdę postrzegają rzeczy jak nie ich winę.
Jeśli Twoja firma ma drobne upominki reklamowe, które możesz wysłać do Klienta Energetycznego,
zostaną one docenione , podobnie jak każda pamięć. Wysyłaj broszury i dostosuj materiały i prezentacje
tak bardzo, jak to możliwe; używaj koloru (i pamiętaj ,że być może będziesz musiał wysyłać je po raz
drugi). E-maile powinny być przyjazne i z punktorami. Podkreślaj korzyści dla osoby korzystającej z
Twojej usługi. Upewnij się ,że Twój głos jest optymistyczny i pełen entuzjazmu przez telefon. Używaj
odmian i mów trochę szybciej – może to zabrzmieć nieco przesadnie, zwłaszcza jeśli nie jesteś tym
samym typem osobowości – ale pamiętaj ,że telefon osłabia efekt twojej różnorodności wokalnej.
Podkreśl związek ,mówiąc im jak ważna jest dla ciebie ich działalność. Przekaż pojęcie zespołu ;l Ich
sukces i twój ze sobą powiązani. Będziesz chciał uzyskać od nich zobowiązanie, zanim odejdziesz od
telefonu. Ponieważ klient jest notoryczni zdezorganizowany, ustalenie termin lub daty i czasu , pomoże
ci przejść do następnych kroków z tymi kupującymi. Dodatkowa wskazówka : pamiętaj ,aby często
używać podziękowań dla Klienta Energetycznego. Czasami rozmowa telefoniczne jest tylko po to by
podziękować klientowi , lecz jest świetna relacją biznesową. Odręczna notatka uzupełniająca to kolejny
dobry pomysł.
Podejście do współpracy z Energetycznym Klientem
Zakomunikuj to co Energetyczny Klient chce usłyszeć:









Emocje w Twoim głosie przy twoim produkcie
Optymistyczne podejście , szybsze tempo prezentacji
„Gratulacje, dokonałeś dobrego wyboru!”
Nowe lub innowacyjne aspekty twojego produktu lub usługi
Polecenia od innych , którzy już kupili u Ciebie
„To łatwa implementacja, ponieważ masz już fundusze”
Połączenia telefoniczne które są zabawne i interesujące
Uznanie i wnioski dla opinii Klienta

Klient pewny siebie

Asertywny i skoncentrowany, Klient Pewny Siebie to cały biznes. Mimo ,że są bardzo uparci, cieszą się
tym co lubią i nie lubią, a więc są bardziej decyzyjni. Będą wprowadzać innowacje i eksperymentować
, ponieważ będą wspierać ich wizje. Pewni Siebie są zobowiązani do realizacji swoich celów i będą
współpracować z produktami/usługami, które wspierają te cele; jakkolwiek nie są oni lojalni wobec
pojedynczych handlowców lub dostawców. Sami ,silni liderzy szanują tych , którzy przeszli testy i
udowodnili że są godni. Niezbędnym elementem każdej rozmowy z Klientem Pewnym Siebie, jest
rozpoznanie – musisz znać firmę i potrzeby strategiczne Klient. I będzie test; w rzeczywistości każda
rozmowa może zostać przerwana lub zakończona. Klient Pewny Siebie może nie oddzwaniać tylko po
to aby sprawdzić czy udało im się zebrać wystarczająco dużo aby je wykonać lub mogą w jakiś sposób
zabrzmieć gwałtownie, co mogłoby odstraszyć osoby o słabszym sercu. Wykorzystują odległość
telefonu na swoją korzyść. Ale zwycięzca wykorzysta to ,ponieważ są oni głównymi decydentami i mają
potencjał aby być najlepszymi klientami. Zapewniamy, że cenimy czas lub efektywność nad pieniądze,
więc bądźmy ostrożni stosując podejście „nieużyteczne” Ponieważ są świadomi swojego czasu, jeśli
będą podejrzewać ,że marnujesz ich czas, wyłączą się. Nie są nieuprzejmi, per se; po prostu poważnie
traktują biznes, nie angażując się w pogawędki. Z tego powodu unikają szczegółów ,a więc chcą krótkiej
wersji lub „podsumowania wykonawczego”. Z drugiej strony , jeśli poradzisz sobie ze zwięzłą rozmową
telefoniczną, , co inni chcą zrobić osobiście lub w rozmowach, będziesz się w stanie przebić tak gdzie
konkurencja nie będzie mogła.
Stylistyczna Strategia Dotycząca Sukcesu Rozmowy Telefonicznej
Poznaj ich wizję! Pewni Siebie podejmują swoje decyzje w oparciu od dokąd zmierzają i co pomoże
im tam się dostać, dlatego szybko podejmują decyzje a następnie kontynuują. Bądź szybki i dobrze
przygotowany i nie marnuj czasu na pytania typu „Jak się masz?” i „Jak minął weekend?” lub inne tego
typu informacje. Jeśli poprosisz o dziesięć minut, zwróć uwagę kiedy minie dziesięć minut i zaproponuj
odłożenie telefonu. Twój plan połączeń powinien wykorzystywać metodę „trzech punktorów”. Pomyśl
o trzech elementach, które chcesz objąć i przygotuj się do szybkiego podejścia przez połączenie. Zawsze
brzmi pewniej jeśli zademonstrujesz korzyści .Możesz grać na ego Klienta łącząc swój produkt / usługę
bezpośrednio z głównym celem. W końcu ,oczekuj ,że będzie działał wielozadaniowo będąc w
kontakcie z Tobą, więc bądź przygotowany na ich zachwiania od czasu do czasu lub na inne
sprawdzenie informacji zwrotnej aby upewnić się ,że nadal jest z Tobą przez telefon. Jednak są klienci
którzy najbardziej chcą prowadzić interesy z najbardziej wytrwałymi rozmówcami. Więc dzwoń
wcześniej i dzwoń często aby zwrócić uwagę Klienta Pewnego Siebie
Podejście do współpracy z Klientem Pewnym Siebie

Zakomunikuj to co Klient Pewny Siebie to co musi usłyszeć:







Szacunek dla ich czasu . „Karol, czy masz szybkie pięć minut?” (Będą bardziej skłonni do
odbierania połączeń)
„Zadzwonię do Ciebie ponownie we wtorek”. To są zapracowani ludzie, którzy notorycznie nie
oddzwaniają i oczekują ,że do nich zadzwonisz
Krótkie wiadomości głosowe dostarczana są w szybszym tempie
Bezpośrednie i asertywne sformułowania. Unikaj faworyzowania lub posługiwania się
językiem „proszę” lub „lubię”
Skoncentruj się na szybkości wykonania. „Możemy zakończyć to jedną rozmową” .Możesz
uzyskać umowę, ponieważ działasz szybciej
„Będzie to miało bezpośredni wpływ na wyniki” Każdy lubi to słyszeć, ale Pewni Siebie
bardziej niż ktokolwiek

Dobry Klient

Ciepli współczujący i nastawieni na ludzi, Dobrzy Klienci są dobrymi słuchaczami i często łagodzą
rozmowę po innych, trudniejszych typach. Zwykle chętnie przyjmują zgłoszenia, ponieważ są osobami,
które są niezależne. Bez pośpiechu i cierpliwi przez telefon, nigdy nie wydają się bezradni – nawet jeśli
są zestresowani. Należy jedna pamiętać ,ze są to czasami najbardziej wymagający klienci, ponieważ
podejmują decyzje dość wolno. Dobrzy Klienci są lojalni i często pozostają z tobą ,ale są bardzo trudni
dla wykradzenia ich od obecnego dostawcy, Klienci ci nie lubią zmian. Klienci będą cieli, rozważni i
przyjemni nawet jeśli nie będą kupować od ciebie. To może być zwodnicze. Mogą to być również
aplikacje kulturowe, ponieważ niektóre kultury uważają ,za brak szacunku bycie niegrzecznym dla
osoby niezależnie od tego czy istnieje jakiś zamiar prowadzenia działalności gospodarczej czy nie.
Decyzje zespołowe są bardziej wygodne dla tego typu, a Dobrzy Klienci rzadko sprzeciwiają się
konsensusowi. Pod wpływem stresu możesz prawdopodobnie skłonić tę osobę do powiedzenia „tak”
aby się poddać, ale ”nie” będzie prawdziwą odpowiedzią. a ty nie uzyskasz dalszych działań. Ten klient
potrzebuje czasu, aby podjąć decyzję w dłuższym terminie. Dobry Klient często wykorzystuje
doświadczenie zdobyte wcześniej, co wpływa na ich zdolność do podejmowania decyzji. Zdobycie ich
zaufania zajmuje dużo czasu
Stylistyczna Strategia Dotycząca Sukcesu Rozmowy Telefonicznej

Ze względu na chęć bycia miłym dla wszystkich zaangażowanych stron, Dobrzy Klienci muszą czuć ,że
pomożecie im w innym zespole decyzyjnym . Klienci Dobrzy rzadko podejmują decyzje sami. Będziesz
musiał się dowiedzieć kim są inni gracze, ale z bezpiecznym rodzajem rozpoznania ,twoi Klienci z
pewnością z radością ci powiedzą. Pamiętaj aby powiedzieć im „Nie spiesz się”, najbardziej cierpliwym
głosem. Będą oczekiwać rozmowy, więc zapytaj klientów, jak minął im dzień, i posłuchaj odpowiedzi.
Ponieważ twoja rozmowa sprzedażowa jest również kontynuacją rozmowy, będziesz chciał odwołać się
do czegoś , o czym ci powiedzieli w poprzednim telefonie (są doskonałe bazy danych, które pomogą ci
śledzić te drobne osobiste dane). Pozwól im poznać cię , osobiście, twoją firmę itp. Będą szczerzy w
swoim zainteresowaniu; dla nich produktem jest cały pakiet – firma produkt i ty. Wiedza na temat tych
wszystkich frontów obniży postrzegane ryzyko dla Klientów Dobrych. Nie naciskaj na nic podczas
rozmowy telefonicznej, Ulegną pod przymusem, ale będzie to bezsensowne zwycięstwo z twojej strony.
Nie przyjdą więcej, więc sprzedaż zostanie utracona
Podejście do współpracy z Klientem Pewnym Siebie
Aby zamknąć ofertę, poinformuj o tym co Dobry Klient musi usłyszeć:








Przyjazne, niegroźne podejście
Delikatniejszy dźwięk – unikaj stresu lub ostrości w głosie
Delikatne pytania z opcjami zamiast nachalnym zamknięciem
Cierpliwe podejście, które zachęca do pytań i wyjaśnień
Zapewnienie ,że decyzja jest dobra dla wszystkich
Ryzyko jest zredukowane z powodu partnerstwa z Tobą
Szczegóły są załatwiane a problemy rozwiązywane

Dopasowanie Osobowości A Sprzedawca Telefoniczny
Jako sprzedawca masz własny styl i własną osobowość, zarówno przez telefon jak i osobiście. Biorąc
ocenę typu osobowości [ w dodatku A], możesz uzyskać bardziej przejrzysty obraz swojego własnego
typu. Ponadto będziesz mógł skorzystać z tego jak dobrze dopasować swój styl ,tak aby był jak
najbardziej efektywny w kontaktach z innymi osobowościami klientami, wyłącznie za pomocą głosu i
stylu. Pamiętajcie, że w romansach przeciwieństwa się przyciągają , ale w naszym życiu zawodowym
potrzebujemy harmonii aby skutecznie prowadzić działalność. Dlatego lepiej synchronizujmy się z tymi,
którzy są najbardziej podobni do nas. Kiedy spotykamy podobny do naszego typ, jest to piękny świat,
zwłaszcza gdy ten typ jest naszym klientem. Czujemy harmonię; trafiamy na te same fale, operujemy w
tym samym rytmie. Linia telefoniczna jest niemal mentalnym mostem pomiędzy dwoma umysłami.
Nawet jeśli spotykamy się z naszym przeciwieństwem, możemy poszukać wspólnych elementów.
Dawniej sprzedawców telefonicznych uczono ,aby ludzie mówili o swoim życiu osobistym , aby mogli
określić elementy wspólne ; sport, hobby , dzieci itd. Dzisiejsi klienci nie mają czasu na takie
pogawędki, ale wciąż możemy nawiązać połączenia , którego potrzebują, zanim zrobią z nami interes.
Zamiast wspólnych zainteresować uczymy się zwracać uwagę na głos, styl, energię i fleksję. Obserwuj
wskazówki i wybierz odpowiednią strategię. Jest to szybka droga do wypłaty.
Skrócona Instrukcja Obsługi Dla Sprzedawcy Telefonicznego: Dopasowanie Sprzedawcy do
Klienta
Poniżej znajduje się przewodnik dotycząc obsługi różnych typów klientów, kiedy ich już znasz/. Czy
znasz swój typ osobowości? Przekonasz się ,że będzie przydatny jeśli go masz.
Precyzyjny Sprzedawca Telefoniczny
Jeśli jesteś sprzedawcą P, który jest w relacji z Klientem Pewnym Siebie ,macie wspólne zadania i cele
oraz interes w dobrze wykonanej pracy. Dla P z Dobrym Klientem, ani ty ani klient nie podejmujecie
pochopnych decyzji; obaj jesteście bierni i precyzyjni, i macie dobre umiejętności słuchania między

sobą. Chociaż z różnych powodów oboje jesteście ostrożni. Zwróć uwagę jednak na potencjalną kolizję
dla P i Klienta Energetycznego, jesteście przeciwieństwami. Mimo ,ze w przeciwieństwie do twojej
natury , jeśli nie przekażesz energii i z pasji swojemu produktowi lub usłudze , nie skontaktujesz się z
Klientem Energetycznym. Energetyczny mówi szybciej i jest bardziej emocjonalny niż byłoby
wygodniej dla ciebie. Nie pozwól aby ich szybka mowa i wysoki poziom podniecenia zniechęciły cię.
Pamiętaj również , że Energetycznie mogą szybko zamknąć sprzedaż. Unikaj pokusy dalszego
oferowania informacji i szczegółów; Energetyczny straci zainteresowanie, a Ty możesz stracić sprzedać.
Czasami Energetyczny po prostu „ma rację” co do sprzedaży i choć może to być dla ciebie obce pojęcie
, zrelaksuj się i świętuj to jako dobrą wiadomość
Sprzedawca Energetyczny
W połączeniu E z Pewnym Siebie, jeśli jesteś Energetyczny a Klient Pewny Siebie elementy wspólne
jakie macie to :




Wysoka energia
Agresywność
Brak troski o szczegóły

Członkowie relacji Energetyczny – Dobry Klient również mają pewne cechy




Lubienie ludzi
Uprzejmość
Ciepło

Złe wieści pojawiają się w sytuacji Energetyczny – Precyzyjny Klient. Jeśli jesteś Energetyczny a klient
jest Precyzyjny, nie macie ze sobą nic wspólnego. W tej sytuacji przeciwieństw, musisz całkowicie
zmienić swój styl. Oczywiście wymaga to sporo energii, a decyzja o tym aby pójść krok dalej, gdy
stawki są wysokie, oddziela wielkich sprzedawców od małych sprzedawców. Pamiętaj ,że większość
sprzedawców nie ma wyboru klientów z którymi pracują. Mniej skuteczni sprzedawcy spędzają
większość czasu z klientami których lubią, bez względu na to czy są to klienci o największym potencjale
czy nie. Uważaj na popadnięcie w tę pułapkę. Bardzo łatwo jest czuć się dobrze z klientem , który
wydaje z tobą pieniądze. Niezbędna jest dodatkowa praca niezbędna do dostosowania i wykonywania
bardziej strategicznych działań z dopasowaniem osobowości.
Sprzedawca Pewny Siebie
Jeśli chodzi o dopasowanie Pewnego Siebie i Energrycznego, jak wspomniano wcześniej, macie
wspólną energię. Związek Pewnego Siebie i Precyzyjnego łączą dwie rzeczy : jesteście zorientowani na
zadania i cele. Dopasowanie Pewnego Siebie i Dobrego nie powstało w niebie, jesteście
przeciwieństwami. Trzeba uważać na naturalną niecierpliwość Pewnego Siebie i wolniejsze decyzje
podejmowane przez Dobrego Klienta. Możesz zastanawiać się wielokrotnie „Dlaczego nie podejmuje
decyzji? Na czym polega problem?” Dobry Klient , do którego dzwonisz, może czuć się poganiany, jeśli
nie będziesz ostrożny, aby ograniczyć swoją do pospieszania. Pamiętaj też ,że Dobry Klient bardzo
lojalny zajmie ci więcej czasu przejęcie od konkurencji. Przy tym dopasowaniu, jeśli zrezygnujesz zbyt
szybko, nigdy nie załatwisz interesu. Jednak znaczenie relacji powinno określać jak daleko przekraczasz
poziom frustracji, na który jesteś gotów zanim przejdziesz dalej.
Dobry Spzedawca
Dla Dobrego Sprzedawcy, połączenie Dobry i Energetyczny mają wspólne powiązania; obaj lubią ludzi.
To zawsze dobry początek, Dobry Sprzedawca i Precyzyjny Klient zarówno chcą faktów jak i nie
poruszają się impulsywnie. To zadziała na twoją korzyść. Dobry i Pewny Siebie Klient są
przeciwieństwami. Pewny siebie będzie apodyktyczny i pospieszał cię. On lub ona będzie agresywny i
wymagający w twoich oczach w szczególności będzie odczuwał niechęć do rozmowy. Zaoferuj

Pewnemu Siebie Kleinowi tylko istotne informacje i powiąż je bezpośrednio z jego celem. Coś, co może
pomóc ci w poradzeniu sobie z Pewnym Siebie , to stanąć w miejscu kiedy rozmawiasz przez telefon
z tego typu klientem. Spacerowanie po pomieszczeniu podczas rozmowy zmusi cię do wydatkowania
większej ilości energii. i pozwoli ustawić szybsze temp. Pewni Siebie Klienci musza słyszeć zaufanie
podczas prowadzenia działalności

Przygotowanie Strażników Do Pracy Dla Ciebie
Jeśli zdefiniujesz strażnika jako osobę lub system, który stoi pomiędzy tobą a twoją sprzedażą,
natkniesz się na wiele różnych typów podczas codziennych rozmów handlowych. Mogą to być
rzeczywiste osoby (PBX lub operatorzy firmy, asystenci administracyjni i odbiorcy przekierowanych
połączeń), systemy poczty głosowej i automatyczne menu firmy. Pomijanie tych różnych odźwiernych
wymaga nieco innych strategii, ale każdy typ to bariera, którą musisz przekroczyć, aby dotrzeć do
prawdziwych decydentów. Jako przykład przyjrzyjmy się temu, co może się zdarzyć podczas interakcji,
które sprzedawcy mogą mieć z rzeczywistymi ludźmi na telefon:
SPRZEDAWCA : Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać z dyrektorem marketingu. Czy ta osoba jest dziś
w pobliżu?
STRAŻNIK : Kto mówi? Kim jesteś? O co chodzi?
W tym przykładzie brak wiedzy sprzedawcy umożliwił strażnikowi przejęcie kontroli i postawienie
sprzedawcy w defensywie. Kiedy jesteś w defensywie, nie masz żadnej wiarygodności i w konsekwencji
nie dojdziesz do decydenta.
SPRZEDAWCA: Och, dzień dobry, jaki masz śliczny głos. To jest Jacek Szamrok i chciałbym porozmawiać
z dyrektorem marketingu. Czy byłbyś tak kochany i przełączył mnie?
STRAŻNIK : Co? Naprawdę nie mogę Cię przełączyć, jeśli nie wiem o co chodzi.
Ach tak, oto przykład starej techniki "zaklinania". Zaskakujące jest to, że ten gość nie nazwał strażnika
"miodem". Komentarze, które są zbyt znajome lub są tylko pustymi komplementami, nie mają miejsca
w świecie biznesu i często nie działają. Pamiętaj, że osoba na drugim końcu linii nie może zobaczyć
twoich idealnych włosów ani twojego zabójczego uśmiechu.
SPRZEDAWCA : Tu Jacek Szamrok. Połącz mnie ze dyrektorem marketingu.
STRAŻNIK : Kim jesteś? Nie mam uprawnień do przełączenia. Czy znasz nazwisko osoby, której szukasz?
Teraz mamy zużyte podejście „głos autorytetu” Ten facet myślał , że jeśli będzie brzmiał surowo i
bezsensownie, strażnik zostanie zastraszony i przełączy go. Źle! A potem jest zawsze poczta głosowa
POCZTA GŁOSOWA: Tu birko Romana Puca. Zostaw wiadomość
SPRZEDAWCA : Hej , Roman, nie mogę uwierzyć, że Cię nie złapałem. Mamy sporo nowych stawek CD
dla firm. Odwoń (przerwa) Och tu Jacek z Banku ABC. Znasz numer!
W każdej z tych sytuacji bardziej profesjonalne podejście spowodowałoby dramatyczną różnicę w
odpowiedzi otrzymanej przez dzwoniącego i najprawdopodobniej spowodowałoby połączenie.
Oczywiście nie wszystkie pierwsze połączenia będą skutkować bezpośrednim transferem do
odpowiedniego decydenta, ale osoba dzwoniąca ma o wiele większą szansę, używając właściwej
taktyki. Aby być skutecznym w sprzedaży przez telefon, musisz nabyć narzędzia niezbędne, aby pomóc
w angażowaniu strażników jako partnerów. Na przykład, aby jak najlepiej połączyć się ze strażnikami,
skoncentruj się na strategiach przedstawionych w części 3, w której opisano, jak dostosować podejście
do różnych osobowości. Pomysły działają również przy zarządzaniu relacjami strażnika tak jak z
klientami.
Zaangażuj Osobę Odpowiadającą Na Telefon
Kiedy docierasz do osoby, która nie jest zamierzonym klientem, poproś o uprzejme, rzeczowe podejście
do tej osoby. Istnieją różne taktyki regulujące twoje sformułowania i ilość ujawnień, które możesz

zaoferować w odniesieniu do twojego powodu do dzwonienia. Ten, który ostatecznie wybierzesz,
zależy od tego, z kim rozmawiasz.
Recepcjonista Lub Operator Centrali
Z definicji recepcjonista lub operator centrali obsługuje wszystkie połączenia przychodzące do firmy,
odpowiadając na telefon, a następnie przekazując każde połączenie do właściwej osoby. W zależności
od wielkości organizacji lub poziomu odpowiedzialności, ta osoba może mieć ogromną ilość informacji
lub być w stanie zrobić niewiele więcej niż przenieść dzwoniącego na odpowiedni numer wewnętrzny.
Istnieje wiele różnych strategii, z których możesz skorzystać w kontaktach z centralnym operatorem
lub recepcjonistą.
Strategia #1: Zapewnij minimalną jawność. W kontaktach z małą firmą najlepszą metodą jest
oferowanie minimalnego ujawnienia. Kiedy używasz zrelaksowanego, swobodnego tonu, by brzmiał
komfortowo i oczekiwanie, recepcjonista często odczyta Twój ton i fleks, że jesteś bliskim osobistym
przyjacielem osoby, z którą chcesz porozmawiać:
RECEPCJONISTKA : ACE Construction, tu Dżesika. W czym mogę pomóc?
SPRZEDAWCA : Dżeskika! Tu Jacek Szamrok. Czy Rachela jest dziś po południu?
Strategia #2 : Podaj częściowe ujawnienie. Jeśli dzwonisz do większej firmy, najlepszym rozwiązaniem
może być podanie pewnych informacji, ale niewiele z nich. Strategia polegająca na oferowaniu
częściowego ujawnienia ma na celu uniemożliwienie każdemu, kto rozmawia przez telefon, odmowy
skierowania cię do osoby, do której próbujesz dotrzeć. Możesz podać swoje imię i nazwę firmy, a może
tylko swoje imię i cel. Recepcjonistka lub operator centrali nie jest decydentem i prawdopodobnie nie
zrozumie wartości tego, co masz do zaoferowania:
RECEPCJONISTA : Dzień dobry, BMA S.A, jak mogę pomóc?
SPRZEDAWCA: Dzień dobry, tu Jacek Szamrok ABC Banku, może połączysz mnie z Rachelą Sanderą z
finansów?
Częściowe ujawnienie jest najskuteczniejsze, jeśli masz nazwę i dział (na potrzeby odpowiedniego
badania klienta). Jeśli musisz podać swoje imię i cel, zechcesz wcześniej przygotować opis swojej oferty:
OPERATOR CENTRALI : Dzień dobry, BMA S.A., jak mogę przekierować rozmowę?
SPREDAWCA : Dzień dobry i dziękuję. Tu Jacek Szamrok i chcę połączyć się z finansami
OPERATOR CENTRALI : A o co chodzi Panie Szamrok?
SPRZEDAWCA : Chodzi o nasze relacje bankowe z waszą firmą. Czy byłbyś uprzejmy i mnie połączył?
W każdym przypadku ważne jest, abyś brzmiał jak profesjonalista w profesjonalnej misji. Nie podawaj
nazwy firmy, jeśli brzmi zbyt zbytnio, ale pamiętaj, aby pojawiać się z własnym nazwiskiem. Przez
większość czasu recepcjoniści nie pytają o nazwy firm, jeśli wydaje się, że decydent jest osobistym
przyjacielem. Jeśli zostaniesz o to poproszony, po prostu podaj nazwę swojej firmy z przekonaniem,
tak jakby zamierzony klient chciał usłyszeć od Twojej firmy. Możesz nawet ujawnić, w jakim jesteś
przedsiębiorstwie, jeśli nazwa firmy nie jest oczywista. Takie podejście rozbraja wścibskiego
recepcjonistę lub dobrze wyszkolonego w ograniczaniu niekrytycznych połączeń. Ale zawsze pamiętaj,
aby użyć przyjaznego głosu. Pamiętaj, że rozmawiasz z kimś, kto przez cały dzień jest traktowany jak
prywatna centrala telefoniczna (PBX). Przyjazny głos będzie mile widziany, o ile nie przesadzisz.
Pamiętaj też, aby najpierw podać swoje imię. Manipulatywni handlowcy zazwyczaj nie podają swojego

nazwiska, a ponieważ recepcjonistki i operatorzy są przeszkoleni do zadawania pytań w celu
przesłuchiwania osób dzwoniących, wymieniając swoje nazwisko na jej, rozbrajasz je, nie
przedstawiając inwazyjnego frontu. Na koniec pamiętaj, że ktokolwiek zadaje pytania, kontroluje
połączenie. Jeśli recepcjonista musi zadawać pytania, takie jak imię i nazwisko, firma lub to, o co chodzi,
wówczas ta osoba staje się kontrolerem połączenia. Nigdy nie chcemy mieć bariery między nami a
prawdziwymi decydentami. Chcemy mieć kontrolę nad połączeniem.
Strategia #3 : Wykonaj połączenie rozpoznawcze lub "rozpoznawcze". Ten rodzaj połączenia może być
bardzo przydatny, szczególnie podczas pierwszego kontaktu z firmą. Celem jest tu tylko uzyskanie
nazwy - bezpośredni kontakt - a operator firmy może dać ci cenne informacje.
SPREDAWCA : Cześć, tu Jacek Szamrok z ABC Banku i chciałbym się dowiedzieć, kto jest waszym
dyrektorem marketingu.
Strategia #4 : Wykonaj dalszą rozmowę telefoniczną. Kolejne połączenia zwiększają
prawdopodobieństwo, że zostaniesz przeniesiony do osoby , do której próbujesz dotrzeć. W tym
przypadku korzystasz z ujawniania informacji o części, ponieważ nawiązałeś relację z decydentem i
zakładasz, że recepcjonista jest z tym obeznany. Pamiętaj, użyj tego sformułowania, jeśli jest to
prawdą. Recepcjonistka, która zadzwoni pod fałszywym pretekstem, wpada w kłopoty, a ty na zawsze
zamknąłeś tę bramę (Uwierz mi, ona zapamiętała twój głos, nazwę firmy, a może nawet zanotował
twój numer z ID dzwoniącego.):
SPRZEDAWCA: Dżesika! Cześć , tu Jacek Szamrok. Rachela Sander chciała, żebym zadzwonił. Czy jest
dzisiaj?
Lub możesz powiedzieć:
SPRZEDAWCA : Tu Jacek Szamrok .Odzwonię do Racheli. Jaki jest najlepszy czas aby ją złapać?
Czasami recepcjonista lub operator centrali przełączy cię lub udzieli ci informacji, kiedy oddzwonić. Ta
osoba jest początkowym kontaktem i ma mniejszy udział w badaniach przesiewowych niż inne typy
strażników.
Asystent Administracyjny (lub wykonawczy)
Asystenci indywidualni ponoszą odpowiedzialność za osobę lub grupę osób. Zadaniem asystenta jest
dbanie o ludzi, do których on się zgłosi. Jeśli wizytujący wiceprezydent jest na diecie
niskowęglowodanowej, asystent administracyjny zapewni, że przekąski niskowęglowodanowe znajdą
się na stole konferencyjnym na spotkanie. To jest ktoś, kto wie, co szefowie myślą prawie zanim o tym
pomyślą. On lub ona może być również Twoim najcenniejszym partnerem. Niektórzy klienci są bardzo
uzależnieni od swoich asystentów nie tylko w kwestiach organizacyjnych, ale także w podejmowaniu
decyzji. W niektórych przypadkach administrator może podejmować decyzje w imieniu szefa lub
pomagać w podejmowaniu decyzji. W naszych konkurencyjnych środowiskach sprzedaży, gdzie klienci
są bardziej zajęci niż kiedykolwiek, nigdy nie lekceważ potęgi wpływu asystenta administracyjnego.
Strategia : Traktuj asystenta jako kluczowego decydenta. Załóżmy, że asystent odegra kluczową rolę
w doprowadzeniu Cię do osoby, która podpisuje czeki. Należy jednak pamiętać, że asystenci są dobrze
wyszkolonymi osobami, które słyszały o wszystkich sztuczkach o jakich piszemu, więc zapomnij o torbie
trików i wykorzystaj swoje profesjonalne strategie. Szanuj i angażuj tę osobę jako swojego
wewnętrznego partnera handlowego, tego, który może cię złamać. Zadaj asystentowi te same pytania,
które zadałbyś ostatecznemu decydentowi. Kiedy to robisz, podnosisz się w oczach tej osoby, zadając

sensowne pytania i kierując te ważne pytania do niego. W ten sposób odróżniasz się także od
konkurencji, potwierdzając moc asystenta; i robisz to przez telefon!
Warto dowiedzieć się, w jaki sposób asystent pasuje do obrazu decyzyjnego. W jaki sposób twój
produkt lub usługa wpłynie na cele tej osoby lub jej szefa? Możesz się dowiedzieć, na przykład, że ten
asystent musiał wysyłać skargę w terenie, które stały się osobistym środkiem drażniącym. Musi on albo
obsługiwać lub przekazywać te połączenia i postrzega to jako czasochłonną uciążliwość. Teraz, gdy
wiesz, co motywuje asystenta, możesz połączyć się z tą osobą. Połączenie może być wyrazem
współczucia dla sytuacji lub potwierdzenia związku między potrzebą decydenta a brakiem komfortu
asystenta. Zdobądź akceptację tej osoby, a on lub ona prawdopodobnie pomoże Ci zorganizować
spotkanie telefoniczne z decydentem. Ponadto należy użyć pełnego ujawnienia, gdy asystent
wykonawczy, który ma władzę decyzyjną, odbierze telefon. Zidentyfikuj siebie i wyjaśnij, kim jesteś i
po co dzwonisz. Jest to szczególnie ważne, gdy asystent pracuje dla ważnego decydenta
Wyznaczony Doradca / Zbieracz Informacji
Kolejnym strażnikiem, którego możesz spotkać w drodze do sprzedaży, może być kluczowy doradca
decydenta. Chociaż osoba ta nie podejmuje rzeczywistej decyzji, jest bardzo zaangażowana w proces
sprzedaży. Pomyśl o tej osobie jako o zbieraczu informacji dla firmy. Wiele lat temu decydent chciał
zadzwonić z zapytaniami, gdy było to konieczne. Teraz jednak menedżerowie mają o wiele więcej
odpowiedzialności w odniesieniu do liczby osób, którym zarządzają, w wyniku czego oddelegują
wstępny proces wyszukiwania do doradcy / pośrednika. Często ci zbieracze informacji są zorientowani
na szczegóły, są wnikliwi i nie mają wpływu na emocjonalne decyzje. Ten rodzaj scenariusza sprzedaży
trwa dłużej, ponieważ musisz sprzedać tej osobie, która działa również jako osoba nadzorująca dla
osoby, z którą się zgłasza. Decydenci nie będą z Tobą rozmawiać, chyba że ich przesiewacz jest
przekonany, że warto i polecił Twój produkt lub usługa. W tej sytuacji musisz przekonać wewnętrznego
agenta, by sprzedał za ciebie.
Strategia : Traktuj tę osobę tak, jakby był bezpośrednim pośrednikiem sprzedaży. Nigdy nie lekceważ
inteligencji i potencjalnego wpływu doradców / zbieraczy. Będą zarówno wysoko wykwalifikowani, jak
i profesjonalni, dlatego są wybierani na przesiewaczy. Szanowani jako specjaliści merytoryczni, są to
zazwyczaj tymi , na których decydent opiera się w celu uzyskania informacji i rekomendacji
Czasami może się okazać, że stażysta ma taki poziom wiedzy i szacunku w firmie. Na przykład stażysta
wysyła e-maile z prośbą o informacje na temat twojego produktu. Ostatecznie dostajesz stażystę przez
telefon. Ponieważ stażysta nie jest tak zainwestowany w utrzymywanie ludzi i często jest schlebiony za
telefon, możesz uzyskać od niego bardzo wiele bogatych w informacje informacji. Niezależnie od
możliwości oficjalnego doradcy / zbieracza, on lub ona jest tym, który może cię złamać. Pomyśl o tym
w ten sposób. Są jak pierwsze drzwi do holu. Nie dostaniesz się na szóste piętro, dopóki drzwi do holu
nie zostaną odblokowane.
Przekroczenie lub przekierowanie połączeń – kolega lub pracownik
Zazwyczaj w mniejszym biurze może być wiceprezes i kilku menedżerów. Może to być biuro regionalne
większej organizacji. Tak więc, gdy decydent jest na zewnątrz, może on po prostu ustawić
przekazywanie połączeń do tego, kto będzie w tym czasie w biurze. Jako ten, który właśnie odpowiada
na telefon, gdy klient jest poza domem, to osoba nie odczuwa wielkiej odpowiedzialności za
przekazywanie pilności wiadomości. Na przykład, ktoś w księgowości może otrzymać wezwanie do
zatrudnienia dla zasobów ludzkich.

