Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:
Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων,
καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης και αγοράς, επηρεάζει
άμεσα τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος της επιχείρησης, παίζει καταλυτικό ρόλο
στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και συνδέεται άμεσα με την
επίτευξη των στόχων της.
Λόγω της μεγάλης λοιπόν σημασίας των πωλήσεων για τη λειτουργία μιας
επιχείρησης, τα τελευταία 40 κυρίως χρόνια έχει διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός
ερευνών με σκοπό τόσο τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά και την απόδοση των πωλητών, όσο και την περιγραφή των πλέον
αποτελεσματικών πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης πωλητών.
Οι έρευνες αυτές προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη βελτίωση της
οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων και έρχονται να συμπληρώσουν την
παράδοση, τη διαίσθηση και την προσωπική εμπειρία πάνω στις οποίες στηρίζονται
όλοι σχεδόν οι υπεύθυνοι / διευθυντές πωλήσεων για να οργανώσουν, να
υποκινήσουν και να κατευθύνουν την απόδοση των πωλητών τους.
Παρά όμως τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει προκύψει από τις ερευνητικές αυτές
προσπάθειες, η λειτουργία των πωλήσεων παραμένει για πολλές επιχειρήσεις, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η «αχίλλειος πτέρνα» της επιχείρησης,
ιδιαίτερα βέβαια στη χώρα μας, όπου πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες,
παρουσιάζουν τεράστιες αδυναμίες στον τομέα αυτό.
Το πρόγραμμα πωλήσεων μιας επιχείρησης δεν αναπτύσσεται και δεν λειτουργεί
ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες στρατηγικές δραστηριότητες της Αντίθετα, πρέπει να
αναπτύσσεται σε άρρηκτο συντονισμό με τα υπόλοιπο επιχειρησιακά προγράμματα
(π.χ. μάρκετινγκ, προσωπικού, παραγωγής και χρηματοδότησης) με βάση τη
συνολική στρατηγική προσέγγιση της επιχείρησης που έχει επιλεγεί για την επίτευξη
των γενικών στόχων της.
Οι γενικοί στόχοι της επιχείρησης θα προσδιορίσουν τους στόχους του μάρκετινγκ
που, όπως είναι φυσικό, πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τους πρώτους.
Ακολουθεί η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός του
μείγματος μάρκετινγκ (marketing mix). Το μείγμα μάρκετινγκ αφορά το προϊόν, τη
προβολή (δηλαδή διαφήμιση, προσωπική πώληση, προώθηση πωλήσεων και
δημόσιες σχέσεις), την τιμολόγηση και τη διάθεση. Όλες δε οι πτυχές του μείγματος
μάρκετινγκ πρέπει να σχετίζονται στενά μεταξύ τους και να βρίσκονται σε ισορροπία
ώστε να επιτευχθεί συνέργια (synergy).
Η οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων εστιάζεται στην εφαρμογή και υλοποίηση της
προσωπικής πώλησης στο μείγμα μάρκετινγκ.
Ειδικότερα, η οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων περιλαμβάνει την οργάνωση
της δύναμης των πωλητών, την πρόβλεψη των πωλήσεων, τον καθορισμό στόχων
πωλήσεων, το σχεδιασμό των περιοχών πώλησης, την επιλογή, πρόσληψη και
εκπαίδευση των πωλητών, την υποκίνηση των πωλητών μέσω των συστημάτων
(χρηματικών και μη) αμοιβών, και την αξιολόγηση της απόδοσης τους.

1

Γιατί να εκπαιδευτώ στην Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:






Γιατί θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες εξειδικευμένες πάνω σε ένα
σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα.
Γιατί οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο αναπτύσσουν και προωθούν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και προκειμένου να αυξήσουν την πελατεία
τους και ταυτόχρονα να εδραιωθούν στον κλάδο που δραστηριοποιούνται,
χρειάζονται καταρτισμένα στελέχη πωλήσεων που θα στηρίξουν αυτήν τους
την προσπάθεια.
Γιατί είναι ένας νευραλγικός τομέας για την επιχείρηση που διαρκώς
εξελίσσεται – εμπλουτίζεται αλλά και συνεχώς διευρύνεται και δεν εμφανίζει
κορεσμό και κατά συνέπεια ανεργία.
Γιατί δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χρήση του.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης των Πωλήσεων απευθύνεται σε άτομα
που είτε έχουν γνώσεις πάνω στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις είτε έρχονται σε πρώτη
επαφή με αυτόν τον τομέα.
Είναι χρήσιμο και συνάμα απαραίτητο:





