“ŞİRKETTEN ŞİRKETE
SATIŞTA İLK ZİYARETTEN,
KAPANIŞA” PROGRAMI
MODÜL İÇERİKLERİ
Bu dokümanın tüm hakları SalesCon f irmasına aittir. SalesCon’un yazılı
onayı olmadan dijital ortamlarda paylaşılamaz, sosyal medyada
yayınlanamaz ve açık erişim alanlarına konulamaz. Baskı yoluyla
çoğaltılıp, genel kullanıma açılamaz.
SalesCon ihlallerden doğacak yasal haklarını saklı tutar.

1. BÖLÜM: AMAÇ ve KAPSAM
1. MODÜL

ŞİRKETLERE SATIŞTA İLK ZİYARETTEN, KAPANIŞA

MODÜLÜ

Şirketlere satışta talep yaratma, satış hede erini gerçekleştirme

ANLATAN
İFADELER

ve karlı satmanın yolu ilk ziyaret, analiz, doğrulama, sunum,
kanıtlama, teklif, itirazlar, müzakere, kapanış, sözleşme, geçiş ve
takibe kadar tüm satış adımlarına hakkını vermekle mümkündür.
Bu programın amacı, ilk iletişimden kapanışa kadar müşteri adayı
yönetim; devirden, cüzdan payını artırmaya kadar tüm müşteri
yönetim adımları üzerinde durmak ve satış kadrolarının ihtiyaç
duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Talep yaratmak için ilk ziyaretten, kapanışa kadar tüm satış
adımlarında üstün performansı yakalamanın yolu
Mevcut müşteri yönetiminin incelikleri
Mevcut müşteri özelinde farklı satış türleri

SÜRE

02:43

EK KAYNAKLAR

Program İçerik Yapısı

2. BÖLÜM: İLK ZİYARET ve İLK GÖRÜŞME AKIŞI
2. MODÜL

EN ETKİLİ SATIŞ KAPATMA TEKNİĞİ: DOĞRU AÇILIŞ

MODÜLÜ ANLATAN

Bireysel müşterilere satışın ya da eski satış ekollerinin en

İFADELER

kutsadığı satış adımı, kapanıştır. Oysa günümüz B2B satış
dünyasında kapanış değil, açılış daha önemlidir.
M terinin i inde ya anan g dengeleri, uyu mazlıklar, satı
s recini etkileyecek b l mler arası davranı lar, karar verme
sürecindeki hassas noktalar gibi bir ok veriye sahip olunabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşteriye yapılan ilk ziyarette yüksek başarının, satış sonucuna
katkısı
Müşteri ilk ziyaretlerinde ön hazırlığın anlamı ve kaynakları
Ön araştırmanın en önemli kaynağı

SÜRE

04:45

EK KAYNAKLAR
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3. MODÜL

İLK İLETİŞİMDE BAŞARININ YÖNTEMLERİ

MODÜLÜ

Bu görüşmeler daha etkili kişilere ulaşma, konuların üzerinden

ANLATAN
İFADELER

tekrar geçme, analize başlama, saha keş yapma, farklı
katılımcılarla toplantıyı tekrar etme, karar verici ile görüşme,
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demo yapma gibi farklı konuları içerebilir.
Bireysel yetkinliklerin organizasyon yetkinlikler ile
ilişkilendirilebilmesi için, ilk görüşmede satış kadrosunun elinde
neyi, nasıl yapması gerektiğine dair bir senaryo olmalıdır.
MODÜLÜN İÇERİĞİ

Soruların ve ikinci adım kapanışının zihinde planlanması
Satış kadrosunun satmasına yardımcı olmanın en etkili aracı
İlk görüşme senaryosunun oluşturulma nedeni ve sağlayacakları

SÜRE

04:17

EK KAYNAKLAR

İlk Ziyaret Öncesi Ön Hazırlık Kontrol Listesi

4. MODÜL

DAKİKA DAKİKA MÜŞTERİ İLE İLK GÖRÜŞME SENARYOSU- I

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Toplantıyı gerçekleştireceğimiz tarihi, perşembe günü saat 10–11
arası olarak belirledik. Şimdi bu 1 saatlik görüşmede dakika
dakika neler yapılması ve neler söylenmesi gerektiğine dair bir
görüşme akışı oluşturalım.
İlk açılış konuşması görüşmenin o andan itibaren iletişim tonunu
belirleyeceği için çok önemlidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Toplantıdan 2 gün önce yapılması gereken faaliyet
Müşteri o sinde yapılan görüşmede stres durumu
Müşteri üzerindeki baskının azaltılması

SÜRE

03:37

EK KAYNAKLAR

İlk Görüşme Öncesi Müşteri ile Paylaşılacak Görüşme Ajandası
Örneği

fi
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5. MODÜL

DAKİKA DAKİKA MÜŞTERİ İLE İLK GÖRÜŞME SENARYOSU- II

MODÜLÜ

Müşteri ile yapılan ilk toplantının başında, direkt ürün ya da şirket

ANLATAN
İFADELER

detaylarına girilmeden önce karşılıklı bir sohbet ortamının
oluşturulması çok önemlidir. Toplantının bu açılış anında, bu
sohbetin konusu olabilecek 4 açılış yöntemi vardır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

İlk görüşmenin başında kullanılacak 4 açılış yöntemi
Açılış yöntemlerinin kullanım kuralları
Satışta birinci, en önemli ve her şeyin üstündeki kural