Strategia: Rozpoznaj, czy Twoje przekierowane połączenie jest intruzem, ale może być Twoim jedynym
łączem do klienta. Zazwyczaj ta osoba może odpowiedzieć tylko nazwą firmy lub jej nazwiskiem.
Oznacza to, że nie będziesz wiedzieć, czy rozmawiasz z asystentem ds. marketingu, menedżerem
zasobów ludzkich, wiceprezesem lub dyrektorem operacyjnym. W takim przypadku zbieraj informacje
o osobowości z głosu, odpowiednio dostosuj minimalny poziom energii i ton dźwięku, a następnie
kontynuuj. Krótko mówiąc, każdy telefon, na który udzielono odpowiedzi, jest okazją, aby dotrzeć do
decydenta, jeśli umiejętnie się nim posługiwałeś. Najlepiej zapewnić minimalne ujawnienie, oferując
tylko swoje imię i nazwisko osoby, do której dzwonisz. Jeszcze raz użyj ciepłego, przyjaznego głosu i
spraw, by brzmiał tak, jakbyś nazywał swojego najlepszego przyjaciela na świecie.
Prawdopodobieństwo przebicia zostanie znacznie zwiększone.
Partnerstwo Strażników
Jak widać, w kilku wcześniejszych możliwych scenariuszach połączeń, będziesz miał problem z
rozmową z pośrednikiem. Pośrednicy mogą, celowo lub nieumyślnie, sprawić, by praca była o wiele
trudniejsza. Musisz zaangażować ich w partnerstwo z Tobą - tymczasowo lub długoterminowo, w
zależności od sytuacji. Zwykle masz tylko kilka sekund na przetworzenie tej sytuacji i ustalenie
najlepszej strategii działania. W poniższym przykładzie zobaczysz, jak sprzedawca utrzymuje strategię
słuchania i profesjonalną, i dlatego może ją odkryć potrzeba biznesowa.
SPRZEDAWCA: Angela, jestem pewny, że jesteś bardzo zajęta. (Zatrzymaj się tutaj tylko na sekundę
lub dwie, czy Angela chce ci powiedzieć, jak bardzo jest zajęta.)
STRAŻNIK Właściwie jestem. Śledzenie papierkowej roboty mojego szefa w przypadku kosztów
podróży zajmuje dużo mojego czasu poza moją regularną pracą.
SPRZEDAWCA : Rozumiem. Nasza firma ma naprawdę łatwe oprogramowanie, z którym może czuć się
dobrze nawet Twój szef. Czy to ci pomoże?
Widzisz, sam fakt, że przyznałeś się do tego ,że wiele recepcjonistek i asystentów jest w stanie odróżnić
cię od innych dzwoniących, którzy mogą traktować ich jak pocztę głosową. Wsparcie wymaga jedynie
kilku sekund, a wsparcie, w przeciwieństwie do pochlebstw jest zawsze mile widziane. W rezultacie, w
tym połączeniu lub innych połączeniach, które nastąpią, możesz oczekiwać połączenia kooperacyjnego.
Załóżmy np. ,że oddzwonisz do klienta i skontaktujesz się z recepcjonistą.
SPRZEDAWCA : Kejsza! Michał dzwonił do mnie wcześniej. Próbuję do niego dotrzeć i mam nadzieję,
że możesz mi pomóc. Powiedział, żeby zadzwonić do niego o dziesiątej, ale nie udało mi się z nim
skontaktować. Czy chcesz go przywołać, czy powinienem oddzwonić po południu?
W tym scenariuszu, strażnik może, w wyniku twojego podejścia, żal mi ciebie, docenić twoją szczerość
i znaleźć kontakt dla ciebie lub dać ci lepszą komórkę z numerem lub inną lokalizację. Jako specjalista
ds. Sprzedaży możesz odróżnić się od innych, którzy dzwonią i nie są profesjonalistami. Uwaga na temat
formalności. Bardziej formalne podejście może być bardziej skuteczne, co oznacza, że powinieneś
zwrócić się do osoby przez Pana lub Panią i użyć swojego nazwiska. Z recepcjonistami i asystentami
administracyjnymi jednak często jesteśmy tylko po imieniu. Mogą odebrać telefon. „Biuro Aleksandra
Kurtneja, tu Patryk” . Albo nawet powiedzieć „ Tu Kevin”. Dlatego nazwanie Pat lub Kevin po imieniu
nie byłoby prawdopodobnie postrzegane jako zbyt znajome lub nieprofesjonalne. Jeśli masz nazwisko,
takie jak Pani Kendall, skontaktuj się z administratorem w ten sposób. Pamiętaj też, że gdy ktoś
odpowiada swoim imieniem, dołącz informacje o tym w twoim CRM lub notatce na przyszłość.
Nawiasem mówiąc, jeśli administrator nie odpowiada swoim imieniem i nazwiskiem, upewnij się, że
zapytasz na końcu rozmowy, używając tego pytania: "Dziękuję za pomoc i proszę podać swoje imię

ponownie, proszę?" W ten sposób zdobądź nazwisko od osoby, ale nie brzmi to nachalnie, a następnym
razem możesz powiedzieć "Cześć Kevin, próbuję dotrzeć do Michaela. . "Jak w wielu naszych
przykładach, profesjonalny ton jest ważny. Traktowanie asystenta decydenta z szacunkiem zamiast
spreparowanej znajomości pomoże Ci wyróżnić się spośród innych, którzy dzwonią z "tandetnym"
podejściem.
Korzystaj z poczty głosowej, aby zdobyć przydatne informacje na potrzeby połączeń strategicznych
Pomyśl o poczcie głosowej jako o automatyzacji, za pomocą której większość osób i firm ogłasza, kim
są, i akceptuje wiadomości. I odwrotnie, może to być pierwsze wprowadzenie klienta dla ciebie.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ocena osobowości odgrywa strategię poczty głosowej - nie tylko w
sposobie, w jaki zostawiasz strategiczne wiadomości głosowe dla klientów, ale także w
podpowiedziach, jakie oferują klientom wiadomości głosowe.
Osobowości i odmiany głosu
Często możesz uzyskać wszystkie informacje potrzebne do najlepszego dopasowania stylu osobowości
nowego klienta z jego głosu.
Strategia : wysłuchaj ogłoszenia poczty głosowej twojego klienta. Wiele informacji o swoim kliencie
można uzyskać, słuchając nagrania poczty głosowej. Jeśli wiesz, że potrzebujesz ważnego telefonu we
wtorek do Jose Juareza, bardzo mocnego strażnika, zadzwoń do jego poczty głosowej późno w nocy,
kiedy wiesz, że go tam nie ma i wysłuchaj jego przesłania, abyś mógł przygotować się do rozmowy
następnego dnia. Dzięki tej metodzie będziesz mógł słuchać i dopasować jego styl osobowości ze
wskazówek dotyczących poczty głosowej. Będzie tak, jakbyś już go znał przez jego głos i pozwoli ci lepiej
zaplanować swój telefon następnego dnia.
Kiedy słuchasz, uważaj. Czy brzmi asertywnie i szorstko, czy bardziej biernie? Asertywny ton brzmi
zdecydowanie, pewnie, być może pośpiesznie, bezpośredni, czysty, a nawet gwałtowny. Dźwięk
pasywny może brzmieć bardziej niepewnie, ostrożnie, być może zorientowany na szczegóły, zawiera
więcej słów wypełniaczy ("uhm", "er", itp.) I zwykle zawiera pauzy. To asertywne i bierne określenie to
ekran pierwszego poziomu, który pozwala zidentyfikować rzeczywisty typ klienta - przed rozmową.
Jeśli głos brzmi asertywnie, klient będzie Zapewniony lub Zmotywowany; jeśli pasywny, klient jest albo
rodzaju lub dokładny. Następną wskazówką, którą musisz posłuchać, jest to, czy ta osoba brzmi
gwałtowny, przyjazny lub optymistyczny:




P brzmi bardziej monotonnie, zdalnie i być może bezinteresownie. ("Dotarłeś do Jose Juarez,
zostaw wiadomość lub napisz do mnie na juarez@abcnet.com.")
E brzmi bardziej optymistycznie i ożywczo. ("To jest Jose. Ponieważ przegapiłem twoją
rozmowę, zostaw wiadomość i oddzwonię do ciebie." Dziękuję bardzo. ")
A brzmi lakonicznie. ("To jest Jose, zostaw mi wiadomość.") Zauważ, jak krótka jest wiadomość.
Ponieważ nie lubię marnować czasu; rozwijają się szybko, wykonując zadania. Możesz
zauważyć, że wiele osób również nagrywa wiadomości telefoniczne z telefonu komórkowego
(często w drodze na lotnisko i przejeżdżając przez tunel!).

Jeśli klient brzmi pasywnie, jest on P lub K


K brzmi ciepło, spokojnie, radośnie i dość szczegółowo ("Cześć, dotarłaś do poczty głosowej
Jose Juareza, przepraszam, za tobą tęskniłam, możesz zostawić mi wiadomość, a oddzwonię
do ciebie tak szybko, jak tylko Po południu wracam do biurka, dobrze się bawię.")

Wyzwaniem dla Ciebie jako specjalisty ds. sprzedaży jest to, że podczas rozmowy w czasie rzeczywistym
masz tylko dwie lub trzy sekundy na określenie rodzaju osobowości, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, od
poprzedniego kontaktu lub z poczty głosowej klienta. Z tego powodu przygotuj się przed każdym
wezwaniem, aby być gotowym do analizy i odpowiedzi na interakcję głosową. Bądź cierpliwy z sobą,
kiedy przyzwyczajasz się do tego procesu. Nauczysz się szybciej reagować, ćwicząc. Pomaga jednak,
jeśli za każdym razem jesteś wolny od zakłóceń i słuchasz na głębokim poziomie, abyś mógł się
skoncentrować.
Pozostawianie Wiadomości
Tyle razy musimy zadowalać się pozostawieniem wiadomości głosowej, a nie faktyczną rozmową z
naszym klientem. Możesz jednak sprawić, aby ten typ kontaktu działał dla ciebie z tymi przydatnymi
strategiami.
Strategia : Pozostaw wiadomość głosową zgodną z charakterem klienta. Słyszałeś już wiadomość
głosową swojego klienta i zdecydowałeś się na typ osobowości. Teraz zrób doapsowanie Twój ton,
fleksja, prędkość, poziom energii, ilość szczegółów, rytm i podejście powinny być zgodne z naturalnym
stylem klienta. W ten sposób prawdopodobieństwo wywołania zwrotnego połączenia jest większe.
P brzmi monotonnie, bez emocji i niska energia. Zazwyczaj nie lubią się komunikować przez telefon.
Email jest ich preferowaną metodą kontaktu. Więc brzmi to tak, jakby korzystanie z telefonu było
prawie bolesne. Wrażenie to niekoniecznie jest równoznaczne z ich charakterem lub ogólnym
szczęściem, ale jest typowe dla sposobu, w jaki komunikują się przez telefon. Jeśli jesteś osobą o
wysokiej energii, będziesz musiał mówić wolniej i celniej dla P. Zachowaj krótką wiadomość - pomiędzy
siedmioma a dwunastoma sekundami - ale nie poddawaj się chęci mówienia zbyt szybko. Jeśli jest to
zbyt duża presja, aby wykonać ją w locie, przygotuj z wyprzedzeniem jakiś zarys wiadomości, która
pasuje do tej osoby, na przykład:
"Cześć, to jest Renata Walkup z SalesPEAK, i dzwonię w sprawie krótkiego omówienia twojego zespołu
sprzedaży. Zadzwoń do mnie pod numer 678-587-9911. "
Pamiętaj, aby podać swój numer P-O-W-O-L-I. Jesteś przyzwyczajony do numeru, ale twój odbiorca nie
jest. Nikt nie odtworzy tej wiadomości kilka razy, aby spróbować odczytać nieczytelny numer telefonu.
Mimo że jest to wiadomość ogólna, musisz zmienić poziom energii i ton, aby dopasować ją do
osobowości osoby na drugim końcu. Dla E, będziesz chciał dopasować swój styl do energicznej, żywej,
fascynującej wiadomości. Użyj wyraźnej wymowy i optymistycznego rytmu. Ci klienci cieszą się
podekscytowaniem i chcą usłyszeć entuzjazm w głosie, tonie i fleksji. Pamiętaj tylko, aby zwolnić, gdy
zostawisz swój numer telefonu! Twoja wiadomość może brzmieć tak:
"Cześć Kasiu, tu Renata Walkup z SalesPEAK i chciałem poznać twoją opinię na temat możliwości.
Zadzwoń do mnie pod numer 678- 587-9911. Dzięki, Kasiu, i ja czekamy na odpowiedź.
Dla A dopasujesz do siebie z ogromną pewnością; być jasnym i szybkim. Używaj mocnych słów, takich
jak "potrzeba", "musisz" i "zadzwoń do mnie". Pamiętaj, że "uhms" i pauzy sprawią, że będziesz mniej
pewny siebie i profesjonalny. A natychmiast to odczuje. Ponadto unikaj pozostawiania długiej
wiadomości. Podobnie jak klienci, którzy są najmniej cierpliwi i mają najkrótszą uwagę, w tym pocztę
głosową. Pozostaw wiadomość podobną do tej:
"Gabriel, tu Renata Walkup z SalesPEAK. Zadzwoń do mnie pod numer 678-587-9911. "
K preferuje uprzejmości i spokojny, ciepły i przyjazny głos. Nie spiesz się. Nie spiesz się z wiadomością;
nie krępuj się, aby uwzględnić tak dużo szczegółów, jak to konieczne, a przekonasz się, że budujesz

relacje tylko w swojej poczcie głosowej. Unikaj nadmiernego pośpiechu, natarczywości lub "tandety".
Klienci ci muszą usłyszeć szczerość i troskę o twój ton. Twoja wiadomość może brzmieć tak:
"Robin, cześć. Tu Renata Walkup z SalesPEAK. Mam nadzieję, że masz dobry dzień. Zadzwoń pod
numer 678-587-9911, abyśmy mogli omówić pomysł, który może Cię zainteresować. Dzięki, Robin. "
Kiedy ćwiczysz pozostawienie wiadomości głosowych specyficznych dla osobowości, budujesz
elastyczne umiejętności komunikacyjne, które pozwolą ci zaangażować i zabezpieczyć uwagę większej
liczby klientów niż teraz. Jeśli nie możesz ich zdobyć przez telefon, nie możesz ich sprzedać!
Bezpośrednia początkowa poczta głosowa
Gdy masz pewność, że masz osobistą pocztę głosową swojego klienta, możesz zostawić dostosowaną
wiadomość, która będzie wspierać proces sprzedaży
Strategia : Gdy masz pewność, że masz osobistą pocztę głosową swojego klienta, możesz zostawić
dostosowaną wiadomość, która będzie wspierać proces sprzedaży Strategia: Wiadomość, którą chcesz
zostawić, powinna trwać nie dłużej niż dwanaście lub trzynaście sekund. Bez względu na to, ile
chciałbyś dać całej swojej "wysokości", nie rób tego! Czy jednak upewnij się, że mówisz wyraźnie i
pozostawiasz bardzo jasny przekaz. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego, cała twoja wiadomość będzie
najprawdopodobniej jasna, o ile poświęcisz czas, aby powiedzieć swój numer powoli. Jeśli z telefonu
komórkowego możesz powtórzyć swój numer telefonu. Nie wszyscy sprawdzają identyfikator
dzwoniącego i chcesz, aby klient wykonał połączenie zwrotne.
Urządzenia mobilne zapewniają wygodę, ale niekoniecznie strategiczną skuteczność. Przełam swoją
potrzebą posiadania telefonu komórkowego na stałe przymocowanego do dłoni. Biznes polega na
zabezpieczaniu sprzedaży klientom, a nie na tym, czy można rozmawiać na czacie, gdy jesteś w okienku
w lokalnej restauracji typu fast food. Skuteczność komunikacji, niekoniecznie łatwość komunikacji, jest
celem sprzedawcy telefonu.
Wariacje na poczcie głosowej – prawidłowy klient nieprawidłowy głos
Nawet jeśli ktoś kieruje Cię do telefonu stacjonarnego klienta, od czasu do czasu słyszysz czyjś głos, a
nie klienta
Strategia : Użyj wskazówki, aby podejść do tego nowego strażnika. Gdy wiadomość wychodząca jest
w głosie kogoś z płci przeciwnej, oczywiste jest, że to nie jest twój klient. To prawdopodobnie asystent,
prawdopodobnie strażnik. Wiesz od razu, aby spróbować uzyskać recepcjonistkę lub kogoś innego
przez telefon.
Masz teraz nową wskazówkę: w grę wchodzi dodatkowy strażnik, między tobą a twoim klientem jest
osoba, a nie tylko poczta głosowa. Zidentyfikuj go i powiedz: "Zauważyłem, że Matt nie odpowiada na
telefon. Czy możesz mi powiedzieć, jak najlepiej do niego dotrzeć? "Czasami dana osoba poda Ci
dodatkowy numer - w tym numer telefonu komórkowego! Jeśli męski głos mówi: "To linia Johna
Jonesa; proszę zostaw wiadomość po sygnale "czy możesz przyjąć, że to głos Johna? W tej sytuacji
możesz spróbować dotrzeć do recepcjonistki lub asystenta Johna. Będziesz chciał potwierdzić w
notatkach dotyczących połączeń, czy John ma asystenta płci męskiej.
Nagrywanie na skrzynki pocztowe generowane komputerowo
Nagrywanie skrzynek pocztowych generowanych komputerowo może być technicznie wymagane
przez system telefoniczny lub jest możliwe, że dana osoba jest tak wysoko, że nie znosi komunikacji
telefonicznej. Ten klient zostawi swoje imię tylko po to, aby zostać podstawionym do

zaprogramowanej wiadomości. W niektórych przypadkach przyczyną komunikatu wygenerowanego
komputerowo jest to, że klient jest A, który nie chce tracić czasu na nagrywanie wiadomości, ponieważ
jest zbyt zajęty robieniem o wiele ważniejszych rzeczy.
Strategia : słuchaj poziomu energii nagranego głosu. Istnieje pewne zróżnicowanie energii wśród
stylów osobowości, nawet gdy wypowiadają tylko swoje imię. Kiedy zostawiasz wiadomość, używaj
równego, ogólnego głosu i tonu - nie zbyt pobudzony lub zbyt wolno - ale używaj mocnych słów, aby
stworzyć poczucie pośpiechu, nie brzmiąc jak nagły wypadek.
Zautomatyzowane menu firmy (brak informacji)
Wiele firm wybiera automatyczne menu, aby zaoszczędzić pieniądze na recepcjonistach lub
operatorach PBX. Być może po prostu usłyszysz automatyczny numer wewnętrzny lub wygenerowany
komputerowo głos. Oto dwa sposoby radzenia sobie z zautomatyzowanym menu:
1. Jednym ze sposobów jest wysłuchanie opcji dotarcia do recepcjonistki i poświęcenie czasu na
podążanie za menu, aby dostać się do rozszerzenia osoby. Jeśli konkretnego rozszerzenia dla
klienta nie ma na liście, wybierz inną osobę, która pomoże ci uzyskać dokładne rozszerzenie
lub numer. Nawet jeśli otrzymasz niewłaściwą osobę, on lub ona może być skłonny podać ci
numer - zamiast przenieść cię do recepcjonistki, która została przeszkolona, aby zatrzymać
ludzi (takich jak my).
2. Innym podejściem jest uderzanie dowolnej liczby, dopóki człowiek nie odpowie, a następnie
zapytanie o osobę, do której kierujesz, na podstawie tytułu lub nazwy. Zadzwoń do biura
prezesa, jeśli musisz, a gdy asystent administracyjny odbierze telefon, poproś o pomoc lub o
przeniesienie. Możesz również skontaktować się z działem sprzedaży i porozmawiać ze
sprzedawcą, ponieważ handlowcy są otwarci i mogą być pomocni. Mogą nawet podać ci
informacje, które przydadzą się w twojej sprzedaży.

Zadawanie pytań o wysokiej wartości
Maria nie jest jedynym sprzedawcą, który popełnia błędy, które utrudniają jej skuteczność. Zobacz, co
mówią ci inni rozmówcy:
SPRZEDAWCA : Kto podejmuje decyzję w sprawie personelu IT twojej firmy?
KLIENT: Nie ja; będziesz musiał porozmawiać z kimś innym.
Problem z tym pytaniem polega na tym, że jeśli klient mówi, że jest decydentem, jest to otwarte
zaproszenie do tego, co jest postrzegane jako "gadka" od przeszkadzającego rozmówcy. Odpowiedź na
przekazanie nie dostarcza żadnych informacji - jeśli osoba na drugim końcu telefonu naprawdę nie jest
decydentem, musisz wiedzieć, kto jest. Ten rozmówca oczywiście nie ustanowił połączenia z klientem
i przekroczył linię, w wyniku czego klient poczuł się najechany.
SPRZEDAWCA : Dlaczego Twoja firma nie może zmienić dostawców, skoro twój rok podatkowy jest już
za nami?
KLIENT: Taka jest nasza polityka. Przepraszam, nie mogę ci pomóc. Do widzenia.
Znowu dzwoniący zadał inwazyjne pytanie, które brzmi oskarżycielsko i kłótliwie. Pytania "dlaczego"
są zwykle ślepymi zaułkami.
SPRZEDAWCA : Czy wiesz, jakie firmy znajdują się na Twojej liście informatycznej?
KLIENT: Dlaczego miałbym tę informację? Zadzwoń do działu zakupów.
Najwyraźniej dzwoniący nie wykonał odpowiedniej pracy w tle i skontaktował się z niewłaściwą osobą.
Mimo że informacje na temat tego połączenia zostały uzyskane, sprzedawca stracił wartość firmy na
przyszłość.
SPRZEDAWCA: Czy możesz zmienić dostawców w dowolnym momencie?
KLIENT: Nie, to dużo kłopotów i właśnie przeszliśmy przez to z naszym obecnym.
Oooo! Zamiast odkryć proces kupowania firmy (cenna informacja o sprzedaży), ten rozmówca po
prostu dźgnął coś, co już wydaje się bolesnym miejscem. Dzięki temu dzwoniący nie ma gdzie pójść z
żadnymi innymi pytaniami, więc nawet jeśli dostawca mógłby zostać zmieniony przy pomocy
prostszego procesu, a nawet jeśli produkty sprzedawcy są rzeczywiście lepsze, to połączenie jest już
prawie zakończone. Punkt, który chcesz osiągnąć w swoich rozmowach sprzedażowych, to harmonia
konwersacji z ewentualnym dołączeniem celu, który prowadzi do sprzedaży. Z tego powodu każde
pytanie powinno stanowić wartość dodaną do strategii gromadzenia informacji. Pytania o wysokiej
wartości pomagają szybciej dostać się do pieniędzy. Jako bonus, bardzo skutecznie skracają czas klienta
na telefonie, dzięki czemu jest on bardziej skłonny do podejmowania przyszłych połączeń. Bez pytań i
pytań od ciebie! Twoi klienci docenią Twoją gotowość do dotarcia do punktu - ich problemu bezpośrednią drogą.
Nawiąż lub pogłęb swój związek z klientem
W konwersacyjnym podejściu do sprzedaży Ty, jako specjalista ds. Sprzedaży i ekspert ds. Produktu w
swojej firmie, zacznij od zbierania informacji i nawiązywania lub pogłębiania relacji z klientem. Jednak
klienci nie lubią poczucia przesłuchania lub "sprzedania". Klienci lubią kupować. I to w porządku,
ponieważ ty nie sprzedajesz w stary, mocny sposób. Budujesz relację opartą na wzajemnym szacunku
i rozmawiasz z klientem, którego działalność lub zyski zostaną ulepszone przez produkt lub usługę,
którą oferujesz. Musisz tylko dowiedzieć się, jak będzie działał proces zakupu, zaprezentować

rozwiązania oferowane przez Twoją firmę, a następnie ją zamknąć. Pytania o wysoką wartość są
niezbędne w skutecznej sprzedaży telefonicznej.
UNIKAJ PYTAŃ OSOBISTYCH
Na przykład tradycyjnie nauczano i na przykład działało zadawanie osobistych pytań w celu budowania
relacji na początku rozmowy sprzedażowej. Dzisiaj ten rodzaj pogawędek brzmi amatorsko; Wcześnie
zagraża to także relacjom biznesowym, marnując cenny czas klienta. Dzisiejsi obciążeni klienci rzadko
omawiają czas spędzany z najbliższymi bliskimi, więc zazwyczaj nie witają nowych przyjaciół przez
telefon. Dlaczego uważasz, że dana osoba byłaby wdzięczna, gdyby przerwał jej codzienny dzień pracy
w związku z nie brzmiącą w interesach rozmową? Klienci mogą nie wyrazić wrażenia, że zostali
wciągnięci w osobistą rozmowę w pracy i z nieznajomymi, ale będą zwracać uwagę na informacje i
pytania dotyczące ich działalności. Możesz stać się integralną częścią sukcesu swojej firmy, ale
niekoniecznie chcesz być zaangażowany osobiście. Solidne, wzajemne połączenie biznesowe to
wszystko, czego potrzebujesz i wszystko, czego oczekują Twoi klienci, dopóki nie osiągniesz
odpowiedniego punktu w twoim związku. Nie oznacza to, że związek biznesowy / osobisty nigdy nie
występuje. Wielu z nas prawdopodobnie ma osobistych przyjaciół, których spotkaliśmy w pracy. Ale
jeśli ten rodzaj związku wystąpi, będzie on naturalnie rosnąć wraz z ludźmi, do których jesteśmy
przyciągnięci; nie będzie tworzony przez sztuczne zabawy w przyjaźni z klientami. Dziś po ciepłym
otwarciu następuje przekonujące pytanie w biznesowym tonie. Unikaj: "Cześć, jak się ma żona i dzieci?"
UNIKAJ OTWARCIA Z PYTANIAMI TRANSAKCYJNYMI
Z drugiej strony rozmowa sprzedażowa to nie tylko transakcja. Transakcyjna sprzedaż mówi: "Mam
produkt; masz 5 $. Róbmy interesy. "Dlatego unikamy pytań w stylu:" Czy jesteś decydentem? "Lub"
Czy masz budżet 50 000 $? ". Do klienta pytania te brzmią tak:" Czy masz siłę decydującą o zakupie?
czy jesteś po prostu szalonym, bo szukam dużego psa. " Lub: "Ile masz pieniędzy, więc wiem, co mogę
zrobić?" Czy widzisz, dlaczego te pytania na ogół nie prowadzą współpracy? Jako osoby otwierające
rzadko uzyskują możliwość dokończenia połączenia lub uzyskania oddzwonienia. Nie są to pytania
budujące relacje. W przypadku sprzedaży transakcyjnej sytuacja wyraźnie dotyczy Ciebie i tego, co
chcesz. Klienci otrzymują wystarczającą ilość tego leczenia od swoich szefów i od innych sprzedawców.
Pytania, które wyjaśniają, że interesuje Cię to, czego klient może chcieć, doprowadzą Cię do końca.
Każdy kontakt z klientem to związek. Niezależnie od tego, czy jest to jednorazowa rozmowa, czy
długotrwały biznes, musi istnieć jakaś forma relacji, aby dokonać sprzedaży. Aby osiągnąć trwałą
sprzedaż, związek musi być dodatni.
Używaj pytań jako taktyk.
Jeśli jesteś zsynchronizowany z klientem, pytasz i uczysz się, a następnie staje się częścią danych
wejściowych do decyzji o zakupie. To sprawia, że jesteś partnerem. Klienci będą polegać na Tobie dla
informacji, i będziesz mógł polegać na nich w celu sprzedaży, którą możesz zamknąć przez telefon.
Kiedy zrozumiesz, w jaki sposób pytania mogą pomóc (jak również mogą zranić) w rozmowach
sprzedażowych, to za każdym razem, gdy je używasz, możesz czuć się bezpieczniej w wyniku. Twoim
celem jest sprawienie, by klient śpiewał z Tobą tę samą piosenkę. Jak to robisz? Korzystając z
określonego procesu kwalifikacji, który buduje relacje, ustala Twoją wiarygodność i maksymalizuje
możliwości zamknięcia sprzedaży.
Pytania Kwalifikujące
Przyjrzyjmy się nieco odmiennej części rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli nie zakwalifikujesz się dobrze,
dramatycznie zmniejszysz swoją zdolność do zamknięcia. Rozpoczynasz proces kwalifikacyjny,

prowadząc klienta do podjęcia własnej decyzji o zakupie, ponieważ dzisiejsi klienci nie chcą, aby
powiedziano mu, co kupić. Ten proces polega na tym, aby skłonić klienta do podjęcia tej decyzji za
pomocą strategicznych pytań kwalifikacyjnych. Twoim celem jest zwrócenie uwagi klienta poprzez
zadawanie właściwych pytań o wysokiej wartości. Twoja strategiczna taktyka kwalifikacyjna powinna
wykonywać następujące czynności:





Ustanów swoją wiarygodność jako eksperta w sytuacji klienta.
Odkryj rzeczywiste potrzeby klienta.
Pogłęb swoje relacje z klientami.
Określ podstawy, w jaki sposób zamierzasz zaprezentować swoje rozwiązania sprzedażowe.

Jeśli nie kwalifikujesz się dobrze, nie zwrócisz uwagi klienta. Pamiętaj, że klienci są zajęci i tak naprawdę
nie myślą o zakupie Twojego produktu lub usługi, gdy dzwoni telefon. Sposób, w jaki zadajesz pytania,
wskazuje klientom, czy jesteś zainteresowany ich działalnością i czy słuchasz - naprawdę słuchasz.
PYTANIA USTALAJĄCE WIARYGODNOŚĆ
Jeśli klient cię jeszcze nie zna, twoje strategiczne pytania zapewnią wiarygodność, jeśli pytania zostały
dobrze przemyślane z góry. Prezentacja, która następuje po kwalifikacjach, polega na dzieleniu się
pomysłem na rozwiązanie, dlatego bardzo ważne jest, aby Twoja wiarygodność została już ustalona.
Kwalifikacje muszą być wykonywane zarówno wcześnie, jak i prawidłowo, ponieważ twoje inteligentne
kwalifikacje odróżniają cię od innych sprzedawców i właśnie tego wszyscy chcemy - zróżnicowania. Jeśli
nie jesteś w stanie odróżnić się od innych, którzy dzwonią do twojego klienta, nie dostaniesz sprzedaży.
Pamiętaj, że "inteligentny" (jako definiujący wiarygodność) oznacza "bezpośrednio związany z klientem
biznes. "Na przykład, jeśli sprzedajesz komuś gazetę lub drukarnię, możesz zapytać:" Czy możesz mi
powiedzieć, jak sobie radzisz z marnowanym papierem? "Jest to inteligentne pytanie, ponieważ
zmarnowany papier jest problemem w tych branżach i zadając odpowiednie pytanie, pokazałeś, że
znasz działalność klienta. Zauważ, że użyliśmy słowa "tell" na początku kwalifikacji, a my użyliśmy
drugiej osoby "ty" lub "twoja" dwa razy w jednym zdaniu.
PYTANIA ODKRYWAJĄ POTRZEBY KLIENTA
Odkrywasz potrzeby, zadając pytania, aby pomóc klientowi w podejmowaniu decyzji o korzystaniu z
produktu lub usługi. Pomyśl o sobie jako o detektywie. Oto kilka przykładów pytań, które możesz zadać:







"Opowiedz mi o swojej obecnej sytuacji."
"Jaka jest aplikacja (cel lub zastosowanie)?"
"Gdzie jest instalacja?"
"Powiedz mi, w jaki sposób zostanie to zrealizowane?"
"Kto będzie korzystał z tych produktów?"
"Jakie inne produkty obecnie używasz?"