Για όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις
και τεχνικές στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης των Πωλήσεων.
Για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τις
δεξιότητές τους πάνω στα εργαλεία διαχείρισης πωλητών και περιοχών
ευθύνης τους.
Για όσους εργάζονται στο χώρο των πωλήσεων.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ασκήσουν
εξατομικευμένη πελατοκεντρική πολιτική για την προβολή και προώθηση
των προϊόντων και υπηρεσιών τους και επιθυμούν να στελεχωθούν με
άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Από το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορούν να επωφεληθούν: Εργαζόμενοι πάνω στις
πωλήσεις, Άνεργοι, Φοιτητές και Απόφοιτοι Σχολών Μεταλυκειακής και
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενα:
Το σεμινάριο «Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων» μπορεί να το
παρακολουθήσει οποιοσδήποτε και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προϋπάρχουσες
γνώσεις.

Σκοπός του προγράμματος:
Το σεμινάριο «Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων» έχει ως σκοπό να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες σε αυτό:
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Αξιολογούν το ρόλο της δύναμης πωλήσεων μέσα στο συνολικό πλαίσιο της
διοίκηση πωλήσεων.
Να έχουν γνώσεις των μεθόδων και των εργαλείων της πρόβλεψης των
πωλήσεων.
Έχουν την ικανότητα να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις σκέψεις και
προτάσεις για την οργάνωση ενός τμήματος πωλήσεων, σε οποιοδήποτε τομέα
δραστηριότητας και εάν ανήκει.
Κατανοούν τις διαφορετικές δομές και τεχνικές πώλησης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
Να κατανοήσουν τους παράγοντες κλειδιά για τον σχεδιασμό του ανθρώπινου
δυναμικού των πωλήσεων.
Να γνωρίζουν όλες τις βασικές έννοιες και την διαδικασία της προσωπικής
πώλησης.
Να αναπτύξουν τις βασικές στρατηγικές που χρειάζονται έτσι ώστε να θέτουν
τους στόχους των πωλήσεων.
Να κατανοήσουν τον ρόλο και τις δραστηριότητες του πωλητή και πως αυτά
μπορούν να εφαρμοστούν μελλοντικά σε πιθανή επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.
Να παρακινηθούν έτσι ώστε να σκεφτούν και να αντιληφθούν την
αποφασιστική σημασία της οργάνωσης και της διοίκησης των πωλήσεων για
την επιχείρηση.
Να αναγνωρίσουν μερικές από τις κατευθυντήριες μεταβλητές για την
διαμόρφωση της στρατηγικής των πωλήσεων από την πλευρά της
επιχείρησης.
Να εμπεδώσουν τους τρόπους για να διοικούν αποτελεσματικά μία ομάδα
πωλητών.

Χρονική Διάρκεια – Ώρες: 40
Το σεμινάριο «Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων» υλοποιείται από
εξειδικευμένους καθηγητές, σε αίθουσες με άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και είναι
διάρκειας διδακτικών ωρών (Θεωρία και Ασκήσεις Πράξεις).
Πρόγραμμα Σπουδών
Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων
Γενικές Πληροφορίες
Η λειτουργία των πωλήσεων, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της
αγοράς, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και
συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Άλλωστε δεν υπάρχει
ούτε ΜΙΑ επιχειρησιακή δραστηριότητα, η οποία δεν περικλείει μέσα της την έννοια
της πώλησης. Γιατί χωρίς την πώληση δεν υπάρχει η επιχείρηση και χωρίς πελάτες
δεν νοείται η ύπαρξη της.
Η διαδικασία της πώλησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις, εκφράζει μια νέα φιλοσοφία
που αντιπροσωπεύει έναν καινούργιο τρόπο συμπεριφοράς αγοραστή, μία αλλαγή
προσέγγισης από πλευρά πωλητή, υιοθετώντας γενικότερα ένα “στυλ” πωλήσεων
σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό. Από την άλλη, ο σημερινός πωλητής δεν
είναι ένας απλός πωλητής αλλά ένας ολοκληρωμένος manager με τεχνικές γνώσεις,
δεξιότητες και αντιληπτικές ικανότητες.
3

Κατά συνέπεια, υπάρχει μια γενικότερη ανατροπή του status quo στις πωλήσεις,
δηλαδή ριζική, καταλυτική αλλαγή του τρόπου πωλήσεων και της υπάρχουσας
συμπεριφοράς των πωλητών στην αγορά, σε σύγκριση με ότι ίσχυε τα προηγούμενα
χρόνια.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναθεωρήσουν την οργάνωση των πωλήσεων εάν
επιθυμούν να μετακινηθούν επιτυχώς από τις παραδοσιακές πωλήσεις στο
αναδυόμενο πρότυπο που έχει σαν επίκεντρο την προσαρμοστικότητα και τη
δημιουργία σχέσεων.
Όλοι οι τομείς της διοίκησης πωλήσεων, η στρατηγική, οι κατευθύνσεις, η
στοχοθέτηση και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η ανταμοιβή, πρέπει να
αντικατοπτρίζουν τον προσανατολισμό στον πελάτη και να επιδιώκουν μακροχρόνιες
σχέσεις μαζί του.
Μαθήματα