Czasami twoje pytania mogą pomóc klientom odkryć potrzeby, których nie znają. W takim przypadku
potwierdzasz swoją pozycję konsultanta, który może w znaczący sposób przyczynić się do sukcesu firmy
klienta. W związku z tym zalecenia dotyczące produktów lub usług, które zostaną wprowadzone po tej
dacie, zostaną dobrze przyjęte i jesteś na dobrej drodze do długoterminowej działalności. Powodem
jest to, że klient jest prowadzony drogą zakupu twojego rozwiązania - nie mówiąc o wszystkich
wspaniałych produktach, ale pomagając klientowi w podjęciu własnej decyzji. Dodatkową zaletą tej
strategii jest to, że gdy klienci podejmują własne decyzje, rzadko zdają się na zobowiązania.
PYTANIA POGŁĘBIAJĄCE RELACJE

Ponieważ Twoje pytania są dobrze przemyślane, Twój klient najprawdopodobniej będzie pod
wrażeniem Twojej zdolności do określenia wyzwań, które rozwiąże Twój produkt. Ponadto klienci są
przyzwyczajeni do tego, że są "rozmawiani" przez konkurencję o tym, jak wspaniałe są ich produkty.
Wzniesiesz się ponad walkę, pogłębiając relacje z klientami i zadając więcej pytań dotyczących strategii.
Ale musisz zadawać właściwe pytania, a nie te złe!
Unikaj zadawania niewłaściwych pytań
Jeśli zadasz niewłaściwe pytanie lub zadasz zbyt osobiste pytanie zbyt wcześnie, klienci cię odetną i już
nigdy nie wrócisz. Pomyśl o tym tak: Jeśli miałbyś kupić nową lodówkę i sprzedawca zapytał Cię, ile
masz pieniędzy na wstępne pytanie, czy nie czułbyś się nieco zniechęcony? Na etapie kwalifikacyjnym
pamiętaj, że pytanie "Jak się masz?" nie jest dobrym początkowym pytaniem, ponieważ naprawdę nas
to nie obchodzi, a klient wie, że nas to nie obchodzi. Dodatkowo natychmiastowa myśl klienta brzmi:
"Och, nie! Kolejny niedoświadczony sprzedawca! "Przyjmując takie podejście, możesz od samego
początku otworzyć się na niepowodzenie. Jeśli, na przykład, klient odpowie na pytanie "Jak się masz?"
pomyśli "Okropne!" lub całkowicie zignoruje pytanie, on lub ona przejął kontrolę nad połączeniem, a
twoja gra została odrzucona. Takie rutynowe i potencjalnie szkodliwe pytanie może również
spowodować, że będziesz postrzegany jako niestabilny, gdy chcesz być postrzegany jako kompetentny
i pod kontrolą. Złam ten nawyk, jeśli go masz! Chcesz upewnić się, że każde z pytań kwalifikujących się
jest dobrze przemyślane, aby zmaksymalizować interakcję i informacje od klienta. Gdy pytania są zbyt
osobiste zbyt szybko, klienci zamierają. Usłyszysz to w ich wahaniu, by odpowiedzieć. Jeśli Twoi klienci
zastygają w pytaniu, zastanów się nad terminem (czytaj dalej). Są też inne pytania, o które nie
powinieneś pytać, nawet jeśli słyszałeś je z innych źródeł sprzedaży. Po każdym z poniższych pytań
"zamrażających" zwróć uwagę na lepsze alternatywy do wykorzystania w rozmowach sprzedażowych.
Pytanie Zamrażające #1 : Co wiesz o nas?
To jest pytanie "ja, ja, ja" i zakłada, że znajomość Twojej firmy dokona sprzedaży . Prawdopodobnie
nie. Ponadto postawiłeś klienta w kropce. Sprawienie, że klient czuje się niekomfortowo, nie jest
dobrym sposobem na zbudowanie relacji prowadzącej do sprzedaży. Poza tym brzmi to jak pytanie
testowe. Nikt nie lubi tych. Alternatywne pytania kwalifikacyjne zbudują lepsze relacje i uzyskają
bardziej szczerą odpowiedź:




"Opowiedz mi o produktach, z których aktualnie korzystasz."
"Jakiego rodzaju wzorce zakupów zazwyczaj masz co miesiąc?"
"Czy możesz mi opowiedzieć o swojej sytuacji?"

Pytanie Zamrażające #2: "CO ZROBIĆ, ABY ZROBIĆ BIZNES?"
Pytanie zadane jako wczesne pytanie, zanim zostaną ustalone potrzeby, wiarygodność lub związek, jest
pewnym ślepym zaułkiem. Odpowiedź, którą niezmiennie wybierzesz od klienta, brzmi: "Uh, nic".
Sugerowana wiadomość w twoim pytaniu jest taka, że zrobisz wszystko, aby zamknąć biznes. Przemyśl
logikę tutaj: Czy chcesz jeździć do Montany i osobiście dostarczać towary lub świadczyć bezpłatne
usługi przez rok, lub obniżyć swoją cenę do mniej niż kosztów? Jeśli nie chcesz podejmować tego
rodzaju zobowiązań, nie zadawaj klientom tego pytania. Dodatkowo brzmi to kiepsko, ponieważ klient
wie, że to nieszczere. W każdym momencie, nawet później, może wywołać dyskomfort, więc po co go
używać? Alternatywy mogą obejmować:




"Jakie są Twoje ramy czasowe na podjęcie decyzji w sprawie tego projektu?"
"Co jeszcze może być potrzebne, aby przyjąć to zalecenie do swoich kolegów?"
"Jak mogę ułatwić proces decyzyjny?"

Pytanie Zamrażające #3: "ILE PIENIĘDZY CHCESZ WYDAĆ?"
Dla klientów idealnym rozwiązaniem jest "nic". Być może pytanie to ma na celu ustalenie budżetu, ale
zamiast tego przypomina klientowi, że prawdopodobnie wydaje więcej niż chce - nawet jeśli jest na
coś, co jest potrzebne. Takie pytanie może również zostać uznane za zniewagę, prowadząc klienta do
odpowiedzi "Żadna z twoich spraw". W każdym razie każda odpowiedź klienta byłaby myląca, ponieważ
nie ma jeszcze żadnych relacji zakupowych. I w związku z tym, dlaczego klient miałby tak wcześnie
podać swoją rękę? Alternatywy mogą obejmować:




"Powiedz mi o swoim zakresie budżetu."
"Jakie są twoje oczekiwania cenowe dla tej instalacji?"
"Kiedy ostatnio kupiłeś, jaki był przedział cenowy?"

Pytanie Zamrażające #4: " "KTO PODEJMUJE DECYZJĘ?"?"
Nie ma to jak obrażać klienta za pomocą frontalnego ataku. To pytanie oznacza, że klient, z którym
rozmawiasz, nie ma autorytetu ani inteligencji, aby podjąć decyzję. Więc nie tylko obrażałeś swojego
klienta, ale ustawiłeś się na porażkę, ponieważ odpowiedź obrażonego klienta może być prawdą lub
nie. Głównym problemem jest ryzyko zrażenia się klienta, a prawdopodobieństwo zmniejszenia
sprzedaży jest zmniejszone lub wyeliminowane. Ty też nie wiesz, kim są decydenci. Alternatywy to:




"Opowiedz mi o swoim procesie decyzyjnym."
"Jakiej metody wyboru sprzedawcy używasz?"
"Jak zamierzasz podjąć decyzję?"

Skąd wiesz, co to jest dobre pytanie? Jeśli klient odpowiada i oferuje informacje, jest to pytanie o
wysokiej jakości. Jeśli czujesz, że energia na drugim końcu telefonu idzie dobrze, to pytania
kwalifikujące są najprawdopodobniej na właściwym tropie.
Wytyczne dla pytań o wysokiej wartości
Podstawowa koncepcja pytań o wysokiej wartości to: cztery pytania W, H i T. W to who, what, when,
where, ale nigdy why . Pytania why [dlaczego] stawiają klientów w defensywie. Pomyśl o tym w ten
sposób: Wszystkie małe dzieci pytają: "Dlaczego?" - 16 000 warstw "dlaczego". Ponadto, dzieci są
karane słowami "Dlaczego to zrobiłeś?" I "Dlaczego nie możesz tego naprawić?" Słowo "dlaczego" jest
wszystkim zbyt często stosowane w sposób oskarżający. To także denerwujące pytanie, więc odrzuć je
ze swojego słownika!
Dobre pytania W:





"Kto będzie używał produktu w twojej firmie?"
"Jakie działy są zaangażowane podczas instalacji?"
"Kiedy jest idealny czas na wdrożenie?"
"Gdzie planujesz przechowywać dodatkowe zapasy?"

Pytania H (how [jak]) pytania są świetne do zrozumienia procesu i aplikacji:




"Jak rozkłada się obciążenie pracą?"
"W jaki sposób zaangażowane są dwa wydziały?"
"W jaki sposób są stosowane te materiały?"



"Ile oczekujesz w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy?"

Jednak najlepsze są pytania T (tell [powiedz]). Okej, od gramatyków, wiemy, że zdanie, które zaczyna
się od "Powiedz mi", jest technicznie poleceniem lub prośbą, a nie pytaniem. Ale od czasu
przesłuchania jest częścią procesu sprzedaży telefonu, który zbiera informacje od klienta, aby pomóc
nam w spełnieniu potrzeby z naszymi produktami, mamy zamiar wziąć tutaj małą licencję i pogrupować
"Powiedz mi. . . "Frazowanie w tej sekcji pytań. Powodem tego jest fakt, że po dwudziestu latach
zdałem sobie sprawę, że pytania typu "powiedz mi" są najskuteczniejsze, ponieważ zachęcają klientów
do rozmowy. (Pamiętaj, że kiedy klient mówi, sprzedaje się tobie, ponieważ słuchasz, prawda?
Słuchasz, prawda?) Po zadaniu właściwych pytań klienci lubią dzielić się doświadczeniami, opowiadać
historie i związane z nimi potrzeby. Zauważysz również, że poprzez zadawanie większej ilości pytań T,
często możesz dowiedzieć się więcej o potrzebach klienta w krótszym czasie. Kiedy dowiesz się, co jest
na myśli klienta, najprawdopodobniej rozwiążesz problem klienta. Oczywiście nie możesz użyć
"Powiedz mi. . "Dla każdego zdania, tak jak nie używałbyś jednego z nich W lub H przed każdym
pytaniem kwalifikującym (oczywiście musisz je wymieszać - ale już to wiedziałeś!). T jest złotem,
ponieważ gdy już wpadniesz w zwyczaj zadawania większej liczby tych pytań, znajdziesz potrzebę
zadawania zbyt wielu pytań - co może brzmieć jak eliminacja przesłuchania. Chcemy zadawać tylko
pytania o wysokiej wartości. Wreszcie, pamiętaj, aby nigdy nie przerywać klienta po zapytaniu pytanie,
nawet jeśli cisza w telefonie jest niewygodna. Szanuj styl komunikacyjny klienta, zachowując spokój po
zadaniu pytania i opierając się chęci udzielenia odpowiedzi klientowi lub udzielenia odpowiedzi. Twoi
klienci P i K najprawdopodobniej wahają się po usłyszeniu pytania. Pamiętaj, że te typy osobowości są
generalnie bardziej pasywne i nie wypuszczają szybko informacji. Są przyzwyczajeni do przerwania
przez mniej profesjonalnych sprzedawców. Wyróżnij siebie, pozwalając tym klientom przetworzyć to
pytanie i odpowiedzieć bez przerywania ich! Podobnie jak w eksperymencie, zrób listę tak wielu swoich
kwalifikujących się pytań, jak możesz myśleć o tym, że używasz regularnie. Następnie wróć i zmień je
(jeśli to konieczne) na kogo, co, kiedy, gdzie, jak lub powiedz (ale nie dlaczego). Nie wystarczy jednak
zadać właściwe pytanie. Prawdziwym sprawdzianem zasług dla profesjonalnego sprzedawcy jest
wiedzieć, kiedy zadać każde pytanie. Pytanie o pieniądze jest w pewnym momencie konieczne do
sprzedaży, ale zapytanie o niewłaściwą godzinę zabija związek. Zakwalifikuj się, ale we właściwej
kolejności.
Zadawaj pytania we właściwym czasie: Skala zaufania
Sekret, w którym klient reaguje i je z ręki, zaczyna się od łatwych, szerokich, uczciwych pytań, które
ułatwią mu rozmowę telefoniczną. Zamiast pytać: "Kiedy ostatni raz sfinansowałeś ten sprzęt?" spróbuj
"Jak teraz obsługujesz płatności?" Zachowaj to w prosty sposób, stań się bardziej specyficzny, gdy
skupisz się na swoim fachu, niezależnie od tego, czy Twoim produktem są buty do biegania,
ubezpieczenie, materiały budowlane, czy też działy pomocy technicznej. mamy do czynienia z nowym
klientem lub jest to pięćdziesiąte wezwanie, prawda jest taka sama: proste, nieinwazyjne pytania
kwalifikacyjne zawsze są pierwsze, bardziej złożone pojawiają się później w zaproszeniu, a tak wielu
sprzedawców zapomina, że pytania są dla nich najważniejsze są najbardziej osobiste dla klienta,
dlatego typowy sprzedawca przeskakuje z pistoletu i sabotuje połączenie osobiste i najbardziej
potencjalnie niepokojące dla klienta są pytania dotyczące pieniędzy lub czasu, ponieważ wartości ludzi
(w biznesie i życiu osobistym) zależą od tego, w jaki sposób wydają swoje pieniądze i czas. Jako
specjalista ds. Sprzedaży, każdy produkt lub usługa, którą sprzedajesz, ma element pieniężny lub
czasowy (lub oba) do zamknięcia. Pomyśl o swojej strategii kwalifikacyjnej jako skali zaufania. Im
bardziej szczegółowe jest pytanie, tym bardziej należy ono po złagodzeniu klienta podczas rozmowy.
W końcu klienci nie chcą czuć, że rozmowa jest przesłuchaniem, a ty nie chcesz czuć się
przesłuchującym! Aby uniknąć tego typu sytuacji przeciwnych, najpierw poproś o łatwe, uczciwe

pytania. Pomyśl o nich jako o poziomach 1-3. Twoje pytania na średnim poziomie - na przykład
dotyczące problemów z istniejącymi warunkami, konkurencją itp. - należy traktować jako pytania 4-7
poziomu dotyczące skali zaufania. Pytania te wymagają, aby klient był bardziej zrelaksowany, zanim
odpowie uczciwie. Twoje najbardziej osobiste lub groźne pytania - te, które wymagają zaufania przed
klientem, odpowiedzą szczerze - spadają na najwyższy poziom skala zaufania - pomiędzy poziomami 8
i 10 - i generalnie obejmuje pieniądze. Pomyśl o tym tak: jeśli zapytasz mnie, ile pieniędzy muszę
zainwestować, mogę Ci powiedzieć, ale nie zrobię tego na początku rozmowy telefonicznej. Muszę
wiedzieć, że mogę ci zaufać, zanim podam ten poziom informacji. sprawić, że klient poczuje się
swobodnie, aby zaoferować więcej informacja:





"Czy możesz powiedzieć mi o twojej obecnej sytuacji?"
"Powiedz mi, jak poradziłeś sobie z tym wyzwaniem w przeszłości."
"Kto będzie używał produktu?"
"Kiedy planujesz wdrożenie?"

Pytania na poziomie 4-7 zwykle mają związek z konkurencją. Pytania te stanowią pewien punkt
odniesienia w procesie decyzyjnym:







"Co udało Ci się uzyskać za pomocą swojego dotychczasowego dostawcy?"
"Jeśli mógłbyś zmienić obecny proces, co zrobiłbyś inaczej?"
"Opowiedz mi trochę o swoim procesie decyzyjnym."
"Jaka jest twoja data decyzji?"
"Ile kopii / wersji chcesz użyć?"
"Jakie inne rozwiązania bierzesz pod uwagę?"

Pytania na poziomie 8-10 są bardziej szczegółowe lub szczegółowe w odniesieniu do czasu i / lub
pieniędzy. Te pytania nigdy nie powinny występować w części kwalifikacyjnej lub odkrywczej podczas
rozmowy o sprzedaży:



"Czy możesz mi powiedzieć, jakie są twoje oczekiwania co do zakresu budżetu
kontraktowego?"
"Wspomniałeś, że twoje ubezpieczenie pokryje część kosztów; jakie jest twoje odliczenie?

To drugie jest ciekawym pytaniem, które zostanie dobrze odebrane tylko wtedy, gdy zostaniesz już
uznany za partnera w związku. Jeśli jest to twoje pierwsze pytanie, klient może uznać, że cena jest
uzależniona od ubezpieczenia. Jeśli jednak klient już przedstawił pewne szczegóły dotyczące jego
sytuacji, jest to naturalne pytanie. Spójrzmy teraz, w jaki sposób skala zaufania ma zastosowanie do
drugiego i trzeciego kontaktu z tym samym klientem. Każde nawiązanie kontaktu z klientem wymaga
rozpoczęcia od najniższego poziomu skali, nawet jeśli uważasz, że związek się pogłębił. Struktura
połączeń nie powinna się zmieniać. To tak, jakby się ubrać: Bez względu na to, kim jesteś lub jak się
czujesz, rutyna pozostaje taka sama - bielizna przed spodniami, spodniami przed pasem, itp.
Wielokrotne ćwiczenie tego procesu będzie wymagało od ciebie stresu jako sprzedawcy, ponieważ
będziesz oczekiwał każdego wezwania - a twoi klienci będą odpowiedzieć, ponieważ proces i struktura
ułatwiają ci także kontakt z tobą.

Oto zaproszenie do wykonania następnej propozycji:
Pytanie 1: "Od kiedy ostatnio rozmawialiśmy, czy zmieniło się coś z waszymi budynkami?" (Pytanie na
poziomie 2)
Pytanie 2: "Jakie są Twoje przemyślenia na temat propozycji?" (Pytanie na poziomie 5)
Pytanie 3: "Możemy zorganizować wycieczkę po niektórych budynkach, które utrzymujemy blisko
ciebie, abyś mógł zobaczyć naszą pracę.
Jak to brzmi? (Pytanie na poziomie 8)
Czasami możesz wyczuć, że klient nie słucha lub w jakiś sposób się wycofuje. Może się to zdarzyć w
dowolnym momencie w kontaktach z klientem, nawet długotrwałym. Nie możesz poznać wszystkich
granic, jakie może mieć twój klient, ani nie możesz przewidzieć ani kontrolować wszystkiego, co dzieje
się z twoim klientem. Zawsze miej włączony alert o napięciu w głosie lub słowie klienta. Kiedy
wyczuwasz to napięcie, może to oznaczać, że zadałeś pytanie nie w porządku. W tych chwilach
przerwijcie sobie: "Och, pozwólcie, że powrócę na chwilę i zapytam was o coś innego, jak myślę
wcześniej brakowało. "Upewnij się, że twój ton jest znacznie mniej podekscytowany, a twoje tempo
jest nieco wolniejsze. Możesz czasami odzyskać połączenie dzięki tej taktyce, ale jest kilka pytań, z
których naprawdę nie możesz wrócić. To są stopery sprzedaży.
POWAŻNE PYTANIA WSTRZYMUJĄCE SPRZEDAŻ
Następujące sytuacje i pytania gwarantują przerwanie rozmowy z klientem:
• Pytanie za poziomu 8, 9 lub 10 było zbyt krótkie: "Jaki jest twój budżet?" Lub: "Czy kupisz dzisiaj?"
• Samoobsługujące pytanie lub zagrożenie: "Mój limit kończy się dzisiaj, czy kupisz?" To jest
samoobsługowe pytanie. Przykład zagrożenia byłby następujący: "Czy wiesz, że jeśli jutro nie
podejmiesz decyzji, będziesz musiał zapłacić więcej, ponieważ zacznie obowiązywać cena"?
• Zastanawiające pytania: "Czy powinienem skontaktować się z twoim szefem?". Sugeruje to, że klient
nie może mieć autorytetu.
• Zaskakujące lub nadmiernie restrykcyjne pytania: "Czy jest jakiś powód, którego nie możesz dziś kupić
ode mnie?" Lub: "Co trzeba zrobić, aby uzyskać swój biznes?"
• Głupie pytania: "Ile masz pieniędzy?" Lub "Jeśli jak mogę pokazać ci, jak zaoszczędzić 50 procent na
rachunku, czy dzisiaj podejmiesz decyzję? "
Twoim celem powinno być sprawienie, aby klient czuł, że chce kupić, a nie, że jest sprzedawany.
PYTANIA DLA STYLÓW OSOBOWOŚCI
Różne style osobowości wymagają pewnego dostosowania strategii zapytań, abyś mógł wybrać
najbardziej efektywne podejście.
Precyzyjny klient P odpowiada na pytania monosylabami. Daje ograniczone informacje w głosie
monotonicznym bez elaboracji. Siedem pytań od ciebie może wywołać tylko dwadzieścia cztery słowa
w odpowiedzi. Zadaj pytania dotyczące procesu / procedur i faktów. Ta osoba, której możesz być
pewny, będzie znała liczbę stacji, które będą potrzebować oprogramowania, użytkowników i ich
poziomy wiedzy, procedury zakupowe, czas podejmowania decyzji i wiele innych.
Zmotywowany Klient-E będzie myśleć o sobie i wpływie na siebie. Ci klienci chcą więcej rozmawiać.
"Jak ważna dla Ciebie jest łatwość użycia?" "Jak szybko chcesz to zaimplementować?" "W jaki sposób

ułatwiamy ci to?" "Powiedz mi, jakie masz wrażenia z bycia pierwszym w swoim mieście, aby mieć ten
produkt. "
Klient Pewny Siebie – A da ci taką samą liczbę słów, ale będzie bardziej stanowczy. Są zainteresowani
ich celami i chcą, aby ich autorytet został uznany:





"Kiedy spodziewasz się podjąć tę decyzję?" (Upoważnienie)
"Czy możesz mi powiedzieć, czego potrzebujesz do tego oprogramowania?"
"Czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten nowy system?"
"Kiedy planujesz podjąć decyzję o pójściu do przodu?" (Cele)

Kiły Klient – K udzieli ci wielu odpowiedzi związanych z ludźmi wokół nich. Możesz zadać im
następujące pytania:






"Czy możesz mi powiedzieć, co do tej pory przyglądał się twój zespół?"
"Czy podzieliłbyś się ze mną tym, jak ludzie w twojej organizacji widzą te produkty?"
"W jaki sposób aktualizacja oprogramowania wpłynie na czas pracowników?"
"Jakie szkolenie mogą wymagać Twoi pracownicy po wdrożeniu nowego produktu?"
"Jak możemy pomóc w pomyślnej instalacji w Twoim biurze?"

Czasami Pewny Siebie lub Zmotywowany trafi Cię najpierw pytaniem. Musisz przejąć kontrolę i wrócić
do zadawania pytań sobie. Na przykład klient może powiedzieć: "Więc co masz dziś nowego?" Lub "Czy
możesz po prostu powiedzieć mi o swoich ofertach specjalnych?" Lub "Czego potrzebujesz?" (W
przypadku połączenia zwrotnego) Najpierw odpowiedz Uśmiechając się w głos, abyś brzmiał
przyjaźnie, jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ pozwala ci kontrolować ton wiadomości: "Cieszę
się, że mogę ci powiedzieć, co mamy. Ale czy masz na myśli, żebym najpierw zadał kilka szybkich pytań?
"Podkreśl słowa" para "i" szybko ", aby wiedzieć, że to nie jest długotrwały proces, a następnie przejąć
kontrolę nad połączeniem, zadając pytanie takie jak:" Co się zmieniło? od naszej ostatniej rozmowy? "
Chociaż może istnieć pewne przekonanie, że każdy typ klienta, a nawet każdy indywidualny klient,
bierze pod uwagę pytanie poziomu 1 lub poziomu 9, nadal trzeba pamiętać, że kontinuum jest
konieczne, ponieważ klienci nie są przygotowani na odpowiedź na poziomie 9 pytanie bez rozgrzewki.

Słuchanie i prezentowanie
Dobrzy handlowcy - nie, najlepsi sprzedawcy - są w stanie odebrać pokłady potrzeb klientów, typy
osobowości klienta, możliwe obiekty i czas zamknięcia, wszystko przez telefon, po prostu uważnie
słuchając. Trzeba przyznać, że jest to proces dwuczęściowy: skupienie się wystarczająco ostro, aby
uchwycić wszystkie subtelne, a także bezpośrednie wiadomości wysyłane przez klienta, a następnie
przetworzenie tych wiadomości w najlepszą strategię prezentacji, aby zamknąć sprzedaż. Słuchamy
więc, aby dobrze prezentować, a nie odwrotnie. Styl prezentacji "funkcje-zrzut" - gdzie sprzedawca
mówi szybko, spisuje listę specyfikacji lub dostrzega korzyści z produktów firmy - jest przestarzały.
Dzisiaj klienci są ponad anonimowymi, niechcianymi zapowiedziami, że po prostu się rozłączą. Ale
prezentacja, w której każda z cech podkreśla zalety, pójdzie daleko w kierunku skłonienia decydenta
do zakupu. W książkach napisanych, aby pomóc dziewczętom przyciągnąć faceta, wspólny wątek
porady jest (sparafrazować): "Zadawaj pytania, zwracaj szczególną uwagę na to, co mówi facet, a
następnie podczas rozmowy używaj własnych słów z powrotem do tego, co mówisz. Gdy to zrobisz,
pomyśli, że jesteś bardziej inteligentny. "Niezależnie od tego, czy działa to w trybie randkowym, czy też
nie, zadziała na pewno z osobą decyzyjną podczas rozmowy telefonicznej. Klienci nie będą słuchać
prezentacji, dopóki nie udowodnisz, że ich słuchasz; Prezentacja oparta na podpowiedziach, które
usłyszałeś dzięki skoncentrowanemu słuchaniu, sprawi, że będziesz brzmieć jak geniusz! Pierwszym
krokiem jest strategiczne słuchanie na głębszym poziomie. Zobacz, co się dzieje, gdy nie możesz
słuchać:
KLIENT: Po prostu podaj mi minimalną kwotę
SPRZEDAWCA: Cóż, ma pamięć na pięć gigabajtów i regulację. . .
KLIENT (przerywając): Słuchaj, czy zamierzasz pogadać i podać mi cenę, czy nie? Nie mam na to czasu.
Sprzedawca stracił dwa sygnały odsłuchowe od tego klienta. Po pierwsze, miał do czynienia z typem
Pewnej Sievbieosobowości. Po drugie, nie przestawał zadawać pytań i odpowiadać ceną. Tak czy
inaczej, straciła uwagę kupującego i najprawdopodobniej straciła możliwość odzyskania go. W
następnym scenariuszu sprzedawca właśnie tworzy sprzeciw nie słuchając niechęci w odpowiedzi
klienta:
KLIENT: Wszyscy uczestniczymy w podejmowaniu decyzji.
SPRZEDAWCA: Chciałbym osobiście się z tobą spotkać, żebyśmy mogli przedstawić, w jaki sposób nasza
nowa usługa ci pomoże.
KLIENT: Uh, cóż, naprawdę nie jesteśmy chętni w tym momencie. Musisz porozmawiać z kimś innym.
Niechęć do wzięcia na siebie indywidualnej odpowiedzialności za decyzję o sprzedaży jest klasycznym
zachowaniem osobowościowym. Zamiast zaangażować klienta i zadawać pytania dotyczące procesu
decyzyjnego i innych członków zespołu, ten przedstawiciel handlowy spowodował zamknięcie klienta.
Nie tylko nie będzie sprzedaży na ten telefon, ale utracono cenną możliwość zdobycia ważnych
informacji. W poniższym scenariuszu sprzedawca faktycznie drażni klienta.
KLIENT: Planujemy utrzymywanie naszych relacji z Dobrą Firmą Usługową przez co najmniej resztę
okresu obowiązywania umowy, więc nie rozważamy obecnie zmiany.
SPRZEDAWCA : Możemy obniżyć cenę i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla Ciebie.
KLIENT (mówiąc głośniej): Nie słyszysz mnie? Mamy umowę. Nie zainteresowany.

O nie. Stara rutyna spycharki, która zakłada decyzje są zawsze oparte na cenie z pewnością nie była
skuteczna. Jeśli klient wyjaśni, że ma kontrakt na resztę roku, jest to cenna informacja. Oferuje
przedstawicielowi handlowemu otwarcie, aby zapytać o proces zamówienia i dowiedzieć się, co działa,
a co nie praca nad produktem lub usługą konkurencji. Zwróć uwagę! Jako sprzedawca jesteś pod presją,
aby szybko podejmować decyzje o tym, czy wykonać połączenie, czy zmniejszyć straty i skontaktować
się z lepszymi klientami. Ta presja może potencjalnie doprowadzić do utraty sprzedaży. Słuchanie
strategiczne przez telefon jest tak samo ważne, jak możliwość rozmowy. Podczas słuchania powinieneś
zadać sobie następujące pytania:






Czy ten klient jest otwarty?
Czy ten klient jest zbyt zajęty, aby rozmawiać?
Czy ten klient jest zestresowany?
Czy to jest wielozadaniowość klienta podczas rozmowy?
Jaki jest typ osobowości klienta?

Musisz natychmiast odebrać energię swojego klienta. Klienci dostarczają wskazówek głosowych od
pierwszych kilku sekund połączenia. Te komunikaty dźwiękowe są albo zaproszeniami do poruszania
się do przodu, albo przeszkodami, które wymagają spowolnienia.
Posłuchaj z "Hello"
Kiedy słuchasz, co mówią Twoi klienci, gdy już masz ich przez telefon, możesz szybko przeczytać w ich
języku, czy są otwarci i czy powinieneś iść dalej. Przeanalizujmy podejścia, których byś użył.
Klient Istniejący
Łącząc się z istniejącymi klientami, już wiesz, jak zwykle brzmią i możesz łatwiej wykryć, czy ich
naturalny styl osobowości odbija się w ich głosie. Znaki ostrzegawcze mogą obejmować zwykle
zrelaksowanego rozmówcę mówiącego w bardziej pośpieszny sposób, lub osobę, która wydaje się być
arogancka i bojowa, nagle nie reaguje i nie reaguje. Gdy wykryjesz tę zmianę w swoim wzorzec mowy,
chcesz zaangażować się w pytanie:
"Everett, wygląda na to, że masz dzisiaj całkiem pełny talerz. Czy możemy zaplanować to połączenie
na lepszy czas? "
lub
"Brzmisz, jakbyś się dzisiaj spieszył. Kiedy byłby lepszy czas, żeby cię złapać?
Ponieważ znasz Everetta i podchodzisz do jego wskazówek dotyczących fleksji, jest to dla ciebie okazja
do profesjonalnego cofnięcia się i zarezerwowania spotkania na czas, kiedy będzie on bardziej otwarty
na słuchanie Ciebie. Nie bądź głównym sprzedawcą; bądź tym, który angażuje każdego klienta jako
prawdziwą osobę. Klienci często myślą, że wszyscy jesteśmy podobni do sprzedawców; pokaż im, że
nie jesteś i zrób biznes gdzie inni zawodzą. Pamiętaj jednak, że to podejście jest skuteczne tylko w
przypadku gdy istniejący klient, który jest zaznajomiony z Tobą, a także z ofertą Twojej firmy, a tym
samym może być bardziej chętny do współpracy z Tobą. Nie możesz pozwolić sobie na odejście od
nowego klienta bez zebrania od niego pewnych informacji. Posłuchaj sugestii stresu w głosie klienta.
Kiedy ludzie są pod wpływem stresu, ich struny głosowe zaciskają się, tworząc napiętą jakość głosu.
Sugeruje to, że może nie być najlepszym momentem, aby spróbować zaangażować ich w rozmowę. W
tym przypadku unikaj opóźnień; po prostu powiedz: "Mam tylko dwa krótkie pytania" - i pamiętaj, aby
je przyspieszyć, abyś mógł zabezpieczyć potrzebne informacje na późniejszy termin. Sugestie dotyczące
stresu w głosie nowego klienta mogą również oznaczać, że jest ona rozproszona. Możesz usłyszeć

niższą głośność w jej głosie lub przerwy, szept lub klawiaturę w tle. Lub może nastąpić opóźnienie w
odpowiedzi lub wyraźne rozłączenie z tym, co mówisz. Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, użyj
imienia osoby, zadaj jedno lub dwa pytania, aby ją ponownie zainicjować, i zrozum, że nie jest to
odpowiedni czas na prezentację funkcji / korzyści, ponieważ ona nie słucha w sposób, w jaki ją
potrzebujesz być.
Nowy Klient
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zauważysz stres w głosie klienta, wiesz, że to zły czas. Nie próbuj sprzedawać
komuś, kto jest pod presją. Nieskupiony sprzedawca, który nie zwraca uwagi na wskazówki klientów i
nadal naciska, jest mniej prawdopodobne, że kiedykolwiek ponownie się połączy, ponieważ zostanie
zapamiętany jako ten, który nie słuchał. Nawet w przypadku wezwania na wezwanie klienta, które
powinno być łatwą drogą do zamknięcia, chcesz być czujny. Brak entuzjazmu w tonie klienta może
oznaczać dowolną liczbę rzeczy. Będziesz chciał odkryć, czy ten nijaki sposób wynika z zmienionych
warunków dotyczących sprzedaży lub po prostu zmiany nastroju, która nie ma nic wspólnego z tobą
lub twoim produktem. Jeśli warunki zmieniły się po stronie klienta, twoim zadaniem jest szybko się
przegrupować i zaplanować nowy cel. Na przykład możesz zdecydować o ustaleniu terminu na
późniejszy termin, kiedy klient może być bardziej otwarty i mniej rozproszony. Ponadto pamiętaj, że
zadaniem klienta jest pozbycie się telefonu tak szybko, jak to możliwe bez dokonywania sprzedaży. To
część gry w sprzedaży telefonu. Nigdzie w opisie zlecenia klienta nie ma frazy "przyjmuj telefony od
sprzedawców". Niestety, klienci tak przyzwyczaili się do sprzedawców, którzy nieprofesjonalnie
marnują swój czas, mówiąc, mówiąc i mówiąc więcej, że uważają, że wszyscy mówimy za dużo. Bez
względu na to, jakie firmy reprezentują inni handlowcy, konkurują o czas klienta. I to jest twoja
prawdziwa konkurencja: czas. Twoja uwaga skierowana na klienta, zademonstrowana przez twoje
słuchanie, może być wyróżnikiem. Czy twoi konkurenci słuchają na tym samym poziomie, co ty? Uwierz
mi, twój klient wie - i odpowiednio kupuje.
Posłuchaj stylu osobowości klienta
Gdy dzwonisz do nowego klienta, z którym nie masz ustalonej relacji, posłuchaj stylu osobowości
klienta. Nazywa się to słuchaniem strategicznym, w którym przechodzisz od przypadkowego słuchania
do głębszego poziomu uwagi. Masz tylko kilka sekund efektywnego czasu na rozmowę, aby zareagować
i wybrać strategię odpowiednią dla typu osobowości. Informacje, które uzyskasz z tego typu słuchania,
będą decydować o tym, co wybierzesz lub zrobisz. Możesz zniszczyć umowę, jeśli spróbujesz zamknąć,
gdy klient wskaże, że późniejsza rozmowa jest lepsze. Spójrzmy najpierw na klienta precyzyjnego.
PRECYZYJNY KLIENT
Klienci precyzyjni wydają się brzmieć monotonnie i mówią wolniej, często zatrzymują się i ukrywają
swoje emocje. Dlatego musisz unikać przerywania, nawet jeśli ich odpowiedzi są szalenie powolne.
Musisz częściej się zatrzymywać, aby dać ci coś do pracy. Posłuchaj uważnie wybranych słów Ps.
Skoncentruj się na wskazówkach dotyczących szczegółów, które przekazują ci w rozmowie. Będziesz
słyszeć frazy i zdania P, takie jak:




"Będziemy potrzebować danych testowych, dowodów twoich wyników."
"Mamy dużą wiedzę w domu, więc muszę się przekonać, jak możesz do tego dodać".
"Nie będę malował ci pięknego obrazu".

Usłyszysz także wiele słów, takich jak "dokumentacja", "analiza", "dane testowe", "negocjuj",
"szczegóły", "test porównawczy" i "sprawdzony". Precyzyjni klienci mogą bardzo dobrze powiedzieć Ci
wszystko, czego potrzebujesz zrobić, aby uzyskać sprzedaż. Ich przesłaniem jest jednak to, że proces i

potrzeby są bardzo złożone, a informacje, które ci przekazują, powinny zniechęcić cię do
kontynuowania sprzedaży. Nie zdają sobie sprawy (i powinieneś!), że dostarczyli ci listę kontrolną
wszystkiego, co musisz przygotować, aby uzyskać swój biznes. Słuchaj uważnie klienta P i rób notatki!
ENERGETYCZNY KLIENT
Wiadomości od Energetycznych Klientów mogą Cię zarzucić, ponieważ są zazwyczaj otwarte i
przyjazne. Zwróć szczególną uwagę na komunikat za dzwonkiem, gdy E jest na linii. Zenergizowany
Klient brzmi bardziej emocjonalnie i pośpiesznie, czy sytuacja wymaga takiej reakcji, czy nie. Przerywają
i są ogólnie rozmowne i uparte. Musisz słuchać tak energicznie, jak oni mówią, zadając wiele pytań
"możesz mi powiedzieć". Pozwól im rozmawiać, a oni dobrowolnie zgłosili się do tego, co chcesz
wiedzieć. Posłuchaj uważnie ich fleksji, ponieważ ci klienci podkreślają ich prawdziwe potrzeby. Zdania
i zdania, które usłyszycie od klientów E, to:





"Potrzebujemy tych informacji już teraz!"
"Wiele się tutaj dzieje"
"Fajne nowe rzeczy"
"Dobra wiadomość!"

Usłyszysz też wiele słów, takich jak "podekscytowany", "wszyscy", "związek", "wyjątkowy",
"niewiarygodny" - a może nawet "niesamowity" w zależności od wieku. Zwię kowani klienci sĘ ... w ten
sposób przez cały czas. Nie daj się oszukać, co brzmi jak entuzjazm dla produktu lub usługi Twojej firmy.
Zamiast tego posłuchajcie informacji wewnętrznych, które mogą się wymknąć. Ponieważ są mówcami,
nie zawsze są ostrożni w monitorowaniu co oni mówią.
KLIENT PEWNY SIEBIE
Pewny siebie klient brzmi bezpośrednio, niecierpliwie i bez pośpiechu. Ci klienci wiedzą, czego chcą i
powiedzą ci, zazwyczaj w nagły sposób. Będziesz chciał posłuchać ich prawdziwych potrzeb i skupić się
na krótkiej prezentacji na temat ich konkretnych celów. Bądź przygotowany, aby słuchać, przetwarzać
i szybko reagować, lub znajdziesz się na drugim końcu sygnału wybierania. Zwroty i zdania, które
usłyszysz, powie Ci Pewny Siebie Klient w twoich połączeniach są:





"Jaka okazja będzie mnie kosztować?"
"Mam świetną ofertę od dostawcy X."
"Daj mi krótszą wersję."
"Nasza strategiczna inicjatywa jest. . . "

Będą również rozmawiać o swoich rozmowach z takimi koncepcjami, jak "minimalna kwota", "koniec
gry", "ROI", "zyskowność" i "strategiczne". Kiedy A wyzywa cię z sugestią, że ktoś zaoferował lepszą
ofertę, pamiętaj o tym, słyszysz: to wyzwanie, a nie sprzeciw. Posłuchaj przerwy, która może oznaczać,
że powiedziałeś coś, co uderzyło w dom. Pamiętaj również, że w przeciwieństwie do E, Zapewniony
Klient nigdy się nie wymyka. Cokolwiek wyjdzie z ust A było zamierzone.
DOBRY KLIENT
Dobrzy Klienci są spokojni i przyjaźni. Kiedy czytasz dźwięki w ich głosie, twoje pochylenie może
początkowo brzmieć pozytywnie. Posłuchaj wahania lub niepewności. Ponieważ ci klienci nie mówią
wprost "nie", musisz posłuchać bardziej subtelnych wskazówek. K wiedzą, że często są wykorzystywani,
więc oni stać się bardziej ostrożnymi kupującymi. Ta uwaga znajduje odzwierciedlenie w ich powolnym
i świadomym stylu podejmowania decyzji. Słowa lub wyrażenia, których może używać K





"Inni będą zaangażowani w tę decyzję."
"To może trochę potrwać."
"Nie jestem pewien."

Ich ulubione opisy innych decydentów są "ostrożne", "lojalne", a może przede wszystkim "miła osoba".
Plusem jest to, że jeśli słuchasz uważnie, Dobry Klient, podobnie jak Klient Precyzyjny, prawdopodobnie
poda ci wszystkie informacje ,które muszą kontynuować zakup u innych decydentów. P są jednak
znacznie bardziej uporządkowane niż K w ich wzorcach komunikacyjnych
Skup się na telefonie: Wyzwanie słuchania
Zwracając uwagę na to, dlaczego my, jako handlowcy, zbyt często nie jesteśmy na tyle efektywni,
możemy pomóc nam zmienić ten brak w siłę. Słuchanie jest zarówno umiejętnością, jak i atutem.
Niestety, zbyt często nie słuchamy dobrze z niektórych poniższych powodów:







Nigdy formalnie nie uczono nas słuchania jako umiejętności.
Mamy krótką rozpiętość uwagi.
Wielozadaniowość podczas rozmowy przez telefon.
Zaczynamy parować w naszym entuzjazmie.
Zwracamy uwagę na informacje o produkcie.
Jesteśmy tak pochłonięci naszym następnym pytaniem lub komentarzem, że lekceważymy
reakcję klienta.

Brzmi znajomo? Teraz pomyśl o szkole. Miałeś kursy z czytania i pisania, historii i matematyki, ale czy
pamiętasz zajęcia z słuchania? Większość ludzi nie. A przy okazji, czy pamiętasz otrzymanie
jakiejkolwiek finansowej nagrody za wysłuchanie tego, co powiedzieli twoi nauczyciele? Twoje
doświadczenie w liceum, niestety, może sprawić, że dorośniesz z większą umiejętnością unikania
słuchania niż ulepszeniami słuchania. Możliwe, że przez dłuższy czas czułeś niechęć do słuchania przez
kogoś, kto nie jest dla ciebie naprawdę interesujący. I wszyscy wiemy że nie każdy klient jest dla nas
interesujący! Teraz szybko przechodź do wyzwań sprzedażowych, które napotykasz codziennie. Dzisiaj,
najlepszym narzędziem do osiągnięcia sukcesu jest możliwość słuchania klienta. Przyjrzyjmy się
sytuacji, w której się znajdujesz: Nigdy nie miałeś poważnego kursu słuchania, ale największą
umiejętnością, której potrzebujesz, aby odnieść sukces w swojej pracy, jest słuchanie!
Skoncentruj się na telefonie, stawiając czoła dwóm głównym wyzwaniom:
1. Przeszkody. Są to wyzwania - takie jak wielozadaniowość, niemożność zobaczenia reakcji klientów,
niepokój i zmęczenie - które mogą zahamować efektywne słuchanie i spowodować utratę sprzedaży.
2. Postawa. Większość z nas jest ogólnie bardziej zainteresowana tym, co mamy do powiedzenia, niż
tym, co inni mają do powiedzenia. Z niecierpliwością czekamy na naszą szansę na przemówienie,
zwłaszcza gdy mamy coś innego do powiedzenia i entuzjastycznie podchodzimy do tematu.
Ponieważ oba rodzaje wyzwań mogą przeszkadzać w sukcesie sprzedaży telefonu, musisz być w stanie
sobie z nimi poradzić. Można to łatwo zrobić przy odrobinie samozarządzania.
Wyzwania przeszkodowe
Przeszkodą jest wszystko, co przeszkadza w skutecznym słuchaniu. Niezależnie od tego, czy usuniesz
przeszkody, czy tylko rozwiążesz je, jedno jest pewne: nie możesz ich zignorować.
Wielozadaniowość. Częścią tego, co przyciąga wielu z nas do zawodu sprzedawcy (poza pieniędzmi!)
jest to, że jest to szybka, zróżnicowana i wymagająca kariera. Z tego powodu często spotykamy się z

wielozadaniowością - na przykład, używając naszego komputera do wysyłania wiadomości e-mail
podczas rozmowy przez telefon, składania zamówienia kanapkowego z kolegą i robienia kawy przy
naszym biurku, wszystko w tym samym czasie. Czasami mamy błędne wrażenie, że przez
wielozadaniowość robimy więcej. Przyjrzyjmy się temu wierzeniu. Przez telefon wielozadaniowość
może być pocałunkiem śmierci, ponieważ jeśli nasza uwaga jest podzielona, nie słuchamy naszych
klientów! Kiedy przestajemy słuchać, tracimy ważne szczegóły, które mogą doprowadzić do sprzedaży.
Kiedy sprawdzamy pocztę e-mail, przeglądaj nasze portfolio akcji, rozmawiaj w cichym rozmowie z
kolegami i angażuj się w inne działania, nasze głowy są opuszczone, a nasz ton i fleksja są upośledzone.
Nawet kołysanie w fotelu sprawi, że będziesz brzmieć inaczej niż klient i wpłynie na twoją zdolność
słuchania subtelności w rozmowie. Ponadto te subtelne zmiany w tonie i fleksji są słyszane przez klienta
na drugim końcu, tym samym utrudniając uzyskanie szybkiego raportu. R
ozwiązanie: Zorganizuj i przygotuj się na rozmowy handlowe. Nie podnoś telefonu, dopóki nie
wykonasz następujących czynności:






Oczyściłeś twoje biurko.
Odwróciłeś swoje krzesło od wszelkich rozrywek.
Zamknąłeś drzwi lub zaświeciłeś znak "Nawiązywanie połączeń - proszę nie przeszkadzać".
Wyłączone są słyszalne zakłócenia, takie jak muzyka, sygnał alarmowy w wiadomości e-mail i
połączenie oczekujące.
Przygotowałeś się do wykonywania i / lub odbierania połączeń.

Twoim zadaniem podczas tej rozmowy telefonicznej jest słuchanie klienta. Ci, którzy słuchają, budują
lepsze relacje, wiedzą więcej o potrzebach klientów i zamykają więcej firm.
Niemożność zobaczenia reakcji klienta. Przez telefon musimy ustalić, kim są nasi klienci, mając tylko
słowa i ton głosu. W niewerbalnej części komunikacji istnieje wiele komunikatów, które mogą dać nam
bezpośrednią linię do zamknięcia:





Czy klient śpieszy się?
Czy są jakieś wątpliwości w komentarzach klienta?
Czy słyszysz entuzjazm i szybkie tempo?
Czy klient jest przyjazny i zaangażowany, lub zirytowany, że mu przerwano?

Jakie informacje możesz uzyskać na temat klientów dzięki ich mowie? Dużo można się nauczyć z tonu
i tempa, ale trzeba uważnie słuchać poza słowami. Na przykład:



"Nie jestem decydentem." (Prawdopodobnie chcą się Ciebie pozbyć , ale prawdopodobnie
wiedzą, kto podejmuje decyzję).
"Złapałeś mnie w złym czasie." (Jeśli powiedzieli szybko i przyjaźnie, mogą być zainteresowani,
ale to naprawdę jest zły czas. Poproś o spotkanie.)

Posłuchaj siebie, czytając na głos każde stwierdzenie poniżej. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na różne
znaczenia przekazane, gdy podkreślisz inne słowo.




"W tej chwili tak naprawdę nie kupujemy." (Hmmm, może zastanawiają się nad wystawieniem
oferty? Jak dostaniesz się na listę ofert?)
9 "W tej chwili tak naprawdę nie kupujemy." (Kiedy ten klient może chcieć dokonać zakupu?
Zapytaj o ramy czasowe lub zmienioną inicjatywę.)
"Naprawdę nie kupujemy w tej chwili." (Czy jest to najem lub możliwość outsourcingu?)



"W tej chwili tak naprawdę nie kupujemy". (Ponownie, jakie są ramy czasowe klienta, zapytaj
o terminy kontraktów lub rok obrotowy lub umów się na spotkanie w późniejszym terminie).

Rozwiązanie: Użyj typów osobowości jako szablonu. Po ustaleniu, jakiego typu jest twój klient, będziesz
mógł porównać to, co słyszysz w telefonie, z przewidywalnym zachowaniem tego typu. Następnie
wyobraź sobie klienta; spróbuj wyobrazić sobie żywą osobę. Przywołaj obraz wieku, kolor włosów,
wyrażenia, które mogą mieć, a nawet ich środowisko pracy. Czy stoją na fabrycznym piętrze w twardym
kapeluszu? Czy to dyrektor wykonawczy w biurze o szklanych ścianach? Użyj typów osobowości, aby
pomóc sobie wyobrazić osobę na drugim końcu linii. To pomoże ci pozostać w nastroju.
Krótki czas koncentracji. Wiele osób w sprzedaży ma tendencję do dominacji prawej mózgu i, szczerze
mówiąc, często po stronie wysokoenergetycznej. Są to wielkie atuty w naszej branży, ale mogą sprawić,
że będziemy mieli krótki czas skupienia uwagi na pomysłach pochodzących z zewnątrz. Nudzimy się
podczas rozmowy, gdy klient mówi, zwłaszcza jeśli on lub ona jest chaotyczna. To naprawdę nie jest
zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ludzie mówią tylko około 250 słów na minutę, a mózg może
przetwarzać więcej niż 1000 słów na minutę (spójrz na czytniki prędkości). W końcu nasze szybkie
mózgi doprowadzają nas do rozglądania się za czymś zabawnym. Niestety, kiedy to zrobimy,
zostaniemy przekierowani. Umiejscowienie strefy może spowodować utratę ważnego elementu
rozmowy, element, który może decydować o sprzedaży.
Rozwiązanie: Zamiast "strefowania" spróbuj wykonać następujące czynności:
Robić notatki. Zapisz, co mówi klient. Przechwytywanie słów kluczowych klienta jest ważnym
sposobem śledzenia tego, co on myśli. Pisanie to dobry sposób na skupienie uwagi, a notatki są
pomocne długo po zakończeniu połączenia. Dodatkowo masz zapisaną historię rozmowy, do której
możesz się odwołać później, wejść do swojego menedżera kontaktów i użyć jej do przygotowania
zorientowanego na wniosek klienta. (Zauważ, że pisanie jest bardziej skuteczne w retencji niż pisanie
na klawiaturze, ponieważ mózg przetwarza informacje.)
Podsumuj podczas rozmowy. Aktywne słuchanie jest tak rzadkie w rozmowach biznesowych, że gdy
można dokładnie odwzorować to, co powiedział klient, sama wartość zaskoczenia może zwrócić uwagę
klienta.
Gryzmolenie. To angażuje twój mózg przez wspieranie rąk do połączenia mózgu.
Graj w wyciskanie piłki. Użyj lewej ręki, aby zaangażować prawy mózg. Lub odwrotnie - myślenie całym
mózgiem pozwoli ci być ostrzejszym i lepiej pamiętać o tym, co się mówi.
Obejdź swoją przestrzeń. Możesz być kimś, kto myśli lepiej, gdy się porusza
PODSTAWOWE WYZWANIA
Ważnym aspektem naszej gotowości do słuchania jest wartość, na którą stawiamy to czas; Inną
wartością jest to, co klient ma do powiedzenia w stosunku do tego, co chcemy powiedzieć. Te dwa
czynniki są problemami i są rozpatrywane dalej.
Cierpliwość. Ponieważ większość sprzedawców przechodzi przez wiele szkoleń produktowych, często
pragniemy rozlewać wszystko, co wiemy w rozmowach sprzedażowych, szczególnie, gdy wiemy, że
czas jest krótki. Jednak w przypadku większości połączeń sprzedażowych Twoim zadaniem jest
przesunięcie procesu w celu przyspieszenia sprzedaży, a to oznacza cierpliwe słuchanie tak długo, jak
referuje klient, w celu lepszego połączenia, gdy nadszedł czas, aby zamknąć umowę. Tak więc ważne

jest słuchanie i robienie notatek za każdym razem, gdy klient mówi. Ci z nas z naprawdę szybkim
myśleniem mogą być mniej świadomi tego, ile czasu minęło podczas naszych rozmów z klientami. Tak
długo, jak klient mówi, szanse na zwiększenie sprzedaży. Również jest odwrotnie. Tak długo, jak
mówisz, zainteresowanie klienta jest prawdopodobnie zmniejszone. Chociaż jednym z naszych
największych atutów jako specjalistów od sprzedaży jest nasza gotowość do komunikowania się,
niestety jedną z naszych szkód jest to, że mówimy za dużo.
Rozwiązanie: Użyj sztuczki z językiem. Kiedy masz ochotę przerwać, weź język i umieść go za zębami.
weź język i umieść go za zębami. Działa to jak delikatne fizyczne przypomnienie, aby było cicho, dopóki
klient nie skończy. (Możesz używać tej techniki w kontaktach twarzą w twarz, a nikt nie jest
mądrzejszy.) Pomoże ci to przestrzegać naszej zasady 80/20: Klient powinien rozmawiać przez 80
procent czasu. Gdy klient mówi, upewnij się, że aktywnie nasłuchujesz, zamiast czekać na swoją kolej,
aby porozmawiać. Pamiętaj: powinieneś mówić tylko 20 procent czasu. A więc, biorąc pod uwagę tę
wskazówkę, czy mówisz za dużo? Prawdopodobnie nie masz czasu, aby sprawdzić, czy przestrzegasz
zasady 80/20. Może warto poświęcić trochę czasu na wykonanie kilku połączeń, aby sprawdzić, czy Ty
lub Twój klient rozmawiasz przez większość czasu. Ta zasada jest szczególnie skuteczna w kontaktach
z E i A, którzy tak naprawdę chcą uruchomić rozmowę. P i K są lepszymi słuchaczami, więc możesz
zmienić te proporcje, ale bądź ostrożny. Często sprzedawcy P i K odczuwają potrzebę dostarczenia zbyt
wielu szczegółów w rozmowie, ryzykując utratę klienta na drugim końcu linii telefonicznej.
Brak zainteresowania innymi osobami. Kolejnym elementem postawy jest nasz własny brak
zainteresowania innymi. Oooo! Bądź teraz prawdomówny; jeśli klienci na drugim końcu są nudni lub
nie rozmawiają otwarcie, możesz czuć potrzebę rozmawiania więcej, aby rozmowa była
kontynuowana. Oprzyj się temu pragnieniu, nawet jeśli uważasz, że to, co masz do powiedzenia, jest o
wiele bardziej interesujące niż to, co mają do powiedzenia! Zamiast tego zastanów się, dlaczego są
nudni. Może to być spowodowane tym, że nie zadałeś wystarczającej liczby istotnych pytań. Klient
mógł nawet powiedzieć "nie" wcześniej, a ponieważ nie słuchałeś i nie wychodziłeś, on lub ona teraz
przeszedł na zero, jest wielozadaniowy lub po prostu czeka na przerwę, aby się włamać i się rozłączyć.
Niektórzy z nas są naprawdę ciekawi naszych klientów i ich indywidualnych historii. Inni postrzegają
ludzi jedynie jako środek do celu. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja podstawowa postawa,
prawdopodobnie dzieje się tak w twoim telefonie.
Rozwiązanie: Użyj dopasowania osobowości, aby interakcja z telefonem stała się bardziej interesująca.
Perspektywa staje się łamigłówką, którą rozwiązujesz, odkrywając wskazówki w rozmowach, które
konstruujesz. Twoim zadaniem jest znaleźć to, co jest dla nich interesujące. Wybierz trzech najbardziej
nudnych klientów lub potencjalnych klientów i zastosuj technikę dopasowywania osobowości do
następnej rozmowy. Może się okazać, że problemem jest różnica osobowości między wami. Kiedy tak
się dzieje, za pomocą strategii zawartych w tej książce możesz znużyć się nudą!
Posłuchaj podczas prezentacji: l-N-V-0-L-V-E Twojego klienta
Ponieważ dobre słuchanie może być męczące, aktywne słuchanie i przetwarzanie informacji podczas
planowania następnego poziomu konwersacji zabiera dużo energii. Z tego powodu pomocne będą
okazjonalne przerwy w dniu rozmowy. Tym, co powinno pomóc, jest jednak pamiętać, że powodem
do wysłuchania jest umożliwienie sprzedaży każdemu przez telefon. Połączenie dobrego słuchania ze
strategią prezentacji sprawi, że szybciej się zamkniesz. Dzisiejsi klienci mają około trzynastosekundową
koncentrację uwagi. Co robić? Dbaj o klienta. Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzedaży
telefonicznej, aby klient był zaangażowany od samego początku. Oto kroki, które należy podjąć, aby
upewnić się, że klient rzeczywiście słucha, zwraca uwagę i myśli o zakupie od ciebie. Akronim INVOLVE
pomoże Ci zapamiętać, co robić.

I –NTEREST [zainteresuj] swojego klienta. Spróbuj czegoś, czego twoja konkurencja nigdy wcześniej nie
próbowała. Zrób coś innego, aby pomóc stworzyć emocje i wykorzystać swoją kreatywność jako
profesjonalista podczas prezentacji. Baw się dobrze z tym; twój klient też będzie! Użyj tych ulepszeń:





Barwna historia.
Zadowolony klient, z którym możesz się spotkać w celu uzyskania referencji.
Porównanie produktów, z którymi możesz wysyłać wiadomości e-mail podczas rozmowy.
Strona internetowa, do której możesz skierować klienta podczas rozmowy.

N-NIGDY nie używaj wyrażenia "myślę" podczas prezentacji. Czemu? Ponieważ jako sprzedawca, twoje
opinie są podejrzane, ponieważ klienci zakładają, że jesteś na prowizji. Ponadto klienci nie dbają o to,
co myślisz; obchodzi ich to co myślą. Dbają również o to, co myślą inni klienci lub eksperci, którzy
wykorzystali twój produkt lub usługę. Referencje, artykuły poglądowe i nagrody mogą wszystko
zbudować. Upewnij się, że są one łatwo dostępne w lokalizacji online lub cyfrowym pliku do
natychmiastowego użycia. Możesz pokusić się o "myślę" z klientami Dobrymi, aby przyspieszyć
powolny i niechętny styl decyzyjny. Oprzyj się pokusie. Ważne jest, aby klient powiedział: "Myślę, że
zaakceptujemy twoją propozycję".

V-VERBALLY [werbalnie]angażuj klienta, zadając pytania podczas prezentacji telefonicznej. Na przykład
zapytaj: "Co myślisz o tym pomyśle?" I "Jak myślisz, ile zaoszczędzisz na dłuższą metę?" Lub "Gdzie
możesz tego użyć?" Pamiętaj, aby przerwać i poczekać na klienta odpowiedź po zadaniu pytania i
zanotowaniu odpowiedzi.

O-ORGANIZUJ swoje myśli, zanim przedstawisz się przez telefon. Pamiętasz dzisiejszych klientów i ich
bardzo krótkie czasy uwagi? Bądź zwięzły, skup się na konkretnych potrzebach konkretnego klienta i
nie mów za dużo. Im lepiej się zorganizujesz, tym mniejsza szansa, że sam wyjdziesz ze sprzedaży!
Klienci pamiętają trzy razy, więc organizujcie skupienie się na trzech konkretnych punktach sprzedaży
- i zanotujcie je, zanim rozpoczniecie rozmowę. Możesz otworzyć za pomocą "Ms. Solumba, są trzy
główne cechy, które mogą Cię zainteresować w twojej sytuacji. Następnie przejrzyj trzy funkcje,
zachowując bardzo krótkie informacje.

L-LET [zezwól] przerwać klientowi. Jeśli Twój klient jest albo podekscytowany, albo znudzony, może Ci
przerwać Jeśli klient jest podekscytowany, świetnie! Zamknij sprzedaż właśnie tam. Jeśli klient jest
znudzony, mówi ci, aby przejść do innego punktu - ten, któremu poświęcasz zbyt dużo czasu, stracił
zainteresowanie i nie jest dla niego ważny. Możesz zachęcić do przerwania pracy (i upewnij się, że
klient zwraca uwagę) z okazjonalną pauzą. Przerwy mogą być bardzo potężnymi narzędziami w
telefonie. W kulturze zachodniej rzadko zatrzymujemy się w trakcie rozmowy, więc nawet krótka,
jedno- lub dwusekundowa pauza przełamuje monotonię prezentacji i przyciąga uwagę klienta.

V- VERIFY [WERYFIKUJ], że to, co prezentujesz, to w rzeczywistości odpowiednie pomysły, aby
zaspokoić najbardziej palące potrzeby klienta. Jak Ty to robisz? Słuchając. Czy klient się zgodził,
przerywał lub przerwał? Posłuchaj wskazówek i postępuj zgodnie z własnymi pomysłami. Pamiętaj, aby
podczas rozmowy napisać, co klient mówi własnymi słowami. Kiedy zbliżasz się do końca, im bardziej

podsumujesz słowa klienta, tym bardziej zsynchronizujesz dźwięk. To wzmocni zaufanie klienta, że
podjął właściwą decyzję.

E-EXPRESS [wyrażaj] się umiejętnie. Jeśli podkreślasz, jak Twoja usługa działała z innym klientem,
opowiedz historię, aby była interesująca i atrakcyjna dla klienta. Jeśli skupisz się na rzeczywistej
potrzebie klienta, unikniesz chaosu i ustalisz swoją wiarygodność. Przekonasz się, że sprzedaż jest tuż
za rogiem.
Zmieniaj narzędzia, których używasz do skutecznych prezentacji
Oczywiście zostałeś nauczony (lub nauczyłeś się na własną rękę) metody prezentacji swojego produktu
lub usługi. Niestety, wiele powszechnie stosowanych metod stało się przestarzałe i nieefektywne,
zwłaszcza gdy używasz tego samego podejścia za każdym razem z każdym klientem. Wykorzystanie
formatu, którego używasz do uzyskania korzyści wynikających z oferty Twojej firmy, może przyspieszyć
w kierunku a szybciej zamknąć.
Wykorzystaj Gawędziarstwo
Klienci reagują na historie, które dają im historyczną przeszłość lub sukces wielkości empatii. Pamiętają
historie, które podkreślają twój produkt i jak działa ten produkt. Jeśli sprzedajesz systemy grzewcze i
klimatyzacyjne, a Twoje systemy są tańsze w dłuższej perspektywie niż konkurencja, opowiedz historię
o kliencie, który zaoszczędził 20 procent na kosztach utrzymania w okresie pięciu lat. Zachowaj krótki i
na temat. Zasady dotyczące historii, które dostarczają klientowi dowód, obejmują:






Musi być autentyczny, ponieważ twój klient może poprosić o więcej informacji lub referencję.
Musi być krótki, nie więcej niż dwa do trzech zdań.
Powinien ustanowić twoją wiarygodność i pochwalić twojego klienta.
Nie powinien bezpośrednio odnosić się do słabych punktów lub wad konkurencji.
Musi być praktykowana w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej dostawy.

Implikacja w opowiadaniach brzmi: "Kliencie, jesteś inteligentny jak inni nasi inteligentni klienci, więc
będziesz chciał używać naszego produktu w taki sam sposób." Odsyłamy do tego jako dostarczając
referencje stron trzecich, które są bardziej skuteczne niż oferując swoją opinię przez telefon. Jesteś
teraz po prostu (co ważne) posłańcem, aby uzyskać pozytywne wrażenia, którymi cieszył się inny klient,
prowadząc z tobą interesy. Klienci są dziś dużo lepiej poinformowani niż kiedyś. Kupujący są obecnie
bardziej wyrafinowani ze względu na łatwą dostępność informacji (wystarczy spojrzeć na to, ile można
dowiedzieć się o produktach w sieci). Nie zamierzasz umieszczać niczego poza klientem, więc zamiast
tego przejdź do historii, którą znasz lub z której korzystasz .
Wymiana Nazw
Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wymienić nazwę, aby pomóc Ci zamknąć większą sprzedaż. Jeśli
rozmawiasz z klientem w mniejszej firmie, porównaj innych klientów, którzy są mniej więcej tej samej
wielkości, pod warunkiem, że nie są bezpośrednimi konkurentami. Kiedy rozmawiasz z firmą z listy
Fortune 100, wymień inne 100 lub 500, które są podobne; mogą być w tej samej branży, ale znowu,
nie bezpośrednimi konkurentami. Na przykład dystrybutor mrożonej żywności i dystrybutor konserw
jest tą samą branżą, a może nawet mieć tych samych klientów; jednak nie konkurują bezpośrednio.
Jeśli jest ktoś, kogo klient zna i lubi, jest to znakomite imię, które można wymienić. Na przykład, jeśli
sprzedajesz usługi pomocy technicznej do firmy, możesz użyć nazwy wewnętrznego kontaktu, z którym
już prowadzisz interesy. Musisz wiedzieć z góry, że dwoje ludzi się lubi. Jeśli jednak nie masz tych

informacji, ryzykujesz używanie negatywnego skojarzenia i prawdopodobnie utratę sprzedaży. Nigdy
nie używaj wymieniania nazw, gdy:





To, co sprzedajesz, jest zbyt poufne lub jeśli sytuacja wymaga skrajnej dyskrecji.
Nazwa jest bezpośrednim konkurentem klienta.
Nazwa lub produkt firmy może być obraźliwy lub obraźliwy w oczach klienta.
Produkty są zbyt różne lub niezwiązane ze sobą (jak karmy dla zwierząt domowych i części
samolotów.