 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ






Πωλήσεις Και Φιλοσοφία
Τι είναι και τι κάνουν οι Πωλήσεις
Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
Προσωπική Πώληση
Η Διαδικασία της Πώλησης

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ















Τεχνικές πωλήσεων
Η εξέλιξη των τεχνικών Πωλήσεων Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά
Μοντέλα Επιλογής Πωλήσεων
Πρακτικές σχετικά με τις πωλήσεις
Τρόποι αύξησης των πωλήσεων
Έγκαιρη απάντηση
Προσφορά περισσότερο προληπτικών ιδεών
Κατανόηση των αναγκών
Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων
Τακτικές κατά τις διαπραγματεύσεις
Διαπραγματεύσεις σε περίοδο κρίσης
Εκπαίδευση και στάση της εταιρείας προς τις πωλήσεις
Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στις πωλήσεις
Τρόποι για να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη ομάδα πωλήσεων

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ










Οι συσκευές Sales Force Automation
Στρατηγικά πλεονεκτήματα
Πώς να κάνουμε τους πωλητές μας πρωταθλητές στον στίβο των πωλήσεων
SFA: Δυνητική Πηγή Εσόδων
Το Τηλέφωνο μας φέρνει κοντά στον πελάτη
Οργάνωση και Προγραμματισμός κατά περιοχές
Έλεγχος της προσπάθειας πώλησης
Χρήση αρχείων για την άσκηση ελέγχου
Αρχεία Πωλήσεων

Είδη αρχείων
 Αρχεία και δραστηριοποίηση
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 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ








Οργάνωση και λειτουργία των πωλήσεων
Ανάγκη ευελιξίας
Η σημασία της οργάνωσης στην λειτουργία των πωλήσεων
Ο χαρακτήρας της οργάνωσης
Τι ξεχωρίζει τις εξαιρετικές, από τις καλές οργανώσεις πωλήσεων
Ο προγραμματισμός στις πωλήσεις
Ο ρόλος του προγραμματισμού στις πωλήσεις

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ











Οι αρχές και ο ρόλος της αποτελεσματικής διεύθυνσης
Ηγεσία & Τύποι ηγετών
Σημασία της ηγεσίας στις πωλήσεις
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηγεσίας Πωλήσεων
Οι καλοί πωλητές αποτυγχάνουν να γίνουν καλοί διευθυντές
Το κόστος από μια χαμηλού επιπέδου διοίκηση των πωλήσεων
Οι δύο πλευρές της ηγεσίας στις πωλήσεις
Διαμόρφωση της διαδικασίας πωλήσεων – αποτελεσματική χρήση των δεικτών
Ο Ρόλος των διευθυντών πωλήσεων στη διαδικασία των πωλήσεων – η χρήση των δεικτών
Καθοδηγώντας τους πωλητές: Οι τέσσερεις ρόλοι της ηγεσίας Διαχείριση της Διαδικασίας
Πωλήσεων: Η χρήση των Δεικτών
 Ολοκληρωμένη ηγεσία πωλήσεων
 Δημιουργώντας αποτελεσματικούς ηγέτες πωλήσεων
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ





Συσκέψεις πωλήσεων
Συνέδρια πωλήσεων
Περιοδική σύσκεψη πωλήσεων
Το γραφείο πωλήσεων

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 Πρόβλεψη πωλήσεων και στόχοι
 Κάποιες Βασικές Έννοιες
 Επιχείρηση και κλάδος
 Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων Υποκειμενικές-Ποιοτικές Μέθοδοι
 Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων Αντικειμενικές-Ποσοτικές Μέθοδοι
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ








Γενικά
Οι σκοποί των Στόχων πωλήσεων
Τα Χαρακτηριστικά ενός καλού συστήματος στόχων
Διαδικασία καθορισμού Στόχων
Είδη Στόχων
Καθορισμός σπουδαιότητας και επιπέδου στόχων
Διεύθυνση και αντικειμενικοί στόχοι
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 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
 Μπόνους, προμήθεια ή και τα δύο;
 Οι τρόποι αμοιβής
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 Αξιολόγηση πωλητών
 Λόγοι αξιολόγησης των πωλητών

Κριτήρια αξιολόγησης των πωλητών
 Πηγές πληροφόρησης για αξιολόγηση
 Ποιός πρέπει να αξιολογεί το προσωπικό πωλήσεων
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Αξιολόγηση Δεξιοτήτων για τη Διοίκηση Πωλήσεων
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