Unikaj Przymuszania
Jako sprzedawcy reprezentujący produkty lub usługi, w które wierzymy, czasami zawijamy naszą
wiedzę. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co sprzedajemy i tak bardzo zależy nam na tym, co
chcemy powiedzieć, że czujemy, że musimy wyrzucić każdą ciekawą funkcję i dodać wisienkę na
wierzchu! Spójrzmy prawdzie w oczy, zaczynamy cieszyć się naszą niewolniczą publicznością, ponieważ
wszyscy lubimy ludzi, którzy nas słuchają. Na przykład przedstawiciel handlowy, który właśnie
przeszedł przez długi nowy kurs szkoleniowy, chciałby podzielić się swoją wiedzą, zwłaszcza jeśli jest to
naprawdę super innowacja. Każdy dobry sprzedawca jest ekspertem w temacie i ma sens, aby
przekazać wszystko, czego się nauczyłeś. Niestety, klient może potrzebować tylko niewielkiej części
tego, co wiesz. Klient chce tylko rozwiązać swój problem - a nie encyklopedia wszystkiego, co wiesz.
Teraz zadaj sobie następujące trudne pytanie: czy mówienie pomoże ci zamknąć więcej sprzedaży?
Jeśli odpowiesz "tak", jesteś w mniejszości lub sam się oszukujesz. Weź pod uwagę, że kiedy
rozmawiasz przez ponad trzydzieści sekund, klienci myślą, że mówiłeś za dużo - chyba że specjalnie
odpowiadasz na ich potrzeby, które odkryjesz tylko przez słuchanie! Ustaw cichy zegar w pobliżu
telefonu. (Jeden z tych minutowych zegarów, które wyglądają jak mała klepsydra, jest świetny.) Dla
zabawy, czas klienta, gdy on lub ona mówi. Następnie czas samodzielnie i niech timer pomoże ci
regulować czas rozmów. Gdy piasek będzie słychać podczas rozmowy, zatrzymaj się i zapytaj klienta o
odprawę, na przykład: "Jak to brzmi dla ciebie, Fred?" Lub nawet końcowe pytanie, na przykład: "Czy
możesz mi powiedzieć swoje przemyślenia na temat tej funkcji w twoim biznesie? "

Sprzedawanie dzięki zastrzeżeniom
W każdym dniu sprzedawcy jest ten moment celebracji. Czasami jest to spokojna chwila, kiedy po raz
pierwszy rozpoznajesz, że klient rzeczywiście kupi. Czasem jest głośno dopingowany i robienie
radosnego tańca w biurze po tym, jak odłożyłeś telefon od zamknięcia sprzedaży definiującej karierę.
Niezależnie od tego, co przeżywasz, proces, który cię tam zabrał zapewne przebiegał podobnie do
dobrze wykonanej symfonii. Kiedy jednak w "symfonii sprzedaży" pojawia się nuta kwaśna, większość
sprzedawców zgadza się, że jest to część sprzeciwu. I spójrzmy prawdzie w oczy, każda interakcja
sprzedaży zawiera pewien rodzaj sprzeciwu przed zakończeniem sprzedaży. Podczas gdy obiekcje
mogą być wartościowe w przesuwaniu klienta do końca, każdy zarzut musi być traktowany
strategicznie i umiejętnie. Poniżej znajdują się przykłady tego, co się dzieje, gdy nie są. W każdym dniu
sprzedawcy jest ten moment celebracji. Czasami jest to spokojna chwila, kiedy po raz pierwszy
rozpoznajesz, że klient rzeczywiście kupi. Czasem jest głośno dopingowany i robienie radosnego tańca
w biurze po tym, jak odłożyłeś telefon od zamknięcia sprzedaży definiującej karierę. Niezależnie od
tego, co przeżywasz, proces, który cię tam zabrał zapewne przebiegał podobnie do dobrze wykonanej
symfonii. Kiedy jednak w "symfonii sprzedaży" pojawia się nuta kwaśna, większość sprzedawców
zgadza się, że jest to część sprzeciwu. I spójrzmy prawdzie w oczy, każda interakcja sprzedaży zawiera
pewien rodzaj sprzeciwu przed zakończeniem sprzedaży. Podczas gdy obiekcje mogą być wartościowe
w przesuwaniu klienta do końca, każdy zarzut musi być traktowany strategicznie i umiejętnie. Poniżej
znajdują się przykłady tego, co się dzieje, gdy nie są. Poniższy zarzut dotyczy samego pierwszego
połączenia, zanim pojawi się jakakolwiek możliwość przesłuchania lub prezentacji:
KLIENT: Dziękuję, ale wszyscy jesteśmy przygotowani na sprzęt komputerowy.
SPRZEDAWCA: Cóż, dzięki i tak. PA.
W tym scenariuszu sprzedawca przestaje odpowiadać przed pytaniami, które mogłyby uzyskać z
informacji, które doprowadziłyby do przyszłej sprzedaży. Nie uporała się z tym zastrzeżeniem w
następnym zaproszeniu:
KLIENT: Naprawdę nie mam czasu z tobą porozmawiać.
SPRZEDAWCA: Dobra, zadzwonię do ciebie później.
Zadzwoń kiedy? Zadzwoń po co? Znowu nie miała żadnego zysku z tego połączenia. Jeśli chcesz odnieść
sukces, zastanów się, że każde połączenie musi zakończyć się jakimś bliskim krokiem w kierunku
sprzedaży. Poniżej znajduje się przykład tego, jak inny sprzedawca źle sobie radził z powszechnym
oszustwem:
KLIENT: Prześlij mi trochę informacji.
SPRZEDAWCA: Świetnie! Dostarczę to pocztą do ciebie i przejdę dalej.
Wezwanie to przynajmniej ustanowiło powód do kontynuacji, ale nie uszczegółowiło to żadnych
szczegółów. Słowo "informacja" jest dość ogólne, zbyt ogólne, by dać sprzedawcy jakikolwiek sposób,
aby wiedzieć, co wysłać. Lub, o to chodzi, nie ma żadnych ustawień w umyśle klienta z powodu, aby
spojrzeć na informacje, gdy nadejdzie. Najpierw sprzedawca może zastanawiać się, ile informacji do
wysłania, a po drugie, klient prawdopodobnie mówi przedstawicielowi handlowemu, aby "wysłał", aby
szybko go usunąć z telefonu. Krótko mówiąc, jest to zmarnowane połączenie. Pomogłaby tu strategia
"szybkiego pytania": "Jeśli mogę zadać tylko dwa krótkie pytania, będę wiedział dokładnie, co Ci wysłać
"Ta strategia jest łatwa, krótka i skuteczna, pomagając ci ominąć to wezwanie. Zastrzeżenia dotyczące
specyfiki produktu, dostawy, wdrożenia itp. są często źle traktowane,

KLIENT: Twoja cena jest poza zasięgiem.
SPRZEDAWCA: Nie rozumiem, dlaczego narzekasz na nasze ceny. Po prostu obniżyliśmy cenę, dzięki
czemu jesteśmy najbardziej konkurencyjną firmą w branży.
Jest to przypadek kłótni z klientem, który nigdy nie jest dobrym planem. To może być już piąty raz,
kiedy usłyszałeś ten sprzeciw dzisiaj, a ty naprawdę jesteś tym zmęczony, ale to jest profesjonalny
problem z dyscypliną. Argumenty są nie tylko absurdalne, ale zamykają wszystkie drzwi dla przyszłych
kontaktów lub sprzedaży. Oczywiście może to być wyczerpujące radzenie sobie z tymi samymi
obiekcjami w kółko. I niezależnie od tego, co jest sprzedawane, cena wydaje się zawsze pojawiać jako
jeden z najczęściej słyszanych obiekcji. Jednak klient nie ma pojęcia, jak minął dzień, i nigdy nie należy
reagować tak, jakby ktoś inny uważał, że ceny są zbyt wysokie. Reagowanie defensywne nie rozwiązuje
problemu. Dodatkowo, skąd możesz wiedzieć, czy sprzeciw jest ważny? Cena to łatwa gra u klienta .
Musisz dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy problem. Oto kolejny przykład tego, czego nie można
powiedzieć:
KLIENT: Naprawdę jesteśmy zadowoleni z naszego obecnego dostawcy.
SPRZEDAWCA : No dobrze, czy wrócimy za kilka tygodni, żeby się z tobą skontaktować?
To jest klasyczny błąd. Dlaczego sprzedawca oddzwania? Dlaczego coś by się zmieniło za kilka tygodni?
Klienci nie podejmują decyzji na podstawie dwutygodniowego okresu. Mogą podejmować decyzje
jutro, za tydzień lub za dwa miesiące. Przynajmniej, jeśli jesteś sprzedawcą w tej sytuacji, powinieneś
dowiedzieć się, jaki jest proces wyboru, co klient lubi (i nie lubi) o obecnym dostawcy, a kiedy zmiany
są możliwe. Zamiast cię denerwować (jak w powyższych przykładach), obiekcje mogą stać się łatwą
częścią Twojej rozmowy telefonicznej, ponieważ rzadko są wyjątkowe. Słyszeliście już wiele z nich
przedtem i powinniście być na nie przygotowani. Ponadto mogą być bardzo cennymi krokami do
zamknięcia.
Wartość zastrzeżeń
Prawdziwą wartością zarzutów ze strony słuchania jest to, że klient mówi ci, że nadal zwraca uwagę i
bierze udział w rozmowie oraz że wciąż masz możliwość dokonania sprzedaży. Jeśli klient nie zadaje
pytań ani nie protestuje, on lub ona przeprowadził kontrolę psychiczną. A jak wiesz, kiedy klient się
upewni, twoja sprzedaż jest martwa. Jeśli uważasz, że sprzeciw nie jest przeszkodą, ale przeszkodą,
którą należy przepłynąć, zanim przejdziesz dalej, zbliżasz się do zwycięstwa. Jeśli słuchasz uważnie,
istnieją wskazówki, które podpowiedzą Ci, czy Twój klient wyszedł z połączenia:
* W tle słyszysz rozmowę klawiaturową klienta.
* Klient brzmi, jakby jego głowa była opuszczona, głos stłumiony.
* Pytasz: "Jak to brzmi dla ciebie?", A klient mówi "uhm" lub "uh" lub "nie jestem pewien".
* Klient zatrzymuje się zbyt długo po zadaniu pytania.
* Klient mówi coś w stylu: "OK, dobrze, słyszałem wszystko, co muszę usłyszeć".
Każda z tych sytuacji mówi, że klient nie słuchał. Kiedy tak się dzieje, musisz być w stanie stymulować
zainteresowanie klienta, zadając pytanie. W idealnym świecie klienci zwracają pełną uwagę, skupiają
się całkowicie na prezentacji i mówią: "Brzmi dobrze dla mnie; zamknij umowę. "Ale to nie jest idealny
świat, a rzadko jest tak proste w sprzedaży. Zapamiętaj poniższą interakcję dzwoniącego / klienta:
SAPRZEDAWCA : Czy jesteś gotowy, aby przyjąć dostawę?

KLIENT: Nie zamierzam zrobić czegoś tak szybko, chyba że zgodzisz się załatwić koszty wysyłki.
Odpowiedź klienta wskazuje, że jest gotowy do zakupu lub do negocjacji. To sygnał, że wartość jest
ustalona, i że szczegóły trzeba tylko opracować. Nadal nie jesteś gotowy, aby powiedzieć "hurra", gdy
klient protestuje? Czy to strach, że klient zapyta cię o coś, na co nie znasz odpowiedzi? Czy boisz się, że
zaatakuje cię w imieniu twojej firmy z powodu jakiegoś błędu z przeszłości? Czy martwisz się, że on
może wiedzieć więcej niż ty? Cóż, jak mówi piosenka: "nie martw się, bądź szczęśliwy": wskazówki,
których się nauczysz, pomogą ci zmienić troskę (i marudzenie!) w zwycięstwo. Istnieją trzy rzeczy
(patrz: przyjmujemy własne rady), o których należy pamiętać w przypadku zastrzeżeń klientów. Po
pierwsze, w sprzedaży telefonicznej masz dużą przewagę. Jesteś niewidzialny. To znaczy że:





Możesz mieć dostępną pisemną kartę do ściągnięcia, która pomoże ci w trudnych sytuacjach.
Klient nie widzi oznak, że jesteś nerwowy - spocony, wiercący się itp.
Możesz łatwiej sformułować strategiczną odpowiedź, ponieważ nie patrzysz bezpośrednio w
oczy klienta.
Nie rozprasza Cię środowisko klienta.

Po drugie, pamiętaj, że rozmawiasz przez telefon i chociaż klient cię nie widzi, może cię usłyszeć. Musisz
zawsze brzmieć spokojnie, chłodno i zebrać, zrelaksowany i profesjonalny ton. Jeśli poczujesz się
niekomfortowo, klient nie będzie miał pojęcia - jeśli kontrolujesz swój głos. Aby lepiej się przygotować,
oto kilka wskazówek:





Masuj szyję, aby poluzować ciasne struny głosowe.
Wykonaj powolny, głęboki oddech, aby zmniejszyć tętno.
Lekko zwolnij tempa mowy, aby nie sprawiać wrażenia, że jesteś zestresowany lub spieszysz
się.
Stań przy biurku, aby otworzyć klatkę piersiową, dzięki czemu możesz wysłać dużo powietrza
nad strunami głosowymi, aby uzyskać najwyraźniejszą jakość dźwięku przez telefon. (Siedzenie
zgarbione przy biurku ogranicza oddychanie i przepływ krwi.)

Wreszcie, najlepszym sposobem, aby nie wydawać się niesprawiedliwym z powodu sprzeciwu, jest
faktyczne oswojenie się ze sprzeciwami. Musisz być gotowy, aby odpowiedzieć, co daje ci przewagę w
sytuacji sprzedaży telefonu. Kiedy jesteś przygotowany, to ty zarządzasz sytuacją. Gdy dojdziesz do
stołu, znając sytuację klienta, produkt, konkurencję i zwykłe obiekcje, uzbroiłeś się w wiedzę. A wiedza
to nie tylko moc; to także pewność. Celem jest uniknięcie tego, co nieznane, co stawia cię na krawędzi.
Chcesz mieć możliwość przeniesienia celów do "znanej" kolumny i uczynienia ich kolejną częścią
procesu sprzedaży, nad którą masz kontrolę. Jeśli jesteś w stanie przewidzieć wszelkie zastrzeżenia,
które regularnie słyszysz, a także możesz burzyć mózgi i myśleć o sobie, będziesz zdumiony, o ile
bardziej płynnie zabrzmi podczas części wywoływania sprzeciwu. Wynik? Bardziej zamknięta sprzedaż.
Techniki postępowania z zastrzeżeniami
Tak, jak nie masz jednego ubrania w szafie, które zabierze Cię z pogrzebu do gry bali, potrzebujesz
różnych technik, aby poradzić sobie z obiekcjami. Oto niektóre z podejść, które masz do swojej
dyspozycji.
TECHNIKA PIĘCIU KROKÓW
Technika pięciu kroków jest szczególnie przydatna, aby pomóc Ci zachować porządek i umiejętność
radzenia sobie z nią, gdy odpowiadasz na sprzeciw klienta. Obejmuje to uważne słuchanie z Twojej
strony, ale jest niezwykle skuteczny w ustawianiu zamknięcia.

Krok 1. Kiedy pierwszy raz usłyszysz sprzeciw, bądź cicho, dopóki klient nie wypełni całego sprzeciwu.
Nie przeszkadzać! (Pamiętasz sztuczkę z językiem?) Może pomóc ci zachować milczenie, jeśli
zanotujesz, co klient mówi, aby mieć pewność, że masz zapis. Pozwoli to skutecznie przeciwdziałać
wszystkim odkrytym problemom. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz klienta, który zadaje wysoce
techniczne pytania, na które odpowiedź może być potencjalnie skomplikowana, lub jeśli klient nie jest
czytelnym komunikatorem.
Krok 2. Wytrzymaj do końcu sprzeciwu (policz do dwóch). Ta przerwa mówi klientowi, że myślisz o
pytaniu lub sprzeciwie i że jest to dla ciebie ważne. Daje to również czas na wyjaśnienie we własnej
głowie, co według Ciebie usłyszałeś i sformułowałeś odpowiedź. Zapewnia to kontrolę nad każdym
mową. Prawdopodobnie słyszałeś spór raz po raz, ale jeśli ty nie, po prostu zapewniłeś sobie możliwość
przemyślenia rozwiązania.
Krok 3. Spokojnie i chłodno obsłuż obietnicę swoją przemyślaną odpowiedzią. Upewnij się, że
załatwiłeś wszystkie problemy z Etapu 1. (Właśnie dlatego je spisałeś.) W jaki sposób ta osoba wyraziła
sprzeciw? Czy nie dodałeś wystarczająco dużo wartości w części prezentacyjnej połączenia? Czy znasz
swojego klienta, a jeśli tak, to czy ta osoba na ogół sprzeciwia się? Czy sprzeciw jest podobny do zasłony
dymnej (fałszywy sprzeciw)?
Krok 4. Przejdź do potwierdzenia, że sprzeciw został naprawdę skontrowany. Po stwierdzeniu, że
sprzeciw został spełniony, zapytaj klienta, czy rozwiązałeś go ku swojej satysfakcji. Na przykład możesz
powiedzieć jedno z poniższych:





"Mario, czy to odpowiada na twoje pytanie?"
"Steve, jak to brzmi dla ciebie?"
"Leonard, podoba ci się ten pomysł?"
"Jackie, jeśli odpowiem na twoje pytanie, czy jesteś gotowy podpisać umowę? "

Reakcja pozwoli ci dowiedzieć się, czy naprawdę podjąłeś się sprzeciwu. Można by pomyśleć, że twoja
reakcja była zarówno genialna, jak i wystarczająca, ale najważniejsze jest to, że problemy klienta są
wyeliminowane. Sprawdź swoje ego podczas odprawy klienta.
Krok 5. Jeśli sprzeciw jest rzeczywiście obsługiwany, często jest to idealny czas na zamknięcie.
Negocjacje to okazja, by sprzedać więcej i mogą wyjść z obiegu. Zamknij z pytaniem lub przez
potwierdzenie potwierdzenia. Na przykład:
"Taylor, zgadzasz się, że mamy kompleksowe rozwiązanie dla twojej instalacji. Dlaczego nie możemy
zaplanować naszego zespołu?
TECHNIKA PYTAŃ
Innym podejściem często stosowanym w wielu sytuacjach sprzedaży jest to, co nazywamy "Techniką
pytań": Zadawanie pytań pomaga w zbieraniu krytycznie ważnych informacji, być może nawet
ważniejszych, umożliwia kierowanie myślą klienta. "poprowadzenie klienta ścieżką w ogrodzie:"
Technika polega na tak trafnym zadawaniu pytań, aby klient wyciągnął własne wnioski dotyczące
kupna. Na przykład:
KLIENT: Przez trzy lata korzystaliśmy z tej samej firmy sprzątającej w naszych biurach. Nie widzimy
powodu do zmiany.
SPRZEDAWCA: Oh (pauza). Janek, powiedziałeś, że korzystasz z tej samej firmy przez trzy lata; co
początkowo skłoniło Cię do skorzystania z aktualnej usługi ,do podjęcia tej decyzji?

Dowiesz się, dlaczego się zmienili w tym czasie. Mogła to być cena, a może poprzedni dostawca wyszedł
z biznesu, a może nawet kradzież była problemem. Po prostu słuchaj bez przeszkadzania. Posłuchaj, co
Janek ma do powiedzenia. Pamiętaj, aby słuchać dźwięku. Najprawdopodobniej jest kilka przydatnych
informacji, które można uzyskać z jego odpowiedzi. Będziesz lepiej wiedział, dokąd się udać. Na
przykład:
SPRZEDAWCA: Czy możesz mi powiedzieć, co lubisz w ich usługach?
KLIENT: Korzystają z przyjaznych środowisku chemikaliów.
SPRZEDAWCA: Jak ważne jest to dla ciebie?
KLIENT: To bardzo ważne dla nas w sposobie prowadzenia interesów.
Teraz jesteś w rozmowie. Jeśli ten aspekt dostawcy usług Jamesa jest bardzo ważny, wracasz z
pytaniami, które odkrywają możliwe słabości z tym związane. Wykorzystaj problem, o którym wiesz,
wiedząc o swoich metodach konkurencji. Na przykład, powiedzmy, że wiesz, że zapach octu, który
pozostaje po czyszczeniu może być obrzydliwy
SPRZEDAWCA: Janek, jak to pachnie po zabiegu?
KLIENT: Och, co ostatnio pachniało w biurze? Och, tak, to było okropne. Pachniało to jak schowek na
miotły mojej teściowej.
Widzisz, nie powiedziałeś klientowi, że wiesz o zapachu, mimo że masz te informacje. Ty, zamiast tego,
pozwolisz Jamesowi odkryć to na własną rękę poprzez umiejętne zadawanie pytań. Nie mów. . .
zapytać. Klienci, którzy wyciągają wnioski na własną rękę, gdy rozmawiasz z nimi przez telefon,
uważają, że są całkiem sprytni i że twój czas jest doskonały. Klienci, którym powiedziano, jakie są
problemy, mogą uzyskać defensywę. Na przykład, jeśli powiesz klientowi, że wiesz, że dywan śmierdzi
po tym, jak konkurent opuści, klient najprawdopodobniej odpowie "nie, nie", nawet nie myśląc. Dzięki
podejściu opartemu na pytaniach możesz łatwo potwierdzić problem przez telefon, dowiadując się
więcej o rzeczywistych potrzebach klienta. Wróćmy do naszego klienta, James. Teraz wiesz, że bycie
przyjaznym dla środowiska jest dla niego ważne. Ponadto zwróciłeś uwagę na nieprzyjemny zapach.
Następnym krokiem jest pytanie:
SPRZEDAWCA : Janek, a co jeśli znalazłeś firmę, która korzystała z produktów bezpiecznych dla
środowiska, które nie pozostawiły po sobie pozostałości! zapach?
To przynajmniej przywraca cię do rozmowy i może prowadzić do:
KLIENT: Och, myślę, że moglibyśmy na to spojrzeć. Czym pachną biura po tym, jak je wyczyścisz?
SPRZEDAWCA: A może oczyścimy twoje biuro za darmo, a zobaczymy?
KLIENT: Brzmi jak dobry pomysł. Kiedy możesz przyjść?
TECHNIKA EMPATII
Jednak trzecia metoda rozpatrywania sprzeciwów jest tym, co kiedyś określano jako system "czuć,
odczuwać, znajdować". Przeprojektowaliśmy ten pomysł, by odzwierciedlić bardziej aktualne podejście
zwane "Techniką Empatii". Technika ta od wielu lat służy profesjonalnej sprzedaży i jest szczególnie
przydatna w przypadku klientów Pobudzony i Dobry Klient. Długi okres przydatności do spożycia działa! Pamiętaj tylko, aby podczas tej rozmowy połączyć tę technikę z innymi metodami zgłaszania
sprzeciwu. Często pierwszym problemem, który napotkasz, jest odmiana "jesteśmy w porządku tak,
jak my". co nazywamy "sprzeciwem bezwładności":

KLIENT: Jestem zadowolony z mojego obecnego dostawcy.
SPRZEDAWCA : Martina, rozumiem, dlaczego masz silną lojalność, ponieważ inni klienci wyrażali coś
podobnego w przeszłości i znaleźli to. . .
Twoja odpowiedź musi być krótka i zawierać konkretną korzyść dla klienta. Uważaj, aby nie używać
słowa "ale"; zamiast tego użyj "i", więc nie brzmi tak, jakbyś kłócił się z klientem. Pamiętaj, że przez
telefon nie możesz złagodzić tego, co mówisz, z angażującym wyrazem twarzy, więc wybór słowa staje
się kluczowy. Jeśli masz wypróbowałem technikę empatii przedtem i stwierdziłem, że jej dostarczenie
jest trochę trudne, spróbuj użyć różnych synonimów w tej technice, aby brzmiały bardziej naturalnie
w uszach klienta:
SPRZEDAWCA: Janek, rozumiem, dlaczego mi to mówisz. Słyszeliśmy o tym także od innych
menedżerów biura. I znaleźli to. . .
Lub:
SPRZEDAWCA: . . . po dwóch próbach skorzystania z naszej usługi klienci stwierdzili, że dywan jest nie
tylko czystszy, ale także świeższy. Jakie są twoje przemyślenia na ten temat?
Często popełnianym przez sprzedawców błędem, gdy próbują korzystać z tej techniki, jest to, że zbyt
dużo mówią podczas sekcji korzyści w odpowiedzi na sprzeciw. Długie rozmowy są zbyt trudne, aby
klienci mogli je śledzić na drugim końcu telefonu. Mniej znaczy więcej.
KORZYSTANIE Z POTWIERDZENIA, ABY SPRAWDZIĆ SIEBIE
Sprzedawcy czasami mylnie myślą, że jeśli odpowiedź na nie wpłynie, jest ona również dla klienta.
Niekoniecznie tak. Musisz zadać to pytanie w celu potwierdzenia. Często klient nie zgłosi się na
ochotnika, że jest zadowolony i gotowy do zakupu. Musisz sprawdzić u klienta za każdym razem, gdy
odpowiadasz na sprzeciw, niezależnie od techniki, której używasz do rozpatrywania sprzeciwu. Oto
kilka przykładów meldowań:






"Co o tym sądzisz?"
"Czy to poleci z szefem?"
"Co sądzisz o tym pomyśle?"
"Czy to zadziała dla Ciebie?"
"Jak to brzmi?"

Po zabezpieczeniu solidnej konfiguracji możesz przejść bezpośrednio do zamknięcia:
SPRZEDAWCA: Jeśli możemy czyścić dywany przy użyciu bezpiecznych dla środowiska produktów i
usuwać nieprzyjemny zapach, czy spróbujesz? Teraz to blisko działa!
ZAŁOŻENIE POCZĄTKOWEGO POŁĄCZENIA
Doświadczeni sprzedawcy telefoniczni muszą korzystać z każdej techniki, metody i systemu, o którym
mogą myśleć, i mają dużo zdrowego rozsądku. Oto kilka dodatkowych sugestii, które pomogą Ci uporać
się z zastrzeżeniami klientów.
Ćwicz z kolegami, urządzeniem nagrywającym, a nawet z klientami. Tak, nawet z klientami! Dowiedz
się, co działa. Błędem jest po prostu zapisać lub po cichu przeczytać listę potencjalnych zastrzeżeń i ich
liczników. Będziesz znacznie bardziej zrelaksowany i skuteczny, jeśli będziesz ćwiczył głośno
wypowiadane odpowiedzi. To ustawia system przywoływania w twoim mózgu, więc nie cierpisz z
powodu "testowego" niepokoju. Zastrzeżenia są dla nas jak test, tak jak wtedy, gdy byliśmy w szkole. I

nie możemy sobie pozwolić na to, by nasz umysł znikł, gdy napotykamy sprzeciw. Jeśli masz pytania,
znasz odpowiedzi i ćwiczę je przywoływanie i mówienie, przekonasz się, że umiejętnie poradzisz sobie
ze sprzeciwami.
Wykonaj próbę wstrzymania. Unikaj spieszenia się z odpowiedzią na wszelkie zastrzeżenia. Daj sobie
kilka sekund na przemyślenie wymiany. Poświęć chwilę na rozważenie perspektywy klienta. Pomyśl o
tym, co może być w jej głowie. Jeśli wcześniej kupiła produkt, który był zbyt wolny w dostawie, okazał
się wadliwy lub był zawyżony, wtedy ten klient, który może być odpowiedzialny przed innymi, może
lękać się o popełnienie kolejnego błędu związanego z zakupem, szczególnie kupując od sprzedawcy
przez telefon. Jej obiekcje mogą nie dotyczyć twojego produktu. Być może uda ci się odkryć, co
naprawdę się dla niej dzieje. Rozwiązanie jej prawdziwego problemu może tylko pomóc w dokonaniu
sprzedaży.
Traktuj każdy sprzeciw poważnie. Niezależnie od tego, jak absurdalny może się wydawać sprzeciw, a
nawet jeśli uważasz, że jest to zasłona dymna (fałszywy sprzeciw, aby pozbyć się ciebie), dla klienta
może to być naprawdę problemem. Twój profesjonalny i bezpośredni sposób obsługi może przynieść
ci poważne punkty wiarygodności i bardziej zamknięte sprzedaży w drodze.
Oczyść dym. Mówiąc o zasłonach dymnych, występują w wielu postaciach. Twój klient może czuć się
zobowiązany do zgłoszenia sprzeciwu lub postawienia bariery, nawet jeśli nie ma prawdziwego
zmartwienia. W końcu klient nie chce, abyś czuł się jak on lub ona łatwym łupem. Pamiętaj, że jeśli nie
ustaliłeś wartości dla konkretnego klienta, z którym rozmawiasz, cena nie ma znaczenia. Zatem zarzut
cenowy może być zasłoną dymną w ogóle. Ponadto, jeśli klient nie chce coś zrobić, jeden powód jest
równie dobry jak inny. Użyj dymienia, aby przejrzeć dym, aby móc odpowiedzieć na prawdziwy
sprzeciw.
Używaj strategii dopasowywania osobowości. Gdy tylko określisz typ osobowości, z którym masz do
czynienia (P, E, A lub K), wiele technik radzenia sobie z zarzutami tej osoby może przyjść ci z pomocą.
Zaplanuj i przygotuj się na obsługę zastrzeżeń klientów przed zamknięciem połączenia telefonicznego.
Posiadanie strategii nie tylko ulży Twój niepokój, ale może również sprawić różnicę między wyprzedażą
i zamkniętą sprzedażą.
Wzorce typu osobowości dla sprzeciwu
W poniższych akapitach znajdują się wytyczne dotyczące rodzajów zastrzeżeń, jakich można oczekiwać
od każdego rodzaju osobowości. Łatwiej sobie z nimi poradzisz, niż przypuszczałeś.
PRECYZYJNY KLIENT
Precyzyjni ludzie, ponieważ są ostrożni, mają najwięcej zastrzeżeń, zarówno pod względem liczby, jak
i niejasności. Przygotuj się na klienta precyzyjnego z informacją, aby utworzyć kopię zapasową swoich
odpowiedzi. Klient P będzie brzmiał sceptycznie, szczegółowo, a nawet prymitywnie na uszy. Bardziej
techniczny klient P wybierze szczegóły. Jeśli Twój sprzęt ma wskaźnik awaryjności wynoszący 0,1%,
Klient Precyzyjny powie: "Co, jeśli otrzymamy wadliwy produkt?" Ten klient może "co zrobić, jeśli" na
śmierć. (Cierpliwość jest cnotą!) Być może to twoja percepcja, że oni właśnie wystawiają zasłonę
dymną, ale ich prawdziwą troską jest to, że każdy przypadek jest objęty. Musisz więc postępować
dokładnie z każdym zastrzeżeniem, dokładnie i uczciwie. Aby poradzić sobie z Psami, trzymaj emocje
w ryzach. Wykorzystaj fakty, aby odpowiedzieć na obiekcje. Zaoferuj dowód w formie białej księgi,
referencje stron trzecich z obiektywnych źródeł (takich jak przeglądy handlowe), zeznania ekspertów,
arkusze danych technicznych, wskaźniki porażek / powodzenia, wszystko, co można wykorzystać do
wykazania dowodu. Wyślij e-mailem artykuł lub wyślij klienta na stronę internetową, gdy wciąż

rozmawiasz przez telefon i omawiaj w tym momencie dokument potwierdzający. W końcu są to
najbardziej krytyczni klienci i nie generalnie kupują od razu sugestii sprzedawcy.
KLIENT ENERGETYCZNY
Zmotywowani klienci są niechlujni ze swoimi sprzeciwami. Najbiedniejsi słuchacze, ich sprzeciwy będą
zabrzmieć emocjonalnie, asertywnie i szybko, a może nawet zbyt pochopnie i niezbyt wyraźnie
przemyślane. Ponadto będą próbowali zachować związek nawet podczas sprzeciwów z zwrotami typu:
"Proszę, nie bierz tego osobiście", lub "Jestem pewien, że jesteś najlepszy w swojej dziedzinie, ale
możemy pozwolić sobie tylko na środek. Będziesz musiał dać mi przerwę. "E może próbować nakłonić
cię do specjalnych dodatków:" Wiesz, że prowadzimy interesy z twoją firmą przez długi czas. Czy nie
pozwala nam to od czasu do czasu? "Aby obsłużyć klienta E, zachowaj własny entuzjazm. Podkreślaj
wartość. Zademonstruj, jak twoja usługa sprawi, że decydent będzie dobrze wyglądał osobiście. Użyj
humoru, aby odeprzeć sprzeciw E, ale nie używaj go w sposób sarkastyczny, obraźliwy. Humor
powinien być czymś możesz się śmiać, aby pomóc w budowaniu relacji.
KLIENT PEWNY SIEBIE
Zapewniamy, że Klienci będą mieli prawo do punktu z zastrzeżeniami, czasami określonymi niemal jako
wyzwanie. Mogą po prostu sprzeciwić się zabawie, ponieważ lubią wygrywać i negocjować jako sport.
Właściwe sformułowanie sprzeciwu może brzmieć przez telefon, ale pamiętaj, że jest to dla nich gra.
Ponieważ A jest gwałtowne, usłyszysz krótkie i stanowcze stwierdzenia. Na przykład A może
powiedzieć: "Kamil, twoja cena jest po prostu nie na miejscu". A nie pokrywa się z wiadomością "Nie
możesz sobie pozwolić" lub "Nie, nie zadziała." Musisz rozpoznać co tak naprawdę się dzieje; A musi
negocjować. Dźwięki są nieruchome i generalnie motywowane poczuciem, że wygrały. (A jeśli A nie ma
poczucia, że wygrał, zgubiłeś umowę) Jeśli jesteś sam, byłoby to stymulujące, ponieważ lubisz
wyzwania. Jeśli jednak jesteś miłym, to może być bardzo stresujące radzenie sobie z tym typem. Oprzyj
się pokusie osobistego potraktowania sprzeciwu A. Nie chodzi o Ciebie. Dla Pewnych Klientów
powinieneś brzmieć bardzo pewnie; nie stapiaj się, nie gofruj ani nie wahaj się. Odpowiedź w
rzeczywistości; nie bądź emocjonalny. Powiąż swoją odpowiedź z potrzebami i celami, które znasz, a
następnie dodaj wartość dla A. Jeśli sprzedajesz czyszczenie dywanów, a klient A mówi: "Dlaczego mam
płacić 500 $ za biuro, kiedy mogę to zrobić? za 300 $? "odpowiedz:" Ponieważ używamy substancji
nietoksycznych, bezpiecznie eliminując odór, który uważasz za obraźliwy. Nie tylko, że jesteśmy szybsi
niż konkurencja ze względu na najnowocześniejszy sprzęt czyszczący, więc będziesz mieć mniej
przestojów. Natychmiast zauważysz różnicę. "Pauza. Następnie zapytaj: "Co o tym sądzisz?" Czasami
możesz nawet rzucić im wyzwanie bezpośrednio na telefonie:
"Kiedy ostatni raz oczyściłeś biura od najniższego oferenta, jakie wyniki uzyskałeś?"
Dopóki nadal prowadzisz rozmowę z klientem, masz szansę na zamknięcie firmy. Utrzymuj wymianę
dwustronną z pytaniami, które pomogą Ci zwiększyć wartość transakcji.
DOBRY KLIENT
Dobrzy klienci nie chcą ranić uczuć, a czasami utrudnia im to radzenie sobie, zwłaszcza w rozmowach
telefonicznych, ponieważ wolą interakcje twarzą w twarz. K nie lubi ci mówić ci nie. Ukryte zastrzeżenia
często nie są związane z wyrażonym sprzeciwem. Gdybyś mógł zobaczyć fizycznie obiekt K, natychmiast
zauważysz fizyczne sygnały wijące się i unikające kontaktu wzrokowego, ale przez telefon będziesz
musiał uważnie słuchać frazowania werbalnego, aby cię oszukać. Sprzeciwy, których może używać K,
obejmują:


9 "Nie wiem, czy uda mi się wyprzedzić mojego szefa."





"Brzmi nieźle, ale nie tak dawno temu wyczyściliśmy nasze dywany."
"Naprawdę nie chcemy się spieszyć z podjęciem decyzji."
"Musimy tylko przejrzeć opcje jako zespół."

Ukrytym zastrzeżeniem może być dowolna liczba rzeczy. Cena jest wyłączona, klient nie lubi twojego
stylu, lub to K naprawdę nie jest decydentem. Oddanie cię jest łatwiejsze dla K niż skierowanie cię do
prawdziwego punktu oporu. Możliwe, że nie ma zamiaru ani chęci zmiany, ale K nadal chce być dla
ciebie miły. Możesz nawet słyszeć niepokój w głosie K przez telefon. Pamiętaj też, że K jest powolnym,
ostrożnym decydentem. Zamknięcie tego klienta trwa dłużej, więc możesz potrzebować pracy nad nim
przez dłuższy czas, aby zabezpieczyć firmę. W pewnym momencie musisz odkryć prawdziwy sprzeciw
bez kwestionowania tej osoby. Jeśli uzyskasz wiele odpowiedzi "być może" lub "tak", ale klient nie
zamknie się ani nie poprosi o dalsze rozmowy, prawdopodobnie jest to osoba, która zdecydowała, że
nie, ale nie chce skrzywdzić swoich uczuć. Musisz wtedy zdecydować, czy warto na tym polegać na
wrażliwości na czas twojej sytuacji. Aby poradzić sobie z klientem Kind, wczuć się w niego i uczynić
umowę tak osobistą, jak to tylko możliwe, używając najłagodniejszego, ale i pewnego siebie brzmienia.
Ponadto zaangażuj współpracowników K. Ks lubią wprowadzać swój zespół, więc odpowiedzialność za
decyzję nie zależy od nich. Sprzedawca: Maryś, widzę, gdzie ta decyzja może postawić cię w trudnej
sytuacji, ponieważ miałeś związek z twoim obecnym dostawcą. Zobaczmy, jak możemy ułatwić ci i
pracownikom biura przejście.

Negocjowanie zamknięcia
Nie będziesz mieć klienta "dla siebie" pod koniec, chyba że byłeś z nim w trakcie całego połączenia Tak
długo, jak rozmawiasz, wyrzucasz listę korzyści lub nagród wygranych przez twoją firmę, nie prowadzisz
rozmowy o sprzedaży, możesz faktycznie dostarczyć solowy występ widzom, którzy już opuścili pokój!
Jeśli nie utrzymasz swojego klienta w zadawaniu pytań podczas całej rozmowy o sprzedaży, nie
będziesz wiedział, co jest gorące guziki do domu. Ponadto, wiadomości flash, klient nie będzie
przeszkadzać waszej porywczej krasomówcze, aby powiedzieć: "Przepraszam, chciałbym kupić teraz,
więc czy łaskawie się zamkniesz?" Brak dwóch sposób zaangażowania sprawia, że wielu tylu
sprzedawców jest strzałem w ciemność, nie przypuszczalnym domysłem, z całym stresem i
niepewnością, jakie stwarza zgadywanie. Przyjrzyjmy się przykładom nieskutecznych, ścisłych
stwierdzeń i zobaczmy, dokąd prowadzą:
KLIENT: Jak szybko możemy otrzymać dostawę?
SPRZEDAWCA: Saro, nawiasem mówiąc, chciałem tylko, żebyś wiedział, że zanim przyjmiemy twoje
zamówienie, będziemy musieli przeprowadzić sprawdzenie zdolności kredytowej Twojej firmy. To
zajmie około dwudziestu czterech godzin.
KLIENT: Wiesz, nie muszę teraz podejmować tej decyzji. Nieważne.
Hmmm. Jest nieszczęśliwy wynik. Kiedy klient daje ci bliski komunikat, zamykasz! Na pewno nie rzucaj
przeszkód na drodze. Ten kiepski sprzedawca powiedział klientowi, że kredyt jej firmy jest wątpliwy i
że sprzedaż jest wstrzymana przez cały dzień. Teraz spójrzmy na inne zamknięcie:
KLIENT: Bardzo podoba mi się twój plan gwarancyjny, a także twoja trzydniowa dostawa. Jaki byłby
koszt?
SPRZEDAWCA: Darryl, wiem, że koszt jest dla ciebie problemem. Co chcesz wydać?
Pomyłka! Zamiast odpowiadać na pytanie klienta i szybko zbliżać się do końca, sprzedawca
odpowiedział na pytanie z pytaniem. Może to brzmieć wymijająco i sugerować, że może istnieć
problem z ceną. Pytanie sprzedawcy również było źle sformułowane. "Wydaj" jest złym słowem do
zastosowania u klienta. Nikt nie lubi odczuwać wydatków, ale "inwestuje" w rozwiązanie. Okay,
spójrzmy na jeszcze jeden przykład:
KLIENT: Tak, widzę, gdzie to może działać dobrze dla nas.
SPRZEDAWCA: Świetnie! Czy możesz po południu mieć gotowy czek?
KLIENT: Po południu? Obawiam się, że nie. Będziemy musieli to później sprawdzić.
W zależności od tego, co jest sprzedawane, popyt na czek po południu może być akceptowalnym
żądaniem lub może być uważany za nachalny. W tej sytuacji było oczywiste, że klient nie miał pojęcia,
że wymagana będzie natychmiastowa płatność. Płatność nie może stanowić problemu, ale mogą
istnieć zatwierdzenia i procedury, które wymagałyby więcej czasu, zanim można byłoby obniżyć
kontrolę. Ponownie, to podejście zależy od rodzaju produktu lub usługi, którą sprzedajesz. Uzyskanie
pieniędzy jest z pewnością celem, ale często zdajemy sobie sprawę, że różnica pomiędzy zamknięciem
sprzedaży a jej zamknięciem nie jest znana jakie są procedury Twoich klientów dotyczące płatności.
Realistyczne wnioski mogą być blisko; żąda zaskoczenia lub kłopotu klienta, który może go wyłączyć.
Lepszym rozwiązaniem może być wyjaśnienie klientowi przez sprzedawcę, że "Aby zabezpieczyć datę
wdrożenia, potrzebujemy wpłaty kwoty X przez dwunastą. Czy to zadziała dla ciebie? "Albo
powiedzieć:" Potrzebujemy wpłaty, aby rozpocząć projekt. Kiedy możemy to zdobyć? "Sprzedaż, jako

zawód, często przyciąga ludzi, którzy kochają pośpiech i szczyt bliskości, ostateczną kulminację
poszukiwań, planowania i zarządzania procesem sprzedaży. Jest to dobre rozwiązanie, o ile klient
pozostaje pod wpływem tej samej emocji związanej z decyzją o zakupie, gdy nie jest już z tobą w
kontakcie, o ile klient jest zadowolony z transakcji. Zamknięcie nie musi być stresujące ani naciskane;
zamiast tego może to być naturalny wynik partnerstwa między Tobą a klientem, który służy Twojemu
celowi (decyzja o zakupie) i spełnia potrzeby klienta (rozwiązanie).
Ustaw zamknięcie
Od momentu, w którym zamierzasz zadzwonić do klienta, powinieneś ustalić strategię, w jaki sposób
zamierzasz się zamknąć. Ale w samej rozmowie telefonicznej możesz podjąć kroki w celu zapewnienia
pozytywnego wyniku, korzystając z funkcji → korzyści → procesu odprawy (F-B-C). Proces odprawy jest
sposobem, w jaki dowiadujesz się, jak klient naprawdę czuje to, co właśnie powiedziałeś, i poznajesz
znaczenie każdej z funkcji dla klienta. Jest to część prezentacji, która pozwala potwierdzić elementy,
które doprowadzą Cię do końca. Korzystając z formuły prezentacji F-B-C, wizualizuj kanapkę klubową.
Najpierw kromka chleba, potem trochę mięsa, warzywo, a potem powtórz. Jest tak samo, jak w
przypadku procesu F-B-C. Pierwsza kromka chleba na wierzchu to "cecha". Mięso to "korzyść", a
warzywko to "odprawa". Następnie kolejna porcja chleb, kolejna funkcja, i kontynuuj, dopóki nie
zbudujesz siebie, a klienta - przepysznej kanapki. Korzystając z tego procesu prezentacji, upewniasz się,
że klient pozostaje zaangażowany w rozmowę, wiesz, czego chce, i nie ma zbyt wiele prezentacji, co
może zapewnić klientowi możliwość sprawdzenia połączenia.
UNIKAJ ZABEZPIECZAJĄCYCH CECH
Jako profesjonalny sprzedawca wiesz wszystko o funkcjach i zaletach, prawda? Więc nigdy nie opuścisz
funkcji zwisającej - wspominając o funkcji bez natychmiastowego wyjaśnienia jej korzyści - czy zrobiłbyś
to? Oczywiście nie. Sprzedawcy, którzy po prostu wyrzucają funkcje (lub korzyści lub specyfikacje), nie
układają odpowiednich gruntów na zamknięcie. Cechą jest fakt, taki jak: "Mamy całodobową obsługę
klienta" lub "Nasza firma wygrała dziewięć nagród za doskonałość produktu" lub "Dostarczamy do
domu w ciągu dwudziestu czterech godzin". Każda funkcja może reprezentować korzyści dla większości
Twoich klientów. Ale ponieważ klienci zazwyczaj nie słuchają tak dokładnie, jak byśmy chcieli na drugim
końcu telefonu, ważne jest, aby śledzić prezentację każdej funkcji z jej konkretnymi korzyściami (lub
korzyściami) dla tego konkretnego klienta.
ZAWIERAJĄ OŚWIADCZENIE O KORZYŚCI
Zasadniczo w świecie biznesu jest tylko pięć korzyści, niezależnie od tego, jakie dobra lub usługi
sprzedajesz:
1. Oszczędza czas.
2. Oszczędza pieniądze.
3. Zwiększa przychody.
4. Zmniejsza stres.
5. Poprawia produktywność.
Chociaż mogą istnieć szczegóły związane z konkretną branżą, takie jak zmniejszenie liczby głowic lub
przetwarzanie odpadów, ostatecznie wszystkie z nich można przetłumaczyć na jedną z tych pięciu
korzyści. Przedstawiając funkcję klientowi, dołącz oświadczenie o korzyściach i oprzeć się pokusie, aby
mówić za dużo. Klient może łatwo zgubić się i zgasić. Za każdym razem, gdy wspominasz o korzyści dla

klienta, umieść wyrażenie: "A co to oznacza dla ciebie. . "Lub" I korzyść dla ciebie jest. . . "Lub" To, co z
tego wyniknie, jest. . "Sprzedając sprzedawcom, należy jednak stosować dwuwarstwowe podejście do
określania korzyści. Na przykład, jeśli producent oryginalnego sprzętu (OEM) wykonuje telefony
komórkowe dla firmy usług komórkowych, firma ma dwa poziomy potrzeb, które muszą zostać
spełnione. Pierwszy poziom potrzeby to bezpośrednie oszczędności kosztów operacyjnych produktu.
Jeśli sprzedajesz odporny na zarysowania plastik na pokrycie telefonu komórkowego, korzyści, które
oferujesz, to to, że są one zarówno tanie, jak i łatwe do wyprodukowania. Drugi poziom potrzeb OEM
to przewaga rynkowa, a korzyści, które oferujesz, to to, że sprawdzenie odporne na zarysowania jest
czymś, co docenią klienci sprzedawcy. Prawdziwy sprzedawca rozpozna i wykorzysta szansę
zaspokojenia dwóch poziomów potrzeb klienta, tym samym utrwalając zalety korzyści i ułatwiając
klientowi zakup. Aby powrócić do powyższego przykładu, budując pomost między kosztami
operacyjnymi OEM (oszczędność kosztów) a korzyścią dla użytkownika końcowego (a obudowa
odporna na zarysowania), skonfigurowałeś efektywne zamknięcie.
SPRAWDŹ Z KLIENTEM
W rozmowach twarzą w twarz, masz luksus bycia w stanie odczytać niewerbalne wskazówki, aby
zobaczyć, jakie korzyści trafiły do domu. Przez telefon może wydawać się niemożliwe, aby wiedzieć, co
klient naprawdę myśli, ponieważ nie zawsze otrzymasz słyszalną reakcję. Sposób, aby dowiedzieć się,
co klient myśli, to "sprawdzić", pytając podczas prezentacji części rozmowy i natychmiast po każdej
małej ilości podanych informacji. Zaewidencjonowanie pozwala określić poziom akceptacji klienta,
dowiedzieć się, jak klient naprawdę odczuwa to, co właśnie powiedziałeś, i ocenić znaczenie tej
konkretnej cechy w umyśle klienta. To interaktywne podejście również utrzymuje klienta przy sobie
podczas rozmowy i sprawia, że jest o wiele mniej prawdopodobne i znacznie trudniejsze, aby odszedł
od rozmowy. Możesz skontaktować się z klientem za pomocą pytań tak prostych i prostych, jak:




"Co o tym sądzisz?"
"Kiedy możesz wykorzystać to na swoją korzyść?"
"Jak ważne jest to dla ciebie w skali od jednego do dziesięciu?"

Jeśli odpowiedź klienta na korzyść jest pozytywna, masz do dyspozycji gorący przycisk do zapamiętania
(zrób to w dół). Odpowiedź klienta może nawet zasygnalizować możliwość zamknięcia. Wynik twojego
sprawdzenia powie ci, jaki powinien być twój następny krok. Kiedy tak ustawisz prezentację, ustawiasz
się na sukces, eliminując obiekcje, zyskując interakcję i buy-in. Jeśli, z drugiej strony, odpowiedź klienta
na twoje pytanie jest negatywna, dowiedziałeś się, że funkcja i korzyści nie są ważne dla tego
konkretnego klienta. Następnie przejdź dalej! Nawet jeśli z doświadczenia wynika, że są one ważne dla
wszystkich innych klientów, Twoim jedynym zmartwieniem powinien być klient w tym zaproszeniu.
Pracuj trudniej, aby odkryć zapowiedzi, niż prowadź problem, aby przekonać klienta. Jeśli sprawisz, że
sytuacja stanie się kontrowersyjna, możesz stracić sprzedaż. Pamiętaj F-B-C: funkcja → korzyści →
check-in! Jeśli uzyskasz wszystkie zaległości, możesz w każdej chwili przejść do zamknięcia, często bez
żadnych zastrzeżeń.
Wyeliminuj niepokój kupujących
Niezależnie od tego, co klienci kupują od Ciebie - czy to sprzętu komputerowego, czy produktów do
konserwacji - czują się odpowiedzialni za ich zakup. Jeśli kupujący kupi system komputerowy, który nie
spełnia standardów lub środków czystości, które mają obraźliwy zapach, obawiają się pewnego rodzaju
odwetu za złą decyzję: utratę szacunku, ośmieszenie, a nawet naganę. Jest to część uwarunkowań
cenowych klientów - nie tylko koszt dolara, ale także koszty zawodowe. Profesjonalny sprzedawca
rozumie całkowity koszt, który klient rozważa. To jest: całkowity koszt dla klienta = inwestycja w dolara

+ czas + ryzyko innymi słowy, poprzez wyeliminowanie lęku kupującego, zapewniasz, że nie będzie
nadmiernych zwrotów lub anulowania po wycofaniu, które kosztują cię pieniądze w krótkim czasie i ,
jeszcze ważniejsze, w dolarach długoterminowych. Używanie formatu procesu do prowadzenia cyklu
sprzedaży zapewnia utrzymanie sprzedaży. Przezwyciężenie głoszonych obiekcji jest proste, ale ten
postrzegany element ryzyka jest czymś, co możesz sam sobie wyobrazić lub odkryć. Na twarzy
potencjalnego klienta nie będzie można zobaczyć wyrazistego wyrażenia przez telefon, więc uważnie
słuchaj głosu i / lub ciszy klienta, aby pomóc Ci zaplanować następny ruch.
OCHRONA OSOBOWOŚCI I RYZYKO
Uwzględnienie stylu osobowości klienta i postrzeganego ryzyka zapewni wskazówki dotyczące
możliwych bliskich możliwości. Niezależnie od tego, ile gorących przycisków uderzysz lub jakie obiekcje
pokonasz w rozmowie, nadal musisz słuchać punktów stresu. Dopóki te nie ustąpią, brak sprzedaży!
Precyzyjny klient. Ponieważ Precyzyjny Klient jest generalnie zbyt ostrożny, zorientowany na fakt i
unika zmian, brak gotowości z Twojej strony lub brak danych spowoduje, że licznik ryzyka tego klienta
przeskoczy. Ps są skrajnie ryzykowne, ale często szanowane ze względu na szczegóły informacyjne.
Chociaż często nie jest ostatecznym decydentem, dane wejściowe P będą traktowane z powagą i mogą
szybko zabić ofertę, jeśli są negatywne. Klienci precyzyjni szczególnie lubią być postrzegani jako
eksperci. Zatem popełnienie błędu i utrata szacunku kolegów byłoby zbyt wysoką ceną, aby P mogła
zapłacić. Telefon jest doskonałym medium do obsługi Ps, ponieważ są bardziej zainteresowani danymi
niż wiedzą o Tobie.
Strategia zarządzania ryzykiem. Upewnij się, że P zawiera mnóstwo danych, takich jak próbki
produktów, białe księgi, prezentacje, opinie innych firm, dane finansowe, artykuły z czasopism
branżowych, wyniki testów i wszystko, co możesz podać podczas wykonywania połączenia. Jeśli P jest
przekonany o zaletach twojego produktu, sprzedaje za Ciebie decydentowi. Pójdą o tym, kopiąc w
piętach i przeklinając w górę i w dół, że decyzja, którą zbadali, jest rzeczywiście poprawna. W
grupowych spotkaniach decyzyjnych, Ps niekoniecznie są najbardziej popularne, ale ich opinie są
dobrze szanowani.
Zenergetyzowany klient. Zenergetyzowany Klient jest pełen emocji i może podskoczyć pod wpływem
impulsu. Na pierwszy rzut oka E może wydawać się ryzykownym. Dobra wiadomość jest taka, że E może
szybko zmienić się z usługi konkurencyjnej na twoją. To może zadziałać za lub przeciw tobie; żal
kupującego nie jest obcy E ze względu na tę podekscytowaną impulsywność. W związku z tym ryzyko
zawodowe dla E jest potencjalnym głupcem ze strony szefa lub współpracowników. Przy tak trudnych
zadaniach jak obecnie, Zenergizowany Klient może nawet obawiać się utraty pracy, jeśli decyzja jest
katastrofalnie błędna. Z tego powodu Es może wnieść do pracy współpracownika lub drugiego
decydenta - na ogół kogoś o innym stylu osobowości. Kupowanie, ponieważ "czuł się dobrze" mogło w
pewnym momencie doprowadzić klienta E do poważnych problemów. Strategia zarządzania ryzykiem.
Ciesz się wraz z E; niech usłyszą to w twoim głosie i pokażą, że ich decyzja sprawi, że będą wyglądać
dobrze. Pogłęb się w relacjach z regularnymi kontaktami follow-up, aby stać się zaufanym partnerem.
Kiedy zostanie wniesiona strona trzecia, możesz prawdopodobnie założyć, że E już zdecydował na
twoją korzyść. Tak więc, kiedy rozmawiasz z tą osobą trzecią, dobrym pomysłem może być posiadanie
E, którą już przekonałeś, podczas połączenia konferencyjnego. Twoim zadaniem będzie poradzić sobie
z drugą osobą i zapewnić E, że decyzja jest dobra i że ona osobiście skorzysta. Pamiętaj też, że klienci
Zenergetyzowani tracą wszystko, dlatego zawsze musisz mieć dodatkową kopię umowy w
jasnozielonym folderze organizacyjnym, aby wysłać jako kontynuację połączenia, oraz wiadomości email z danymi kopii zapasowej na wypadek, gdybyś musiał ponownie wysłać informacje i pomóc to E
w śledzeniu twoich "rzeczy". Z tym klientem dobrze jest zawsze ślepo kopiować siebie na wszystko, co
wysyłasz - wtedy jest tam, aby wysłać je ponownie, jeśli to konieczne. Uwaga: to również daje

uzasadnioną wymówkę, aby oddzwonić do E, aby upewnić się, że otrzymał to, co wysłałeś. Użyj tego
oddzwaniania, aby powtórzyć solidność produktu i odwołać się do prawdziwej rozpoznawalności
motywatora E.
Pewny siebie klient. Ponieważ Klienci Pewni Siebie postrzegają siebie jako innowatorów i ryzykantów,
mogą wydawać się, że nie mają niepokoju ze strony kupujących. Naprawdę, obawiają się tylko, że
zostaną pokonani w rozdaniu - poważny cios dla A. An A, który nie znajdzie miejsca do negocjacji,
poczuje, że to zbyt ograniczające i może odejść od umowy. Klienci są jednak często umotywowani
politycznie w swojej organizacji. Mogą Cię ustawić na głośniku, jeśli ktoś ważny jest w biurze, gdy
zadzwonisz. Jeśli ich poziom lęku jest wysoki, mogą stać się aroganccy przez telefon i można usłyszeć
to w głosie A. Pamiętaj tylko, że cena sprzedaży dla A będzie również obejmować wpływ na karierę.
Zapewnieni decydenci mogą uwielbiać konflikty i negocjacje z tobą, ale prawdopodobnie będą
szykować się na możliwość złego zakupu kosztującego ich politycznie. Więc spraw, żeby wyglądały
dobrze. Strategia zarządzania ryzykiem. Przypomnij A często, że on lub ona ma świetną ofertę.
Przygotuj się na negocjacje i niekoniecznie zdobądź przewagę. Możesz chcieć zatrzymać coś na
początku negocjacji, aby później przedstawić go jako freebie. Kiedy Pewny Siebie Klient podejmie
decyzję, może być oznaczony tylko zwięzłym "okej". Nie mów za dużo podczas zamknięcia, albo możesz
zmusić A do przemyślenia mądrości decyzji. On lub ona jest gotów iść dalej; Ty też powinieneś.
Dobry klient. Dobrzy Klienci boją się konfrontacji, negocjacji i ryzyka. Będą przesuwać milę, aby ich
uniknąć, jeśli będzie to konieczne. Dyskomfort i perspektywa czyjegoś uczucia, które zostały zranione
przez ich działania, są prawie bolesne. Nie chcą, aby ktoś inny znalazł się w trudnej sytuacji. Będą
kupować konkretny samochód tylko ze względu na jego nie-targową politykę. Jako młodzi ludzie, K byli
bardzo naiwni i ufni, ale jeśli wykorzystali wystarczająco dużo czasu, zobaczą każdą transakcję jako
ryzykowną. Niestety, zaczynają wątpić w ich osąd i obawiają się popełnienia błędu. Z tego powodu
klient K, podobnie jak klient E, prawdopodobnie wprowadzi partnera lub komitet jako zbroję ochronną
dla decyzji - generalnie P, który spowolni proces, lub A, który będzie działał jako negocjator. Strategia
zarządzania ryzykiem. Zwolnij! Będziesz musiał zdobyć zaufanie K, chyba że chcesz, aby wszystkie
kontakty z nim były decyzjami grupy. Pamiętaj, aby używać swojego głosu w bardziej wspierający i
kojący sposób, a nie w wyrazisty i bezpośredni styl. Przejdź K przez proces zamykania, aby ułatwić mu
zakup. Powiedz na przykład:
"Larry, wygląda na to, że nasze oprogramowanie jest odpowiednie do twojej aplikacji w oparciu o to,
co mi powiedziałeś. Mogę ci pokazać, jak łatwo można go wdrożyć w twoim dziale. "
Odmaluj obraz satysfakcji i łatwości przejścia po sprzedaży. Wyświetl wszystkie kroki:
"Najpierw nasz projektant systemów przejdzie kwestie zgodności; następnie zaplanujemy instalację,
którą możemy wykonać podczas regularnego zamykania; i wreszcie zrobimy trening - kosztem nas. W
ciągu sześciu do ośmiu tygodni uruchomimy Twój zespół: "Pokaż klientowi K, że decyzja jest
bezpieczna. Wyjaśnij i zademonstruj szczegółowy plan, aby przygotować się do złagodzenia wszelkich
pomyłek i zaczepek. Wspieraj ich w podejmowaniu decyzji
Zapytaj o biznes
Zamknięcie wymaga pytania o zamówienie. Klienci przez naturę nie powiedzą: "Wybieram cię za ten
projekt" Będą, jakkolwiek, dać ci zaproszenie lub wskazówkę, kiedy chcą, żebyś poprosił o zakończenie.
Pamiętaj, jeśli zakwalifikowałeś się poprawnie i ustaliłeś dobry konsultacyjna relacja, możesz zamknąć
się w dowolnym momencie w trakcie procesu, wystarczy tylko tyle odpowiedzi "tak" na czekach.
Posłuchaj także odpowiedzi "yd"; upewnij się, że jest to "tak" zgody, nie tylko po to, by oderwać Cię od
telefonu. Kiedy klient mówi jeden z poniższych komentarzy, przejdź do swojego bliskiego:

• "To brzmi dobrze:'
• "Lubię pomysły, którymi się dzielisz"
• "Może potrzebujemy zmiany:"
• "To najlepsze rozwiązanie, jakie do tej pory widziałem:"
Mimo to, aby je uzyskać, nadal musisz poprosić o firmę! Musisz odpowiedzieć jednym z następujących
stwierdzeń:
• "Wygląda na to, że mamy dla Ciebie rozwiązanie. Czy jesteś gotowy na złożenie zamówienia?"
• "Na podstawie tego, co mi powiedziałeś, mamy świetny mecz. Czy możemy zacząć od umowy?"
• "Brzmi, jakbyś był gotowy do pracy. Kiedy chcesz wziąć dostawę?"
• "Podoba mi się to, co mi mówisz, czego ode mnie potrzebujesz, aby zacząć wdrażanie?"
Klient może być gotowy do zakupu, ale możesz liczyć na możliwość negocjacji kilku ostatnich
szczegółów podczas rozmowy telefonicznej.
REENGAGING PO "NIE TERAZ"
Kiedy spotkasz się z oporem z reakcją klienta, np. "Nie jesteśmy do tego jeszcze gotowi", możesz
ponownie otworzyć rozmowę, kierując uwagę z powrotem na klienta, aby odpowiedzieć na kolejne
pytanie. "Och, a następnie powiedz mi, czego oczekujesz od dostarczenia nowej linii swojemu
dystrybutorowi:" Kiedy klient wyjaśni, na ile presja jest pod - na przykład, aby dotrzymać terminów możesz wrócić do końca, " Brzmi to tak, jakby spotkać się z tobą (uwaga głosowa w tym miejscu), że
cele są spóźnione, będziesz musiał mieć nowy system w ciągu najbliższych trzydziestu dni. Czy to ma
sens? Przyjmując takie podejście, wyeliminowałeś potrzebę klienta, by podjąć decyzję i podsyciłeś
płomienie jego własnych nacisków, co sprawiło, że twoje rozwiązanie przyniosło ulgę. Zamknąłeś się w
bardziej naturalny i responsywny sposób w umyśle klienta, tak aby twój produkt lub usługa była
idealnym wyborem.
Negocjuj: Wyłóż szczegóły
Pęd, który sprzedawca pragnie i ma ochotę, może nastąpić przedwcześnie. Wykonanie szczęśliwego
tańca należy zamienić na podpis, zamówienie zakupu lub umowę na dostawę. "Tak" klienta często
oznacza tylko "zgadzam się z tobą w zasadzie - jeśli uda nam się opracować szczegóły". W przypadku
sprzedaży między firmami możesz mieć dwie wersje "sprzedaży". Jedna to natychmiastowa sprzedaż ,
w którym następuje natychmiastowa wymiana (lub słowne obietnice) pieniędzy z równoczesnym
natychmiastowym wysyłką produktu lub umówieniem się na usługi. Drugą jest sprzedaż kontraktu,
która prawdopodobnie będzie wymagać dodatkowego wezwania po złożeniu wniosku lub umowy.
Każdy sprzedawca może prawdopodobnie opowiedzieć historię o umowie zabezpieczonej przez
telefon, która w jakiś sposób rozpadła się podczas ostatecznego procesu kontraktowego. Kilka
podstawowych informacji o negocjacjach może pomóc w umocnieniu tej sprzedaży. Po pierwsze: czy
to jest negocjacja? Możesz myśleć, że negocjujesz szczegóły zamknięcia, kiedy w rzeczywistości wciąż
spotykasz się z zastrzeżeniami. Nie możesz odkryć, że istnieje jakakolwiek przeszkoda w sprzedaży,
dopóki nie wspomnisz o przefaksowaniu umowy, przesłaniu pocztą elektroniczną wniosku lub
ustaleniu daty instalacji. Gdy wykonasz połączenie po wysłaniu umowy lub propozycji, możesz być w
trakcie negocjacji. Pomyśl o tym w ten sposób. Być może z całego serca zgodzisz się, że Porsche
Cayenne spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie komfortu, jazdy i możliwości holowania
pasażerów. Możesz uwielbiać kolor i wierzyć w każdą zaletę, którą wskazał sprzedawca, a ty zgadzasz

się w stu procentach z ogólną wyższością wykonania i serwisu Porsche. Ale kiedy sprzedawca zaczyna
wszystko pakować na papier i okazuje się, że samochód, który ma zostać wysłany z Kanady, potrwa trzy
tygodnie, oprocentowanie kredytu jest wyższe, niż się spodziewano, a państwa opodatkowują
samochody luksusowe na wyższym poziomie. tempo, nagle cała sytuacja wygląda inaczej.
Negocjowanie przez telefon, szczególnie w skomplikowanych sytuacjach związanych z sprzedażą,
najlepiej jest wspierać poprzez działania następcze w celu zapewnienia sprzedaży. Wyrzuty sumienia
kupującego, a nawet uzasadnione zmiany okoliczności mogą spowodować zamknięcie, które nie
zostało całkowicie przepracowane. Po drugie: Co tak naprawdę negocjujesz? Jeśli jesteście
wystarczająco pewni, że wypełniacie obiekcje, musicie wyjaśnić, co faktycznie negocjujecie. Jeśli Twoja
firma jest w stanie zaoferować elastyczność w zakresie niektórych szczegółów dotyczących sprzedaży,
niewielka "dobra wiadomość" (szybsza data dostawy, przedłużona umowa o świadczenie usług itp.)
Może w znacznym stopniu przyczynić się do uzyskania koncesji od klienta czasy płatności, a nawet
większy kontrakt lub zamówienie. Bądź ostrożny tutaj. Dążąc do sprecyzowania wszystkich szczegółów,
bądź ostrożny i obiecuj tylko to, co jesteś pewien, że możesz dostarczyć dla każdego rodzaju wymiany
wartości. Pamiętaj, że zgadzasz się na umowę. Jeśli obsługa klienta kończy działalność (wsparcie
techniczne, serwis gwarancyjny itp.) Naprawdę nie może zrobić tego, co oferujesz, możesz strzelać
sobie w nogi, gdzie interesuje się przyszłość. Być prawdziwym! Po trzecie: Zapytaj o to, co chcesz. W
naszej lokalnej lokalizacji dostawy pizzy zleceniodawcy są proszeni, aby nie oferować żadnych zniżek,
chyba że ktoś o to poprosi, ale jeśli ktoś zapyta, rabaty są rutynowo dostępne. Pytanie jest równie
ważne dla sprzedawców. Kiedy przechodzisz do szczegółów oferty, nie zapomnij się zgłosić! Jeśli
określisz wiarygodność, jaką tworzy solidny doradca, powinieneś być w stanie przedstawić alternatywy
dla klienta, które będą kierować nim w kierunku, który wybierzesz. Na przykład: "Adrian, kiedy
zestawiliśmy szczegóły tej sieci, spojrzałeś na liczbę 400 na laptopach, ale masz alternatywę
komputerów stacjonarnych za mniej pieniędzy na jednostkę. Umożliwi to dodanie na innym serwerze.
Dlaczego nie umieszczam fig u obu, ale dla twoich ram czasowych i obciążenia, jak się czujesz w związku
z pulpitem i dodatkowym opcją serwera? To dodaje tylko 250 USD i daje inny serwer. Jakie są twoje
przemyślenia na ten temat? "Na koniec stwórz twardą kartę warunków umowy, nawet zanim prawnicy
sporządzą umowę, a następnie utwórz plik PDF swojego dokumentu i wyślij go e-mailem, a nawet
zaoferuj kuriera lub Specjalny odbiór: kontynuuj swoją pracę, a nie klienta. Czasami częściej niż
chcielibyśmy potwierdzić - klient uważa, że usłyszał coś zupełnie innego przez telefon od tego, co
pojawia się w pisemnej propozycji lub umowie. Nie zostawiaj tam tej możliwości. Dostarcz dokumenty
do klienta w dniu uzgodnienia telefonu, o ile to możliwe, i sprawdź, czy rzeczywiście są to warunki, na
które się zgodzili. Klienci często zapominają dokładnie o tym, co zostało powiedziane. Jeśli będziesz
musiał wprowadzić zmiany, być może znów będziesz w negocjacjach lub po prostu brak zrozumienia.
Niezależnie od przypadku wyślij poprawioną wersję (poprawioną i przesłaną pocztą e-mail, gdy
prowadzisz rozmowę telefoniczną z klientem) i uzyskaj zgodę, że warunki i szczegóły implementacji są
takie same, na jakie wyraził zgodę.
NEGOCJACJE PRZEZ OSOBOWOŚĆ
Każdy typ osobowości klienta zbliża się do etapu negocjacji w inny sposób, jak zobaczysz w poniższych
opisach.
Precyzyjny klient. Precyzyjny klient jest motywowany szczegółami, szczegółami i szczegółami! P lubi
mieć rozpoznawalną strukturę w negocjacjach, ze wszystkim zapiętym. On lub ona będzie zniechęcony
przez niespodzianki w ostatniej chwili. Pamiętaj także, że P będzie chciał wszystko na piśmie!
Szybkie notatki: Negocjacje z klientem precyzyjnym
• Cel: zamówienie; Struktura.

• Podejście negocjacyjne: ignoruje związki; jest sztywny.
• Styl: oderwany, szczegóły na temat nitpicky.
• Słabość: nieelastyczna, przewidywalna.
• Wymaga od ciebie: systematycznego, zorganizowanego podejścia; dowód (np. dokumenty, artykuły
i dokumentacja stron trzecich).
Zenergetyzowany klient. Zenergetyzowany klient jest motywowany irracjonalizmem i chęcią pójścia
dalej. Jeśli Es poczuje, że wpłynęło na ciebie, aby zmienić zdanie lub ustępstwo, to udało im się to w
neotropizacji.
Szybkie notatki: Negocjacje z Zintensyfikowanym Klientem
• Cel: wpłynąć na ciebie.
• Podejście negocjacyjne: wysoka intensywność; może być chwalebne i dźwięczne i energetyczne.
• Styl: pobudliwy; chce, aby inni byli na tym samym poziomie podniecenia.
• Słabość: ignoruje innych; może nie słuchać.
• Wymaga od ciebie: zachowaj entuzjazm, świętuj decyzję.
Pewny siebie klient. Pewny siebie klient jest motywowany chęcią osiągnięcia jednego celu w wyniku.
A musi osiągnąć ten cel lub poczuć się tak, jakby przegrał. Unikaj podejścia wygrywającego /
wygrywającego, ponieważ jeśli "wygrasz" w ogóle, klient ten "przegrał"

Szybkie notatki: negocjacje z pewnym siebie klientem
• Cel: zwycięstwo.
• Podejście negocjacyjne: grozi, żąda.
• Styl: trudny, a może nawet ultimatum.
• Słabość: kopie, a tym samym może uchylać się od ustępstw.
• Wymaga od ciebie: pozycji lub postawy, że jesteś równy.

Dobry klient. Dobry klient jest motywowany chęcią upewnienia się, że wszyscy są zadowoleni z wyniku.
K zajmuje dużo czasu, aby podjąć decyzję i jest ostrożny w kwestii wpływu na wszystkich
zaangażowanych.
Szybkie notatki: Negocjacje z Dobrym klientem
• Cel: porozumienie i pozytywny efekt dookoła.
• Podejście negocjacyjne: rozwija związek.
• Styl: miękki; zaakceptuje straty, jeśli będzie to uzasadnione.
• Słabość: łatwo się kołysze, ale nie można go zastraszyć.
• Wymaga od ciebie: zgody i przypomnienia, że decyzja jest dobra.

Przypieczętowanie Zamknięcia
Aby zamknąć umowę, bez względu na to, z jakim typem osobowości masz do czynienia, powiedz coś
natychmiast po tym, jak klient powie "tak", potwierdzając, że słyszałeś o zobowiązaniu ze strony hirn
lub jej. Jest to bardzo ważna część zarządzania kontynuacją sprzedaż (o tak, jeszcze nie skończyłeś)
Con.firm i świętuj zobowiązanie. Podczas pieczętowania powinieneś świętować z klientem, mówiąc
wylewnie:
• "Wspaniały!"
• "To wspaniałe wiadomości!"
• "Wysyłamy dziś po południu"
• "Dziękuję bardzo !"
• "Wiem, że zarząd będzie zadowolony"
• "Cudownie! Nie możemy się doczekać rozpoczęcia projektu!"
Głos i ton mają krytyczne znaczenie, gdy zamykasz zamknięcie słowem takim jak jedno z nich. Z jakiegoś
powodu, chociaż wielu sprzedawców jest podekscytowanych wewnętrznie, gdy zamykają sprzedaż,
niektórzy nie pozwalają, aby klient go usłyszał. Pokaż swoją przyjemność słownie przez telefon.
POWIEDZ DZIĘKUJĘ."
Ważne jest zamknięcie werbalnie poprzez potwierdzenie decyzji klienta i okazanie wdzięczności ze
szczerym "podziękowaniem". Nieprzestrzeganie tego po zabezpieczeniu sprzedaży może spowodować
wstrzymanie klienta. Jeśli nie usłyszy Twojej wdzięczności ani entuzjazmu, twój klient może zacząć
kwestionować decyzję niemal natychmiastowo; nazywane jest to "wyrzutem sumienia kupującego:"
Następnie należy przesłać faksem lub papierowym notatkę z podziękowaniami z załączoną umową lub
wysłać notatkę na karcie osobistej dla swojej firmy. linie "Cieszę się, że mam twój biznes, i nie mogę
się doczekać, aby z tobą pracować.)) Jeśli wyślesz umowę i list z podziękowaniami za pośrednictwem
poczty, może również pojawić się jakiś mały prezent: a specjalny produkt z Twojej firmy, kubek,
koszulka, ładny długopis lub coś spersonalizowanego Inne prezenty, które mogą być odpowiednie, to
ciasteczka, czekoladki z nazwą firmy, produkty biurowe lub małe próbki. nie, koniecznie wyślij odręczną
notatkę, aby spersonalizować podziękowania. (Uwaga: sprzedając wiele podmiotów rządowych, mogą
mieć kody etyczne, które nie pozwalają na otrzymywanie różnych prezentów.) Upewnij się, że wiesz,
jakie są zasady nie obrażać klienta.)
POZNAJ SWOJEGO KLIENTA NA KOLEJNE KROKI
Pamiętaj, aby poinformować klientów, że podejmujesz decyzję i rozpoczynasz proces dostawy.
Utrzymanie dynamiki po decyzji jest kluczowe dla zamknięcia. Klienci nie zawsze są pewni, że sprzedaż
jest dla ciebie ważna, jeśli nie podejmiesz się krytycznych kroków w następnej sprzedaży. Oto kilka
przykładów tego, co możesz powiedzieć:
* "Cieszę się, że zdecydowałeś się pójść z naszą firmą. Idźmy dalej i przygotujmy się do następnego
kroku, aby przekazać zamówienie naszemu działowi wysyłki ".
* "Teraz, gdy jesteśmy gotowi, aby przejść z procesem, możemy zaplanować naszych konsultantów,
aby dostać się na miejscu w twoim zakładzie do siedemnastego. Czy to się uda? "

* "Wspaniale, że będziemy razem pracować. Planujmy kolejne kroki. . . "
ROZPOCZNIJ OD PIERWOTNEJ DOSTAWY
Uzyskaj część zakupu wysłaną bezpośrednio do klienta, aby upewnić się, że zbliża się koniec. Ta
dostawa może obejmować:
* Stojak ekspozycyjny pasujący do produktu.
* Instrukcje operacyjne.
* Literatura promocyjna, broszury i próbki dla sprzedawców.
* Kilka produktów (jeśli nie możesz wysłać wszystkich zakupionych 500, wyślij trzy).
* Obudowy do instalacji sprzętu.
Nawet jeśli chodzi tylko o maty pod krzesłami biurowymi lub o certyfikatach gwarancyjnych, wszystko,
co wyślesz, jest dostarczane na podstawie decyzji klienta i dalej plombuje umowę, przez co jest mało
prawdopodobne, że klient się wycofa.

Używanie nowych technologii w sprzedaży telefonicznej
Wszyscy sprzedawcy używają telefonu regularnie, niezależnie od tego, co sprzedają. Ci z was, którzy
zajmują się sprzedażą wewnętrzną, są przyzwyczajeni do "spotykania" klientów w ten sposób przez
cały czas. Ale bardzo niewielu sprzedawców, czy to weteranów sprzedających telefon, czy tych
niedawno w nich wprowadzonych, w pełni wykorzystuje szeroką gamę dostępnych technologii
telekomunikacyjnych i internetowych do zarządzania kontaktami z klientami.
Zachary brzmi, jakby potrzebował intensywnego kursu, aby w pełni wykorzystać możliwości
komunikacji. Najpierw jednak podsłuchajmy niektóre z jego innych komunikatów sprzedażowych, aby
zobaczyć, co należy wspierać lub zmienić.
ZACHARY: Wskazałeś, że inni są zaangażowani w twoje decyzje. Czy wyślesz mi ich nazwiska i dane
kontaktowe, abym mógł zadzwonić do nich w sprawie naszych książek i opcji oprogramowania?
KLIENT: Cóż, jestem raczej zajęty dzisiaj a wszyscy są na różnych kampusach. . .
ZACHARY: W porządku. A może w takim razie zadzwonię do ciebie później w ciągu tygodnia i otrzymam
od ciebie informacje?
KLIENT: Dobra, cokolwiek chcesz.
W powyższym scenariuszu Zacharemu nie udało się uzyskać nazwiska od klienta, gdy jeszcze
rozmawiali przez telefon. Zamiast tracić cenny czas i tempo, powinien był poprosić o dostęp do osoby
administracyjnej lub wydziału departamentu dla tych informacji. Następnie, gdy uzyskał potrzebne
dane kontaktowe, mógł zorganizować konferencję lub seminarium internetowe, aby porozmawiać ze
wszystkimi decydentami w tym samym czasie. Ile razy rozpada się sprzedaż ze względu na ilość czasu
wymaganą do "sprzedaży" każdej osoby indywidualnie? Z frustracji Zachary postanawia, że spróbuje
wysłać wiadomość do profesora, aby podjął decyzję. Oto co wysłał:
ZACHARY (SMS-y): jeśli nie jesteś gotowy, aby podjąć decyzję dzisiaj, możemy prawdopodobnie
uzyskać dodatkowe kopie . aap, Zachary
KLIENT (odpowiedź tekstowa): Zachary, nie rozumiem, co próbujesz powiedzieć. Nie możemy jednak
zostać zmuszeni do podjęcia natychmiastowej decyzji w kampusie, więc nie martw się o to.
To dość oczywiste, co się tutaj dzieje, i dlatego odradzamy wysyłanie SMS-ów do klientów. Używanie
przez Zacharego nadmiernych akronimów i skrótów, w połączeniu z brakiem dbałości o właściwą
gramatykę i interpunkcję, oraz jego nachalnym podejściem, nie służyło dobrze sytuacji. Jeśli jednak
klient preferuje tę formę komunikacji, zdarzają się chwile, kiedy należy skontaktować się z nim za
pomocą tego narzędzia. W tym przypadku klient najwyraźniej nie docenił metody komunikacji
Zacharego i wysłał wymowną, a jednak negatywną odpowiedź, która wskazywała na jego brak
profesjonalizmu. Wysyłanie SMS-ów do klienta to nie to samo, co wysłanie SMS-a z przyjacielem na
drinka. Zachary postanowił w końcu zaplanować webinarium, aby mógł porozmawiać z wieloma
decydentami na raz i wykorzystać wizualizacje w swojej prezentacji. Zobaczmy, jak opracował swój
plan. Zachary poszedł dalej i zaplanował webinarium dla kilku decydentów. To jest to, co się stało:
ZACHARY (pokazuje strony z podręczników jego firmy): Tak, jak widać na wykresach i tabelach w
wydaniu ucznia, ta książka jest wyposażona w celu zapewnienia uczniom najbardziej aktualnych
dostępnych informacji. I jak widać na tym następnym slajdzie. . .
KLIENT 1 (przerywa): Ile jeszcze czasu to zajmie? Mam klasę do nauczania.

KLIENT 2: Tak, teraz, kiedy o tym wspomniałeś, możesz wysłać nam adres URL i spojrzeć na slajdy? To
będzie znacznie szybsze. Naprawdę nie mam na to czasu.
KLIENT 3: Miałem kilka pytań, ale myślę, że muszę też uciekać. Pamiętaj, aby przesłać mi e-mailem
załączniki ze stronami z książki, którą nam pokazałeś, i sprawdzę, czy to, co potrzebuję, jest w nich,
zanim podejmiemy decyzję. Zawsze mogę do ciebie oddzwonić później.

Webinaria mogą być użytecznymi narzędziami, ale Zachary zapomniał o tym, że prezentacje z
elementami wizualnymi niekoniecznie nadają się do interaktywności. Zapomniał, że sprzedaż kilku
osobom naraz wymaga wyższego poziomu planowania i aktywności, aby utrzymać zaangażowanie
uczestników niż sprzedaż jednej osobie przez telefon. Gdy klienci są znudzeni, wymyślają wymówki,
aby odejść od rozmowy, prawdziwa lub nie. Niezależnie od tego, czy Zachary naruszał ograniczenia
czasowe, które zostały ustanowione z góry, czy właśnie stracił zainteresowanie klientów, nie był już
zaangażowany w rozmowę handlową z nimi. Czy ktoś chce się założyć, czy ten ostatni profesor
zadzwoni później do Zachary'ego, by zadać pytanie? Jak myślisz, jak łatwe będzie dla niego założenie
webinara z tą grupą w przyszłości?
Zalety i wady nowej technologii
Być może pięć lat temu można było uniknąć korzystania z nowych technologii w prowadzeniu
działalności gospodarczej, ale dzisiaj stało się to coraz trudniejsze. Oczywiście nadal istnieją zarówno
sprzedawcy, jak i klienci, którzy unikają korzystania z nowszych form komunikacji. Jednak zdecydowana
większość zarówno sprzedawców, jak i klientów umożliwienie dostępu do informacji i osób, które
oferują telefony wielofunkcyjne, PDA, e-mail, wideokonferencje i kamery internetowe oraz czaty
internetowe. Ale zanim skonfigurujesz czat lub seminarium internetowe z klientem i rozpoczniesz
tweetowanie ze wszystkimi na liście kontaktów, pamiętaj, aby poświęcić trochę czasu na opracowanie
strategii właściwego wykorzystania dzisiejszych narzędzi. Spójrzmy na niektóre z zalet i wad różnych
formularzy komunikacji już dostępny dla sprzedawcy telefonicznego.
TELEFONY KOMÓRKOWE
W niektórych zmodernizowanych modelach Twój telefon komórkowy może pozwolić ci na odrobinę
wolności laptopa. Jeśli jesteś komunikatorem telefonii komórkowej, rozważ następujące elementy.
Plusy: telefony komórkowe są przenośne; mogą być używane jako menedżer połączeń; przechowują
liczby, a także wiadomości; oferują dostęp do Internetu; mogą być używane jako kamera; pozwalają
na połączenia konferencyjne; mogą być używane do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail i
natychmiast uzyskać dostęp do sieci Web; i pozwalają na kontakt z klientami spoza standardowych
dziennych kanałów biznesowych.
Wady: Jakość sygnału jest różna i pozostawia wiele "dziur" w rozmowach, w tym frustrujące "martwe
powietrze" po udzieleniu odpowiedzi; połączenia dźwiękowe mogą odwracać uwagę zarówno od
sprzedawcy, jak i od klienta.
TEKST TELEFONU MOBILNEGO LUB INNE NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE
Przy tak wielu urządzeniach do błyskawicznej wymiany elektronicznej, wiadomości tekstowych lub
"SMS-ów", stało się to szybkim sposobem na dotknięcie bazy z kimś z urządzenia PDA (na przykład
urządzeniem BlackBerry lub iPhone) lub możesz wysyłać (i odbierać) wiadomości błyskawiczne za
pośrednictwem systemu poczty elektronicznej komputera. SMS-y mogą Ci dobrze służyć we
właściwych okolicznościach, ale w tym

może utrudnić twoją relację z klientem w innych. Należy pamiętać, że pisanie wiadomości jest uważane
za nieformalne i najlepiej używane z kontaktami wewnętrznymi, a nie z klientami zewnętrznymi.
Zalety: SMS-y i komunikatory oferują szybki sposób przekazywania i odbierania informacji, gdy pilność
jest ważna; zachęcają do interakcji z klientami, którzy unikają rozmów telefonicznych; ułatwiają szybkie
wysyłanie pomysłów na urządzenie mobilne klienta w celu szybkiego reagowania.
Wady: urządzenia te ułatwiają tworzenie błędów w pisowni, gramatyce i kapitalizacji, co można
postrzegać jako brak profesjonalizmu; transmisje nieosobowe są zgłaszane jako spam; wielu klientów
odpowie tylko na pilne wiadomości tekstowe od członków rodziny lub ich pracowników.
WEBINARIA
Webinaria to telekomunikacyjna wersja prezentacji sprzedaży dla pełnego ludzi - bez ciebie z przodu
pokoju.
Zalety: Webinaria umożliwiają prezentację slajdów i telefonu kilku decydentom na raz; klienci
oglądający prezentację w Internecie mogą być kierowani na strony internetowe lub nagradzani za
informacje o produkcie lub usłudze firmy, co jest szczególnie przydatne, gdy zdjęcia, złożone diagramy
lub schematy są używane w celu zwiększenia skuteczności prezentacji; natychmiastową informację
zwrotną można uzyskać na dowolnym slajdzie, a prezentację można odpowiednio dostosować w czasie
rzeczywistym.
Wady: Współczynnik "dizz-out" jest dość wysoki z tego samego powodu, co w prezentacjach na żywo:
uwaga uczestników może dryfować z powodu przesady w liczbie slajdów. Prezentacje slajdów są
słabymi substytutami wiadomości e-mail, które można odczytać w dogodnym dla klienta (lub nie!) Lub
na dobre (twarzą w twarz lub telefon) prezentacje przez zdolnych głośników. Webinaria dotyczące
telefonów nie pozwalają sprzedawcy określić, kiedy klienci opuścili połączenie.
POŁĄCZENIA KONFERENCYJNE
Pomnóż czasy swoich rozmów sprzedaży dziesięć razy, dodaj kreatywne zarządzanie udziałem osób
biorących udział w rozmowie i masz potencjał na szybką decyzję - ale strategia jest kluczowa.
Zalety: połączenia konferencyjne to świetna metoda na wykorzystanie telefonu do złożenia wysiłków
sprzedażowych i zapobiegania powtórce; gdy są skutecznie obsługiwane, mogą znacząco skrócić cykl
sprzedaży, angażując wszystkich decydentów jednocześnie; umiejętnie przygotowane, z odpowiednim
przygotowaniem i kontynuacją, mogą być rozwiązaniem jednorazowym, jeśli chodzi o zamykanie
biznesu przez telefon.
Wady: Znalezienie dogodnego czasu dla wszystkich na spotkanie z telefonem może być wyzwaniem;
sprzedawca musi ciężko pracować, aby spotkanie odbyło się zgodnie z planem i aby wszyscy byli
zaangażowani; czasami mentalność paczki może się wprowadzić, powodując, że klienci wpływają na
siebie nawzajem w niewłaściwym kierunku.
E-MAIL
Wszyscy, których byli sprzedawcami twarzą w twarz i każdy, kto nie chce odebrać telefonu do
sprzedaży od klienta z jakiegokolwiek powodu, zwróć szczególną uwagę.
Zalety: E-mail umożliwia sprzedawcy wysyłanie informacji w dogodnym czasie i pozwala klientom
odbierać wiadomości, gdy jest to dla nich wygodne; więcej informacji można umieścić w wiadomości
e-mail niż w wiadomości tekstowej, co jest szczególnie ważne przy przekazywaniu danych liczbowych

lub złożonych; może umożliwić sprzedawcy otwarcie rozmowy z klientem w innej strefie czasowej lub
klientem, który unika telefonu.
Wady: bardzo łatwo jest usunąć wiadomość e-mail, jeśli adres zwrotny jest nieznany lub wiersz tematu
jest nieinteresujący; wiadomość e-mail może być wyświetlana jako spam nieświadomemu klientowi
(lub serwerowi pocztowemu, z którego korzysta) i jest odpowiednio ignorowana; rzadko zdarza się, że
biznes zostanie zawarty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego należy go używać do
prowadzenia rozmowy telefonicznej lub planowania innych działań uzupełniających, a nie jako celu
samego w sobie.
KONFERENCJA WIDEOKONFERENCYJNA LUB WEB
Niektóre firmy mają własne konfiguracje wideokonferencyjne, podczas gdy inne wypożyczają takie
urządzenia na ważne spotkania wielostanowiskowe. Obie stają się coraz bardziej popularne, ponieważ
koszty podróży są ograniczane, a bazy klientów stają się bardziej międzynarodowe.
Zalety: wideokonferencje lub konferencje internetowe pozwalają sprzedawcom zobaczyć twarze
klientów i odczytać mowę ciała podczas rozmowy. Ponadto wideokonferencje i konferencje
internetowe mogą stanowić dobrą podstawę do kontynuacji działalności telefonicznej, a być może
nawet niedługo później.
Wady: usterki technologii mogą obejmować opóźnienie w ruchu głosu i ust, ruchy cienia, brak dźwięku,
brak obrazu lub utratę obydwu w trakcie spotkania wideo. Niewiele osób, które mają doświadczenie z
wideokonferencjami lub konferencjami sieciowymi, ma tyle szczęścia, że unika cierpienia przez jedną
lub wiele z tych usterki, pomimo faktu, że technologia stale się poprawia.
CZAT ONLINE
Wielu z Was prawdopodobnie korzystało z czatów online do pomocy technicznej po skontaktowaniu
się z obsługą klienta. Teraz pomyśl o możliwościach czatów w czasie rzeczywistym dla wsparcia
sprzedaży.
Zalety: czaty mogą być dobrym sposobem radzenia sobie z klientami, którzy są daleko lub mają
konkretne potrzeby informacyjne; wiadomości mogą być dwukierunkowe, tak jak w przypadku
wiadomości błyskawicznych; nowe czaty produktowe można skonfigurować dla wielu klientów w
czasie rzeczywistym.
Wady: Jeśli rozmowa jest przeprowadzana w pokoju rozmów, wszystko, co sprzedawca i klient mówi,
może być postrzegane przez wszystkich, co może stać się chaotyczne; opóźnienie między czasem
potrzebnym na wprowadzenie pytania lub odpowiedzi a jego pojawieniem się ekran może być
niewygodny; jeśli wszyscy rozmawiają w tym samym czasie, mogą wydawać się nie odpowiadać, nie
odpowiadając na każdą wiadomość od razu. Będziesz chciał skoncentrować swoje rozmowy
sprzedażowe, angażując klienta bardziej indywidualnie lub z podobnie nastawionym nastawieniem
grupowym, jak w przypadku połączenia konferencyjnego. Podobnie jak w przypadku tekstów, wiele
osób skraca czas rozmów, a brak profesjonalizmu zwykle nie nadaje się do sprzedaży.
Wytyczne dotyczące strategicznego wykorzystania nowych technologii
To jest punkt w części, w którym musimy omówić chęć klientów do zaangażowania się w jeden kanał
komunikacji lub inny. I podobnie, czas przyjrzeć się własnym preferencjom. Niektórzy przedsiębiorcy
wolą rozmowy telefoniczne, podczas gdy inni wolą komunikację za pośrednictwem poczty e-mail, SMSów lub czatów. Ich preferencje mogą wynikać z wielu powodów, od potrzeby uporządkowania myśli
poprzez dotykanie klawiszy i patrzenia na pomysły pojawiające się na ekranie, do ogólnej niechęci do

mówienia z nieznajomymi. Niektórzy klienci lubią widzieć dokumenty pomocnicze lub rysunki
towarzyszące temu, co Ty, sprzedawca, mówisz przez telefon. Po prostu lepiej przetwarzają obraz i
dźwięk. Inni klienci będą czuć się bardziej komfortowo, gdy są w stanie odbijać pomysły od grupy lub
głośno myśleć, słuchając i wymieniając się z kolegami. Zwróć uwagę na swoją własną strefę komfortu,
a także na klientów. Używaj telefonu, ponieważ działa. Wspieraj sprzedaż swoich telefonów innymi
metodami; monitorowanie umów, umów, warunków sprzedaży, próbek lub pokazów elektronicznych
lub papierowych. Biorąc pod uwagę różnorodne preferencje klientów, ważne jest, aby nie wpaść w
schemat nawiązywania kontaktów handlowych za pomocą wyłącznie własnego preferowanego stylu
komunikacji. Obecnie wiele sytuacji związanych z sprzedażą obejmuje wiele elementów i mediów
komunikacyjnych, w tym telefon (zarówno pojedyncze połączenia i połączenia konferencyjne),
wiadomości e-mail, wymiany wideo i prezentacje internetowe przy użyciu telefonu w tym samym
czasie. W pełni wykorzystując strategiczne zalety każdego medium, możesz radykalnie poprawić swoją
bliskość.
GRANICE TELEKOMUNIKACJI MOBILNEJ
Coraz więcej klientów pozostawia numery telefonów komórkowych na wychodzącej poczcie głosowej,
a także na wizytówkach. Jeśli chodzi o telefony komórkowe, zdecydowanie jest prawo i niewłaściwy
sposób podejścia do nich. Tylko dlatego, że klienci zostawiają swój numer komórkowy na poczcie
głosowej, nie oznacza, że koniecznie masz pozwolenie na telefon. Większość klientów pozostawia swój
numer telefonu komórkowego na poczcie głosowej, aby ich klienci i współpracownicy mogli się z nimi
skontaktować. To nie jest zaproszenie dla reszty z nas do połączenia się z tymi ściśle utrzymywanymi
liczbami. W wiadomościach głosowych klienci nie mówią: "Oto mój numer telefonu komórkowego, ale
jeśli sprzedajesz, nie dzwoń" Pamiętaj, że większość ludzi, którzy polegają na telefonach komórkowych,
odpowiada na nie zawsze i wszędzie, często w nieodpowiednich czasach - i nie jest to koniecznie w
twoim najlepszym interesie. Możesz być w stanie rozmawiać z klientem, gdy masz niepodzielną uwagę
i zainteresowanie. Gdy generalne wytyczne, jest w porządku, aby zadzwonić do klientów na ich telefon
komórkowy tylko wtedy, gdy :
• Masz kontakt z klientem i nie dotarłeś do niego po co najmniej trzech próbach na linii roboczej.
• Zostawiłeś wiele wiadomości (co najmniej pięć w danym okresie), a klient nie oddzwonił.
• Twój klient zaprosił Cię do połączenia się z jego telefonem komórkowym i sprawił, że jest to
preferowana metoda kontaktu.
Jeśli jednak stwierdzisz, że jest to strategicznie odpowiednie, aby zadzwonić na telefon komórkowy
klienta, pamiętaj, że będziesz przerażał coś, co on robi - niezależnie od tego, czy bierze udział w
spotkaniu, wiwatując w grę z piłką swojego dziecka, pozostawiając lekarza wszy itp. - i że on z
pewnością nie będzie oczekiwał twojego wezwania. Wchodzisz do pracy lub osobistego życia klienta
życie i zostaniesz zamknięty przez tego klienta. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki, oto kilka
konkretnych sytuacji: Jeśli masz wcześniejszą relację z klientem, kiedy do niego dotrzesz, powiedz:
"Sophie, wiesz, że nie lubię do ciebie dzwonić w twojej celi telefon, ale muszę z tobą porozmawiać o
zamówieniu. Czy masz chwilę? "Pamiętaj, aby poczekać na odpowiedź klienta w tej sprawie, inaczej
stracisz dobre wrażenie, jakie mogłeś zrobić. Jeśli zapytasz najpierw, klient najprawdopodobniej
przeprowadzi z tobą rozmowę, a następnie zaplanuje z tobą rozmowę. Z takim pełnym szacunku
traktowaniem, może nawet przeprosić za to, że nie zwróciła twojej poprzedniego połączenia. Jeśli nie
masz wcześniejszych relacji z klientem, możesz otworzyć swoje połączenie z: "Witaj, panie Jones, to
jest (twoje imię). Wiem, że byłeś bardzo zajęty i musiałem się z tobą skontaktować w sprawie
tegorocznej reklamy. "Po otwieraczu nie pytaj klienta, czy ma czas na rozmowę. Zobacz, jak to działa.
Pan Jones może zdecydować się z tobą porozmawiać, zmienić termin lub od razu odrzucić twój telefon.

Pamiętaj, że zanim użyjesz swojego numeru telefonu komórkowego, musisz podjąć szereg starań w
dobrej wierze, aby dotrzeć do niego przez jego linię roboczą. Będzie również tego świadomy, ponieważ
opuściłeś już wiele wiadomości poczty głosowej. Na koniec, oprzyj się pokusie pozostawienia
wiadomości na telefonach komórkowych klientów, chyba że masz z nimi dobre relacje. W przeciwnym
razie narażasz się na wyobcowanie ich, brzmiąc jak potencjalny prześladowca. Ogólnie rzecz biorąc
najlepiej jest przyjąć konserwatywne podejście do korzystania z telefonów komórkowych, ponieważ
prawdopodobieństwo powodzenia jest znacznie większe w przypadku telefonu stacjonarnego niż w
przypadku usług bezprzewodowych.
TEKST TELEFONU
Chociaż pisanie wiadomości jest ogromnym zjawiskiem w sieciach społecznościowych, protokoły
dotyczące jego wykorzystania w biznesie nie są jeszcze solidne. Plusem tego jest to, że możesz
przygotować podstawy tekstowe jako opcję komunikacji biznesowej. Jednym z wad jest staranna
dbałość o to, aby teksty biznesowe i style tekstów społecznościowych stały się odrębne. Oto kilka
wskazówek:
* Zachowaj krótkie wiadomości tekstowe. Często wysyłasz SMS-y podczas biegu, a Twój klient
prawdopodobnie czyta je w tych samych okolicznościach. Wiadomości tekstowe nie są wiadomościami
e-mail. Muszą być krótkie i proste, ale możliwe, aby przejść przez możliwie złożone pomysły. Możesz
rozwinąć w późniejszym telefonie, ale pilność może wymagać wiadomości błyskawicznej - bardzo
krótka wiadomość. Możesz ćwiczyć komponowanie wiadomości składających się z maksymalnie 160
znaków.
* Nie pozwalaj klientom interpretować tego, co mówisz. Niejednoznaczność może być uwodzicielska i
tajemnicza w tekstach społecznościowych, ale w sprzedaży biznesowej nie ma miejsca na nieprecyzyjny
język. Możesz wypróbować niektóre z twoich komunikatów na temat innych, aby upewnić się, że
prawdopodobnie nie zostaną źle zinterpretowane. Jeśli nic więcej, przeczytaj tekst na głos przed
wysłaniem go.
* Pomiń emotikony. Śliczne portrety tekstowe twoich nastrojów lub mimiki twarzy - jak buźki - są dla
przyjaciół i randek, a nie partnerów biznesowych.
* Uważaj na kursywę lub fantazyjne czcionki. Czasami usługi nie są kompatybilne, więc formatowanie,
które tak ostrożnie umieszczasz w wiadomości tekstowej, może się nie pojawić. Jeśli nie możesz przejść
do sedna bez wyspecjalizowanych efektów wizualnych, wtedy SMS-y mogą nie być najlepszym medium
do użycia.
* Stwórz relację i powód strategii SMS-a, zanim kiedykolwiek wyślesz SMS-a do klienta. Jeśli klient nie
pamięta, kim jesteś, wszystko, co powiesz, będzie wyglądać jak spam. Ty i twój klient będziecie musieli
uzgodnić wykorzystanie wiadomości tekstowych, a najlepszym sposobem na to jest powiązanie go z
konkretną potrzebą komunikacyjną - zarówno dla ciebie, jak i klienta. Wiesz, zapytaj: "Czy mam wysłać
wiadomość tekstową, gdy dostanę dane, o które prosiłeś, czy wolałbyś, aby zostawić wiadomość na
twoim telefonie w biurze? "
FAKSOWANIE
W duchu pozostawania na zielono, ostrzegamy przed nadużywaniem faksów. Zaletą komunikacji faksu
jest jednak to, że możesz mieć lepszą kontrolę nad wyglądem swojego logo, formatowaniem i krojem
pisma. Ponadto wiele osób może wysyłać i odbierać faksy z ich komputerów, dzięki czemu można
uzyskać podpisane umowy z powrotem w czasie rzeczywistym z rozmowami sprzedażowymi. Oto kilka
wskazówek postępować, gdy rozważasz faksowanie:

* Rozważ faks zamiast załącznika wiadomości e-mail, gdy zapora firmy lub system antywirusowy może
wyrzucić załącznik. Faksy nie są poddawane temu samemu przesiewowi.
* Faksy, które są używane do poszukiwania, powinny zawierać szczegółowe informacje o dostawie - w
tym nazwisko, stanowisko i temat - aby nie zostały usunięte do kosza w miejscu odbioru faksu.
* Faksy, które są odpowiednio adresowane, będą czasami przesyłane do twojego trudnego do
osiągnięcia klienta przez wymagającego kolegę - zamiast czekać na faks.
E-MAILING
Wiadomość e-mail nie może zastąpić prezentacji sprzedaży jako podstawowego narzędzia sprzedaży,
ale ponieważ większość przedsiębiorców używa wiadomości e-mail, można z niej skutecznie korzystać
zarówno jako kontakt, jak i strategia kontynuacji. Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących
korzystania z poczty e-mail:
Styl: pamiętaj, że wiadomość e-mail jest komunikatem pisemnym i jako taka powinieneś przestrzegać
konwencji listów i listów, które będą wysyłane na twoje nazwisko. Możesz powiedzieć wiele o poziomie
wykształcenia, profesjonalizmie, dbałości o szczegóły, organizacji, inteligencji i motywacji w e-mailu, i
zgadnij, co może zrobić Twój klient! Sarkazm, przesada i próby "suchego" humoru mogą być zbyt łatwo
źle zinterpretowane. A jeśli jest coś do zinterpretowania, e-mail może zostać wydrukowany, zapisany i
udostępniony. Klienci będą starać się zapamiętać słabą komunikację, gdy dostępny jest wydruk.
Gramatyka, interpunkcja itp .: Szczególnie rażącym dowodem profesjonalizmu (lub jego braku) jest
precyzja z gramatyką, interpunkcja, używanie wielkich liter, pisowni i języka. E-mail nadal jest
komunikacją biznesową i nie należy go mylić z przypadkowymi, społecznymi wiadomościami
błyskawicznymi, które zawierają skróty i stylizowany brak reguł, które się z tym wiążą. Jeśli masz
problemy ze standardową komunikacją w języku angielskim (i jestem pewien, że wiesz, że to robisz),
rozważ zakup podręcznika komunikacji biznesowej lub skorzystaj z krótkiego kursu, aby pogłębić swoje
umiejętności w tej dziedzinie. Wiele z nich jest dostępnych online. Użycie "ty" zamiast "ja" lub "my":
Pamiętaj też, aby użyć "ty" bardziej niż "ja" lub "my". W pisemnej komunikacji raczej staramy się
określić, czego chcemy, niż pokazać klienta co on może mieć z naszym produktem lub usługą.
Załączniki: podczas wysyłania załączników pamiętaj o ich numerowaniu i tytułowaniu. W ten sposób
klienci będą wiedzieć, ile i ile załączników powinni otrzymać, na wypadek, gdyby ktoś je zgubił.
Ponadto, nie zapomnij dołączyć załączników kiedy wyślesz e-mail. Należy jednak pamiętać, że
ustawienie poziomu bezpieczeństwa w sieci klienta może spowodować usunięcie załączników - co jest
kolejnym dobrym powodem, aby o nich wspomnieć w nocie okładki. Przy około 1OO e-mailach, które
Twoi klienci codziennie otrzymują, mogą spodziewać się pewnej liczby zamówień. Z tego powodu
wszystkie linie tematyczne są badane i sprawdzane.
Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia dobrej linii tematycznej:
Polecenie: użyj osoby odsyłającej w temacie wiadomości. Powiedzmy, że Frank Franklin dał ci szansę
na skontaktowanie się z Margaret Subbhash. Jeśli wyślesz Margaret bezpośredni e-mail o swoim
produkcie lub usłudze, najprawdopodobniej jej nie otworzy. Jeśli jednak tematem jest "Frank Franklin;"
ktoś, kogo zna, będzie bardziej prawdopodobne, że przeczyta Twój e-mail.
Kontynuacja: Bądź prosty i bezpośredni. Wiersz tematu, który brzmi "Follow Up", jest krótki i na temat.
Żądanie przychodzące od klienta: Ponownie najlepsza jest prostota i bezpośredniość " Twoje zapytanie
ofertowe "lub" Twoja prośba o (twoje) usługi "

Cold call: Nie chcesz, aby twoje zimne połączenia brzmiały zbyt skromnie od samego początku. Nie
wstawiaj "Oszczędzaj pieniądze"; lub "Zredukuj stracony czas" lub "Nie przegap" w temacie
wiadomości. Są przesadzone i dźwięczne (co znajduje się w folderze ze spamem?). Zamiast tego określ
konkretną lub różnicującą potrzebę lub korzyść Twojego produktu w temacie: "CPAs Get Certification"
Powitanie w wiadomości e-mail jest również ważne. Oto kilka wskazówek:
Opcje: możesz użyć wielu powitań o wysokiej jakości, w tym: "Dzień dobry" (niezależnie od pory dnia)
lub "Cześć" lub "Pozdrowienia". "Dziękujemy za. . . "Jest zawsze mile widziany.
Cel: Dobre powitanie to świetny sposób, aby delikatnie ogrzać klienta.
Długość: Zachowaj krótkie i uprzejme powitanie.
Treść wiadomości e-mail to miejsce, w którym otrzymujesz wiadomość. Oto kilka wskazówek:
Haczyk: Haczyk w przypadku skierowania może być: "Frank Franklin zasugerował, żebym skontaktował
się z tobą w sprawie twojego zainteresowania ekologiczną karmą dla Twojego sklepu." Jeśli to nie jest
polecenie, możesz użyć: "Odwiedzając ostatnio swój sklep Zauważyłem, że nie nosisz żadnych linii
organicznej karmy dla zwierząt ". Lub" Być może zdajesz sobie sprawę, że wraz ze wzrostem
zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi, ekologiczną karmą dla zwierząt. . . "
Akapit następujący po haczyku: W akapicie po haczyku możesz ustawić spotkanie. Na przykład:
"Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z nacisku na lepsze odżywianie dla zwierząt domowych i
zwiększonych marż, które te produkty mogą przynieść. Kiedy jest najlepszy czas, żeby krótko omówić
twoje domowe jedzenie?
Aby uzyskać zimny kontakt, skontaktuj się z następującym podejściem: Pozdrowienie, pozdrawiam, a
następnie podążaj za silną potrzebą lub korzyścią, "Właściciele zwierząt domowych wydają dziś o 35
procent więcej na organiczne karmy dla zwierząt niż dziesięć lat temu. Oznacza to, że istnieją sposoby
na zwiększenie marży dzięki nowym produktom, które maksymalizują sprzedaż. Wyślij mi wiadomość
e-mail z zainteresowaniem kilkoma bezpłatnymi próbkami, aby udostępnić je klientom. "
Zawsze zamykaj zimne wiadomości e-mail z podziękowaniem za "Dziękuję za uprzejmość Twojej
odpowiedzi". Właśnie ta dodana uprzejmość często wywoła reakcję klientów.
Aby uzyskać informacje na temat wcześniejszego kontaktu, skorzystaj z tego podejścia: zwrot
grzecznościowy, powitanie (w tym przypadku powitanie byłoby "dziękuję"), a następnie "Dziękuję za
podzielenie się ze mną planem sprzedaży karmy dla Twojego sklepu. W twoim obszarze rynku wydaje
się, że masz spory popyt na organiczne produkty dla zwierząt. Zgodnie z obietnicą, wyślemy ci karton
próbek do rozważenia. Kiedy w przyszłym tygodniu najlepiej się z tobą skontaktuje? "
Aby uzyskać ciepłe połączenie z istniejącym klientem, wypróbuj to podejście: Zwróć uwagę:
"Dziękujemy za przeniesienie naszych produktów do sklepów. Twoi klienci prawdopodobnie docenią
jakość produktu i dostępność żywności ekologicznej. "Możesz skorzystać z naszej wiosennej supersale.
Za każde dwie palety zakupionego produktu otrzymasz jedną paletę za pół ceny. Zadzwonię do ciebie
w ciągu najbliższych dwóch dni, aby sprawdzić u ciebie zamówienie. "Ponownie, dziękuję za
kontynuację działalności i czekamy na zaspokajanie twoich potrzeb w miarę zwiększania marż."

Linia podpisu kończy wysyłanie wiadomości e-mail. Oto kilka wskazówek:

Skonfiguruj domyślny wiersz podpisu: powinno to być Twoje imię i nazwisko, tytuł, firma, numer
telefonu, adres e-mail i URL witryny. Możesz również dołączyć linię sprzedaży "Odwiedź naszą stronę
internetową dla 100% ekologicznej karmy dla zwierząt domowych. "
Linia różnicowania również może być skuteczna: wyróżnik - "Zapisz się do naszego cotygodniowego
biuletynu z informacjami o sprzedaży" lub "Zdobądź dodatkowy przypadek przy każdym zakupie" - jest
jedną z twoich przewag konkurencyjnych. Ten rodzaj dodatku musi być zgodny z prawem i
zatwierdzony przez twoją firmę.
Mniej znaczy więcej: Twoje słowa nie są wszystkie złote, a uwaga klienta jest bardzo krótka. Upewnij
się, że twoja wiadomość jest tak zwięzła, jak tylko możesz.
Wreszcie, nigdy nie wysyłaj pierwszego szkicu - zawsze edytuj. Nie mogę tego powiedzieć
wystarczająco często.
WIDEOKONFERENCJE
Wideokonferencje z pewnością poprawią komunikację, ale jak już wcześniej wspomniano, istnieje
wiele pułapek, na które należy zwrócić uwagę. Oto kilka wskazówek dotyczących korzystania z
wideokonferencji w Twojej firmie:
Testuj, testuj, testuj: Jeśli to możliwe, przygotuj technika na drugim końcu wideokonferencji, aby
przejść przez około pięć minut wymiany. Zwróć uwagę na problemy z głośnością, mikrofonem i
problemami "ruchu duchów". Szczególnie zwróć uwagę na opóźnienie. Im bardziej jesteś świadomy
ograniczeń sytuacji, tym lepiej możesz kierować innymi, aby uzyskać najlepsze wrażenia. Na przykład
możesz zasugerować, że pary lub trójki skupiają się wokół mikrofonów w całym pomieszczeniu lub jeśli
używają mikrofonu centralnego, poproś głośniki, aby przemieściły się do mikrofonu, gdy chcą mówić.
Ubrania: tak jak w przypadku każdej prezentacji grupowej, na której koncentrujesz się, uważaj na to,
co nosisz. Nie nosić nic zbyt swobodnego lub zbyt "zapracowanego". Czasami obraz jest nieco
zniekształcony, a złożony wzór w ubraniu bardzo rozprasza.
Telefony komórkowe: Poproś wszystkich, aby wyłączyli telefony komórkowe.
Arkusze wytycznych: Pomocne może być przesłanie krótkiego arkusza wytycznych dotyczących
wideokonferencji, aby przypominać ludziom, że są w widoku z kamery i mikrofonu prawie przez cały
czas. Zawstydzający maniery może nie być widoczny w telekonferencji telefonicznej, ale może być
wyświetlany do całej francuskiej grupy klientów Twojej firmy na wideo!
Slajdy: slajdy mogą być trudne do zobaczenia, nawet gdy widzowie są w pokoju, ale rzutowany slajd
wysłany przez wideokamerę jest w najlepszym razie mglisty. Lepiej znaleźć sposób, aby uczestnicy mieli
dostęp do sieci, aby mogli zobaczyć slajdy na swoich laptopach. Możesz kontrolować prezentację
konferencji, nieco lepiej pozycjonując prezentowane slajdy, kolejność wyświetlania itp.
WEBINARIA I KONFERENCJE
Webinaria i połączenia konferencyjne są pogrupowane, ponieważ mają wiele takich samych wyzwań.
Najpierw jednak krótko spójrzmy na wyjątkową okazję z webinariami. Seminaria internetowe w wielu
przypadkach zastąpiły prezentację handlową wykonaną osobiście w pokoju pełnym ludzi. Pamiętaj
jednak, że webinaria wciąż są prezentacjami - mimo że nie jesteś w pokoju z publicznością, a więc
musisz zaangażować słuchaczy - i dlatego musisz przestrzegać pewnych zasad, aby odnieść sukces. Nie
jest to miejsce do dyskusji na temat efektywnej konstrukcji slajdów, do których będziesz kierować
uczestników, gdy dzielisz się konferencją z uczestnikami. Zasadniczo slajdy powinny być szkieletem, a

nie skryptem na ekranie. Użyj grafik i diagramów, aby zilustrować procesy lub dowolny typ przepływu
zamiast numerowanej listy kroków. Użyj sztuki, aby podkreślić punkty powstające w pociskach.
Wreszcie, należy ograniczyć liczbę slajdów do minimum; upewnij się, że są interesujące, najlepiej
ekscytujące; Ogranicz się do ofert dowodowych, danych testowych, referencji, nagród i podobnych
elementów, które mają wpływ wizualny. Teraz, od czasu seminarium internetowego i / lub
telekonferencji, klienci mogą odejść do swoich firm i nie zwracać na nie uwagi, oto sposoby na
zaangażowanie wszystkich. Musisz E-N-G-A-G-E.
Oto kilka wskazówek:
Uczestnicy E-EXCITE z entuzjazmem i motywującym stylem. Jest to prezentacja, a nie zwykłe
połączenie, więc słuchacze będą czerpać z ciebie poziom zaangażowania. Umieść energię w swoim
tonie, swojej wymowie i swojej fleksji. Zmieniaj tempo, w którym mówisz, lub możesz stać się
monotonny - wiesz, jak te reklamy, w których facet krzyczy na ciebie, żeby kupić produkty. Ponadto,
jeśli wstajesz i chodzisz w kółko podczas rozmowy, spotkasz się z silniejszymi w swojej prezentacji.
Pamiętaj, żeby się uśmiechać - będziesz brzmiał lepiej - i czasami używaj humoru.
Udział N-NURTURE przez dobre planowanie. Wyślij agendę ze stosownymi tematami do omówienia.
Wykorzystaj swoje wcześniejsze badania, aby upewnić się, że wybrałeś właśnie właściwe produkty lub
zalety lub rozwiązania dla tej grupy. Chcesz często uderzać w gorące przyciski, a nie tylko rzucić okiem
na coś i mieć nadzieję, że coś się zapełni. Ponadto porozmawiaj z niektórymi uczestnikami z
wyprzedzeniem i poproś ich, aby opublikowali historie lub statystyki, które zainteresują innych.
Przygotuj się na listę wszystkich uczestników, aby móc śledzić, kto mówi, a kto może z jakiegoś powodu
powstrzymywać.
G-GUIDE na spotkaniu. To jest spotkanie, które widzisz, spotkanie, do którego zadzwoniłeś, więc to od
Ciebie zależy, czy będzie on kontynuowany i czy będzie na właściwej drodze. Niezależnie od tego, czy
masz dwanaście decydentów z jednej firmy na jednej transakcji, czy setkę uczestników ze stu różnych
firm, aby ogłosić nowy produkt, nadal możesz zaangażować wszystkich w dobre techniki zadawania
pytań. Nie bój się zmieniać biegów na nowy slajd lub temat, jeśli zainteresowanie maleje. Odprawy są
na to dobre i można używać nazw: "Martin, jak to podejście pasuje do systemu, na który patrzy Twój
zespół?" Teraz ta część jest nieco trudna. Możesz dostać "martwe powietrze" po tym, jak zapytasz
Martina, ponieważ może on zarządzać swoim kontem eBay, gdy robisz punkty krytyczne. Jeśli tak się
stanie, nigdy nie zakłopotaj uczestnika, dzwoniąc do niego. Zamiast tego powiedz: "Wiesz, Martin, to
dobry moment na reakcję wszystkich. Czy przeszkadza mi, gdybym otworzył to pytanie wszystkim?
"Martin jest nie na miejscu, ale prawdopodobnie zwraca uwagę teraz - podobnie jak inni, którzy mogą
zostać wezwani.
A-ADVANCE sprzedażą. Wiedziałeś, że to powiemy, prawda? Buduj relacje podczas webinaru lub
połączenia konferencyjnego. Masz klientów przez telefon, więc używając pytań i odpraw, powinieneś
budować nie tylko raport ale sprzedaż. Dobrą rzeczą jest to, że dynamika grupy może pomóc w
rozpoczynaniu impetu w kierunku zamknięcia. Byłeś na aukcjach, prawda? Tak dzieje się przy
licytowaniu aukcji. Kilka pozytywnych odpowiedzi na odprawę może pomóc wpłynąć na innych, gdy
usłyszysz zgodę w głosach innych niż Twój.
Zobowiązania G-GAIN i śledzić je. Zrób notatki z elementów swojej prezentacji, które uzyskały
pozytywne reakcje od uczestników. Zwróć także uwagę na to, kto nie mówił za dużo lub wcale. (Twój
program powinien zawierać listę wszystkich, którzy oglądają prezentację, zarówno dla twojej korzyści,
jak i dla tych, którzy tam są). Pamiętaj, aby zachęcić tych ludzi do rozmowy, aby nie zostali oślepieni
przez offset pytanie o ścianę lub problem. Lepiej wciągnąć je, niż czekać na zingera. Dodatkowo,

afirmacja zapewniona przez uwagę, którą płacisz prosząc o swoją opinię lub wkład może wzmocnić
wsparcie dla twojego zamknięcia.
E-END na plusie. Uważaj, aby obejrzeć czas i zacząć zamykać pięć minut przed podpisaniem. Być może
sfinalizujesz umowę w zaproszeniu, która byłaby idealną bliską okazją, lub po prostu zyskujesz punkt
zaczepienia, którego potrzebujesz, aby przejść do następnego kroku. Tak czy inaczej, chcesz mieć
pewność, że wszystkie pytania od klientów zostały odebrane i że jesteś ostatnim mówcą.

Na zakończenie podsumujesz wysokie punkty, ostateczny punkt motywacyjny i "podziękowania" dla
uczestników po imieniu (jeśli jest to mała grupa). Jeśli grupa jest duża lub nie znasz wszystkich,
podziękuj im jako grupie, a następnie powiedz "Najlepsze życzenia w dzisiejszym biznesie" (lub coś
podobnego). Dzisiaj bardzo niewielu ludzi życzy dobrze komuś bez konkretnego powodu. Możesz
wyróżnić się wysłaniem afirmacji po swojemu.

Sprzedaż klientom z innych kultur
Tak jak patrzymy na sprzedaż do różnych typów osobowości, gdy patrzymy na sprzedaż klientom w
innych kulturach, musimy najpierw rozważyć naszą własną kulturę, ponieważ jest to podstawa naszej
interpretacji innych. Zachowania asertywne i uległe, a także porozumienia i porozumienia w zakresie
wzorców mówienia, są bardzo różne wśród kultur świata. Milczenie podczas rozmowy jest wskazanym
przykładem. Amerykanie często nie mają z tym nic wspólnego i śpieszą się, aby mówić, myśląc, że cisza
na drugim końcu telefonu oznacza nieuwagę lub wahanie. W zależności od tego, z kim rozmawia
sprzedawca, milczenie może sygnalizować poważne rozważenie przedstawionych opcji. Zerwanie
milczenia - typowo amerykańskie zachowanie telefonu - może wykoleić to, co działa blisko. Przy tak
wielu zmiennych w stylach kulturowych sprzedawcy smartfonów w Stanach Zjednoczonych muszą
nauczyć się rozpoznawać różnice w przeciągnięciu, negocjowaniu lub zamykaniu sygnałów od swoich
nieamerykańskich klientów. Pomocne może być poznanie, w jaki sposób Amerykanie są postrzegani
przez niektórych ludzi w innych krajach:
*Wszyscy jesteśmy "kowbojami". Ludzie w wielu krajach uważają, że element "starego zachodu"
amerykańskiego społeczeństwa jest ujmujący, ale nie lubię galopujących w pistolety ognistych
rozwiązań, używanych czasem w prowadzeniu interesów. Amerykanie, a szczególnie biznesmeni, są
często postrzegani jako natarczywi, spieszeni, a czasem pozbawieni szacunku.
*Amerykanie dbają przede wszystkim o pieniądze, a nie relacje. Często przechodzimy od razu do
biznesu bez żadnych społecznych wątków lub dyskusji na temat czynników, które mogą mieć wpływ na
osobę, z którą rozmawiamy, niezależnie od tego, czy jest to sytuacja rodzinna, coś w wiadomościach,
czy nawet pogoda.
*Amerykanie są "nowi" i niedorzeczni. W porównaniu z cywilizacjami, które mają tysiące lat, jesteśmy
kulturą małych dzieci i czasami postrzegani są jako niedocenianie ważnych kwestii związanych z
tradycją i protokołem.
Oooo! Każdy, kto podróżował, może potwierdzić te spostrzeżenia. Komplement amerykańskiego o
tym, jak osobliwy pub w Anglii może skłaniać do komentarza "No cóż, nie możesz go kupić" od jednego
z mieszkańców. Lub wylewny uścisk ręki oferowany komuś z Japonii lub Korei może spotkać się z niemal
bolesnym odrzutem. Więc nawet jeśli nie będziesz w pubie ani nie będziesz uścisnął ręki podczas
prowadzenia biznesu przez telefon, obserwowanie protokołów innych kultur może być przydatne w
rozwijaniu relacji i zabezpieczaniu biznesu. Jak wynika z poniższych przykładów, nie tylko Ty możesz
popełniać błędy, dzwoniąc do klientów mieszkających w innym kraju lub z innego kraju
RYLIE (sprzedawczyni mebli biurowych, dzwoniąc do niemieckiego klienta): Hans, naprawdę pokochasz
sposób, w jaki nasze piękne meble mobilne pasują do Twojej przestrzeni roboczej. Jest tak elastyczny,
taki ciepły, taki przyjazny - będzie świetnie! Krzesła będą się czuć, jakbyś siedział na maśle.
Rylie nadaje klientowi niemal poetycki, zmysłowy opis z kultury, która podkreśla doskonałość
inżynieryjną. (Czy kiedykolwiek jeździsz BMW?) W rezultacie może być postrzegana jako albo nie
posiadająca odpowiedniej wiedzy, albo próbująca zatuszować źle skonstruowany produkt. Tak czy
inaczej, straciła orientację, która jest najważniejsza dla klienta - niezależnie od tego, czy chodzi o
szczegóły techniczne, czy techniczne - i prawdopodobnie straciła sprzedaż.
ELENA (targi rozrywkowe, sprzedaż japońskiemu klientowi): Takumi, wiem, że nie spędziliśmy ze sobą
dużo czasu, ale to naprawdę wspaniałe, że chcesz robić interesy z naszą firmą. W końcu każdy chce
zarezerwować nasz talent na stoiskach targowych, a jak wiesz, jesteśmy najbardziej doświadczeni na
rynku, więc naprawdę spodoba ci się to, co oferujemy. Jestem tego pewien.

KLIENT: Tak, dziękuję za zwrócenie nam tej uwagi.
Och, Elena, nie! Związek jest ważnym elementem w prowadzeniu interesów nie tylko z japońskimi
przedsiębiorcami, ale także z innymi krajami regionu Pacyfiku. Wygląda na to, że Elena nie zdążyła
nawiązać solidnego związku. Oskarżenia i apele Bandwagon nie latają, gdy robią interesy z osobami z
regionu Pacyfiku. (W rzeczywistości używanie słów "większość" lub "najlepsza" jest źle postrzegane
jako samoagresywne). Jeśli chodzi o "tak", które otrzymała, było to jedynie grzeczne stwierdzenie, że
została wysłuchana, nie że jej przesłanie zostało docenione lub otrzymane pozytywnie. Przepraszam,
Elena, dzisiaj brak sprzedaży.
MARCUS (sprzedawca ramek do zdjęć, sprzedający do wenezuelskiego klienta):
Buenos días, Alegría. Jak tam Twoja drużyna piłkarska? Kickin to? Ha ha. Przejdźmy od razu do rzeczy.
Powiedziałeś, że naprawdę musisz zaangażować swojego szefa, ale jeśli zdecydujesz się na dzisiejszą
wysyłkę ramek do zdjęć, możemy zaoferować ci dodatkowe 10% zniżki. Co mówisz?
Marcus, jak mogłeś? Po pierwsze, najpopularniejszym sportem w Wenezueli jest baseball, a nie piłka
nożna. Po drugie, przywództwo i stabilność zespołu są uważane za bardzo ważne, więc próba odcięcia
szefa od negocjacji prawie na pewno się nie powiedzie. Negocjacje w większości krajów Ameryki
Łacińskiej trwają dość długo, więc presja na obniżenie oprocentowania jest mało prawdopodobna.
Och, Marcus, lepiej trzymaj się sprzedaży w Stanach, albo przeczytaj dobrą książkę o sprzedaży
klientom w innych kulturach! Zwracanie uwagi na różnice kulturowe jest w dużej mierze częścią
sprzedaży telefonicznej, zwłaszcza dzięki dostępnej obecnie technologii zamykającej odległości
geograficzne. Przy tak dużej ilości komunikacji elektronicznej Brenda mogłaby równie dobrze pokryć
terytorium sprzedaży obejmujący Belgię, Francję, Kanadę lub jedno z afrykańskich krajów, w których
francuski jest jednym z ich oficjalnych języków. Ale to, że ona mówi, nie znaczy, że zna kulturę. Każda
kultura na świecie ma własny sposób wyrażania swoich wartości i oczekiwań. Wcześniej rozważaliśmy
różne typy osobowości i dostosowywałeś strategię sprzedaży telefonu, by lepiej komunikować się z
tymi osobowościami. Teraz, niezależnie od tego, czy dzwonisz do klientów spoza swojego kraju, czy
masz do czynienia z klientem, który przeprowadził się tutaj z innego miejsca, musisz skupić się na
zmiennych kulturowych podczas wykonywania połączeń telefonicznych.
Znaczenie czasu
Jedną z wielu różnic między kulturami jest sposób, w jaki postrzegają czas. Jeśli masz skonfigurowane
połączenie konferencyjne lub seminarium internetowe, aby rozpocząć od 9:00. w Niemczech oczekuje
się, że będziesz już w rozmowie, gdy klienci dzwonią o 9:00 - i zaufajcie nam, zadzwonią o 9:00.
Punktualnie jako kultura, Niemcy są bardzo obrażeni, jeśli spóźnisz sie. Wenezuelczycy, pod wieloma
względami bardzo zgoła amerykańscy, jeśli chodzi o ich zrozumienie biznesowe, będą oczekiwać, że
również będziecie na czas . Z drugiej strony, połączenie z innym krajem Ameryki Południowej może
rozpocząć się bliżej godziny 9:30 i kontynuować w spokojniejszym tempie z co najmniej tak samo
swobodną rozmową, jak prowadzenie biznesu. Jeśli chodzi o klientów w Riwierze Pacyfiku, często będą
robić interesy po kolacji po pracy i będą oczekiwać, że zrobisz to samo. Przygotuj się na prezentacje
telefoniczne, gdy upłynie 18 w tej części świata. Kolejnym czynnikiem obejmującym czas jest tempo,
w jakim rozwiązanie jest osiągane w biznesie. W Chinach, na przykład, kraju, którego kultura istnieje
od kilku tysięcy lat, twoja potrzeba zamknięcia biznesu w jednym lub dwóch telefonach może być
postrzegana jako śmieszna. Stare kultury postrzegają czas jako nieco mniej ważny; czas i biznes są na
dłuższą metę. W związku z tym powinieneś spodziewać się wielokrotnej prezentacji swojego telefonu,
ponieważ prawdopodobnie będziesz mieć do czynienia z kilkoma poziomami decydentów. Harmonia
decyzji zarówno z przeszłością, jak i przyszłością jest ważniejsza niż szybkie rozwiązanie.

Rola związku
Rola związku w procesie biznesowym również różni się między kulturami. Dla Amerykanów można to
najlepiej wytłumaczyć w kategoriach dotarcia do punktu w porównaniu z dotarciem do osoby. Dotarcie
do punktu koncentruje się na pisemnych umowach i bezpośrednim adresowaniu sprzecznych
poglądów lub problemów. Ale dotarcie do osoby zwraca uwagę na formalności związane z szacunkiem
i kultywowanie zaufania do klienta - często z czasem. Hierarchia również odgrywa rolę w sprzedaży. Na
przykład w Indiach możesz nawiązać świetne relacje z pracownikiem, ale decyzje są zwykle
podejmowane tylko z góry. Zaten, dokonanie sprzedaży może wiązać się z działaniem za pomocą
szalonych poziomów, aby osiągnąć wstęp do wyższego szczebla, który, jak można się domyślić, jest
procesem dłuższym niż Amerykanie są do tego przyzwyczajeni. Inną zmienną kulturową związaną z
relacjami, związaną ze sprzedażą telefonów, jest stopień, w jakim "mała rozmowa" jest zaangażowana
w ten proces. Podczas gdy amerykańscy biznesmeni mają tendencję do skakania w prawo i zadawania
sondujących pytań lub rozpoczęcia bezpośredniego omawiania korzyści dla produktu lub budowania
reputacji firmy, w Ameryce Środkowej i Indiach uprzejma rozmowa zawsze odbywa się przed biznesem.
A ponieważ rodzina jest niezwykle ważna w obu tych kulturach, klient może chcieć rozmawiać o swoich
dzieciach podczas prowadzenia rozmowy biznesowej. Z pewnością zapytanie od Ciebie o rodzinę
klienta zostanie dobrze przyjęte - i może pomóc odróżnić Cię od innych, bardziej pospiesznych
przedstawicieli handlowych. Wiele problemów związanych z relacjami, takich jak subtelności kontaktu
wzrokowego lub mowy ciała, które różnią się w zależności od kultury, można uniknąć tylko dlatego, że
telefon zapewnia wizualną anonimowość. Jednak, gdy zaplanowana jest wideokonferencja, dobrze
byłoby zapoznać się z niewerbalnymi wskazówkami, które dominują w kulturze klienta, ponieważ
dotyczą one spektrum, akceptacji i zainteresowań (podajemy stronę internetową i książkę do
ponownego wykorzystania w dalszej części rozdziału ). Na przykład, podczas przeprowadzania
wideokonferencji, weź pod uwagę podczas procesu planowania, co nosicie i co pokazuje kamera.
Głośną koszulę lub niechlujne biurko można interpretować jako obraźliwe lub "typowo amerykańskie",
gdy ogląda je ktoś z innej kultury. Kolejną częścią procesu sprzedaży telefonu jest możliwość
nawiązania relacji, które mogą złagodzić obawy klienta o ryzyko, i tutaj również różnice kulturowe
mogą być czynnikiem. To, co według ciebie można uznać za sytuację bardzo niskiego ryzyka, może być
postrzegane jako bardzo ryzykowne, jeśli decyzja o zakupie jest sprzeczna z tradycjami kulturowymi i
formalnymi zasadami społecznymi. Przykładowo, próba sprzedania chińskiej perspektywie sprzedaży
ubezpieczenia długoterminowego dla matki byłaby zniewagą. Chińczycy często mieszkają z rodziną w
większej liczbie osób, więc najprawdopodobniej ta sprzedaż nie zakończy się sukcesem. Bez względu
na to, jak bardzo budujesz relacje z klientami, jeśli chodzi o ich postrzeganie, nigdy nie zdobędziesz ich
tylko dzięki zaufaniu. Będziesz musiał wykazać kompatybilność swojego produktu lub usługi z ich
ustalonymi wartościami kulturowymi.
Język i komunikacja we wszystkich kulturach
Zrozumienie wyrasta ze wspólnego doświadczenia. Jeśli wiesz, że znajomy boi się pająków, to kiedy
usłyszysz grad przeklętych słów i zamieszanie z garażu, prawdopodobnie nie jesteś zaniepokojony.
Można się domyślać, że twój przyjaciel natknął się na pająka. Twoje zrozumienie wspólnego tła z
przyjacielem sprawiło, że słowa, ton i objętość były nieszkodliwe. W skrócie, dmuchnąłeś to jak nic. W
innej sytuacji ktoś przeklinający hałaśliwie i rzucanie różnymi rzeczami może cię rozgniewać lub
przestraszyć. Dlatego kontekst języka jest co najmniej tak samo ważny jak same słowa. Musisz
zrozumieć kulturowe podstawy komunikację, którą słyszysz przez telefon. Co najmniej tak samo ważny,
klient musi zrozumieć słowa i frazę, których używasz również w rozmowach sprzedażowych.
Komunikacja biznesowa poprawia się dzięki neutralnemu językowi - czyli słowom i strukturom zdań,
które są tak blisko standardowe, jak to tylko możliwe. Ktoś uczący się angielskiego w obcym kraju

rzadko uczy się zwykłego amerykańskiego angielskiego. Osoba uczyłaby się Standard English z
podręcznika, który obejmowałby standardową wymowę, strukturę zdania i gramatykę. Gdy zdasz sobie
sprawę z jakichkolwiek zwyczajowych nawyków dotyczących mowy, w tym upuszczonych słów lub liter
na końcach słów, możesz zacząć dostosowywać swój styl do rozmów telefonicznych z nie mówiącymi
osobami. Odświeżenie gramatyki standardowej i wymowy angielskiej może być uporządkowane.
Pamiętaj, że nikt tak naprawdę nie mówi po angielsku, ale im bardziej zbliżysz się do uporządkowanego
stylu komunikacji z klientami, tym lepsze będą twoje relacje. Oczywiście to ciężka praca! Ale czy nie
jest to warte sto tysięcy lub milion dolarów konto? Możliwość skutecznego komunikowania się z ludźmi
z innych kultur polega na wiedzy, czego nie robić, a także na tym, co robić. Na przykład, sprzedając
produkty klientom z innych kultur, należy uważać, aby nie używać zbyt wielu wyrażeń idiomatycznych
i "typowo amerykańskich", co może być mylące. Na przykład, "Whatcha" mówią, że pobieramy
niektóre carryout? " lub analogie sportowe, takie jak "Uderzysz w tym domu", często mylą ludzi, którzy
próbują zrozumieć twoje słowa, ponieważ zostaną przetłumaczone dosłownie. Odniesienie do wyrażeń
baseballowych z amerykańskiego byłoby śmieszne, gdy ktoś z kraju, w którym gra się w baseball nie
grał. Rozsądnie jest także grać bezpiecznie, unikając humoru, z których wiele może być postrzeganych
jako niewłaściwe, obraźliwe lub po prostu niewłaściwie umieszczone w rozmowie służbowej. Przykład:
żartowanie lub szturchanie go w Królową jest powszechne wśród Brytyjczyków, ale jest uważane za
rażąco odpowiednie przez osoby z zewnątrz. Ponadto opłaca się zbytnio komunikować. Pamiętaj, że
używanie zwrotów takich jak "you guys" w odniesieniu do grupy może być uznane za obraźliwe, ale
naprawdę musimy spojrzeć poza zwykłe dosłownie i niedociągnięcia rozmów telefonicznych w różnych
kulturach, ponieważ komunikacja intencji jest tym, co banki sprzedające na przykład, czy koncentrujesz
się raczej na zastrzeżeniach, a nie na punktach uzgodnienia, czy jesteś obrażony przez rosyjskiego
klienta, który kłóci się z tobą głośno, lub francuskiego klienta, który może nawet stać się obraźliwym
językiem, jeśli chodzi o podanie jego lub Kiedy dowiadujesz się, że Rosjanin stara się okazywać szacunek
Twojemu punktowi widzenia (nie kłóciłby się, gdyby nie widział pewnych zasług w tym, co mówisz), to
zmienia twoje postrzeganie zdolności sprzedaży ten klient? I chociaż być może ten francuski klient
krzyczy, jeśli uważnie się przysłuchujesz, może być jasne, że musi być w stanie dać ci "tak".
Kultura i osobowość
Zanim zaczniesz omijać zakres wyzwań związanych z kontaktami z klientami pochodzącymi z innych
kultur, wróć do dyskusji na temat czterech typów osobowości w części 3. Z informacji w tym rozdziale
zauważysz pewne podobieństwa kulturowych stylów operacyjnych i stylów osobowości. Niemcy, na
przykład, mogą być postrzegani jako pasujący do wielu cech osobowości Pewnego Siebie. Z drugiej
strony klienci z Ameryki Środkowej mogą być bardziej podobni do stylu Osobowości Dobrego Klienta.
Klienci z krajów na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie zachowują się jak Precyzyjny typ osobowości
w ścisłym przestrzeganiu zasad i procedur. Jeśli chodzi o Amerykanów, są oni najczęściej postrzegani
przez resztę świata jako idealnie pasujące do formy Zenergetyzowanej osobowości. Kiedy zaczynasz
pracę z klientami z różnych kultur - zarówno tych mieszkających za granicą, jak i tych, którzy osiedlili
się w Stanach Zjednoczonych - poświęć czas, aby powiązać swój styl kulturowy z konkretnym typem
osobowości. Oczywiście będziesz chciał zapoznać się z większą ilością elementów kultury, niż tylko
dopasować osobowość. Ponadto nie każdy element wymiany handlowej ma charakter kulturalny;
różne osobowości istnieją we wszystkich kulturach. Z tego powodu praca z osobowością, którą
wykonujesz, może wykraczać poza postrzegane różnice kulturowe. Radzenie sobie z różnicami
kulturowymi. Jak mogłeś się domyślić, w jednym rozdziale jest zdecydowanie zbyt wiele różnic
kulturowych i trosk. Najlepszym sposobem na zapewnienie udanych transakcji sprzedaży telefonicznej
jest skorzystanie z następujących porad:

* Jeśli sprzedajesz klientowi, z którym nie jesteś zaznajomiony, zapytaj, zanim go zatelefonujesz, lub
przeprowadź kilka badań online, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi, zanim wykonasz to pierwsze
połączenie.
* Zanim zajmiesz się klientem z innej kultury, niezależnie od tego, czy byłeś w jego kraju, czy znasz
kogoś z tego miejsca, dokładnie zbadaj kulturę przed odebraniem telefonu lub skonfigurowaniem
seminarium internetowego lub konferencji internetowej.
* Podejmuj wskazówki od poczty głosowej klienta i pisania. Możesz usłyszeć znajomy akcent w
wychodzącej poczcie głosowej lub zobaczyć konkretny wzór zapisu w wiadomości e-mail. Mogą one
pomóc Ci określić sposób komunikowania się z tym klientem, na przykład czy zwrócić się do niego
bardziej formalnie, używając nazwiska (Pani Hyashi) lub użyć tylko swojego imienia (Rodrigo), gdy
zostawiasz wiadomość na automatycznej sekretarce lub komunikujesz się przez e-mail.