SÜRE

04:18

EK KAYNAKLAR

6. MODÜL

DAKİKA DAKİKA MÜŞTERİ İLE İLK GÖRÜŞME SENARYOSU- III

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Şirketimizin kuruluş yılı, çalışan sayısı, operasyonlarının
büyüklüğü, sektördeki konumu, pazar payı, fabrika büyüklüğü,
aldığı ödüller şirket değerleridir, müşterinin iş değeri değil.
İlk görüşmenin ana amacı müşteri problemlerinin ön teşhisini
yapmak ve olası çözüm alternati eri ile ilerleme isteği
uyandırmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşterinin bilinçaltında danışman algısını oluşturmak
Şirket tanıtımında dikkat edilecek en önemli nokta
Kişisel tanıtımın en etkili yöntemi

SÜRE

03:57

EK KAYNAKLAR
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7. MODÜL

DAKİKA DAKİKA MÜŞTERİ İLE İLK GÖRÜŞME SENARYOSU- IV

MODÜLÜ

Marka ya da imaj değil, daima hikâye ve deneyim satar. Burada

ANLATAN
İFADELER

olmazsa olmaz tek bir kriter vardır.
Şimdi de, görüşmenin ertesi günü, örneğimize göre cuma günü,
Ahmet Bey ve diğer katılımcılara bir e-posta göndermemiz
gerekir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Referans hikayelerin anlamı ve kullanımı
Referans hikayelerde olması gereken 5 unsur
İlk görüşmedeki son 5 dakikanın önemi

SÜRE

04:52

EK KAYNAKLAR

Referans Hikâye Oluşturma Şablonu

8. MODÜL

POTANSİYEL VE ALIMA HAZIR OLMA KAVRAMLARI

MODÜLÜ ANLATAN

Bir müşterinin potansiyel olup olmadığı kararı satış şirketine aittir,

İFADELER

müşteriye değil.
İlk ziyaretin satıcı açısından ikinci amacı ise müşterinin alıma
hazır olma düzeyini ölçümlemektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Potansiyel kavramının yazılı hale getirilmesi
Müşteri ölçeklendirmesinde kullanılacak 5 başlık
Müşterinin alıma hazır olma düzeyinin ölçümlenmesi

SÜRE

03:53

EK KAYNAKLAR

Müşterinin Alıma Hazır Olma Düzeyinin Ölçümlenmesi

3
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3. BÖLÜM: ANALİZDEN, KAPANIŞA
9. MODÜL

DANIŞMANLIK SATIŞININ KALBİ: DEĞER ANALİZİ

MODÜLÜ

Teknik analiz, müşterinin yaşadığı problemleri ya da ulaşmaya

ANLATAN
İFADELER

çalıştığı vizyonu anlamak ve bu konuda nasıl katkı
sağlanabileceğini öğrenmektir.
Müşterilerin kullandıkları ürün ya da hizmetin toplam sahip olma
maliyeti ve kalitesi konularında bilinç düzeyleri yüksek
olmayabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Değer analizinin iş ve teknik olmak üzere iki boyutu
Teknik analizin yapılabilmesi için sahip olunması gereken 3 bilgi
Müşterilerin farklı bilinç düzeyleri

SÜRE

04:05

EK KAYNAKLAR

İlk İletişim ve Analiz Adımlarında Kullanılabilecek Olası Sorular

10. MODÜL

VERİLERİN KAYNAĞI VE SONUÇLARIN TEYİDİ

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Satışın bilim yönü, bu bilgileri müşterinin anlayacağı şekilde bir
araya getirip, yatırımın geri dönüşünü ortaya koymaktır. Satışın
sanat yönü ise, bu bilgileri elde edebilecek düzeyde sağlıklı
iletişim ve güven ortamı kurmaktır.
Şirketten şirkete satışta analiz, diğer bir deyişle müşteriyi tanıma
sadece satış yapmak için yapılmaz; satış yapmamak için de
yapılır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşterilerinin mevcut durumu hakkında farkındalığını
geliştirmek
Mevcut kalite düzeyi için müşteri içinde bilgi alınabilecek 5
kategori
Neden analiz adımı altına, doğrulama alt adımı eklenmelidir?

SÜRE

06:19

EK KAYNAKLAR

6

11. MODÜL

KRİTİK TETİKLEYİCİ: TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ (TSOM)

MODÜLÜ

Bir satıcının ana görevi müşteriye toplam sahip olma maliyetini

ANLATAN
İFADELER

net ve açık bir biçimde göstermektir. Rakiplerin teklifte ucuz
kalmak için üstünde durmadığı gizli maliyetleri ortaya
çıkarmaktır.
Müşterilerin ciddi bir çoğunluğu, bu gizli maliyetleri görmez. Kimi
zaman dikkat etmez, kimi zaman algılayamaz ya da uzmanlık
alanı olmadığı için farkına bile varamaz.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

TSOM nedir ve hangi maliyet yapılarından oluşur?
Müşterilerin TSOM’leri konusunda farkındalık düzeyleri
TSOM hesaplama aracının 2 amacı

SÜRE

03:56

EK KAYNAKLAR

12. MODÜL

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ (YGD) VE HESAPLAMASI

MODÜLÜ ANLATAN

Yatırımın geri dönüşü, sunulan ürün ve hizmetin müşterinin

İFADELER

bilançosuna nasıl katkı sağlanacağının kanıtlanmasıdır.
Yatırımın geri dönüş oranı sayesinde yapılacak yatırımın nansal
performansı ve ön önemlisi alternatif yatırımlar ile kıyaslaması
ortaya çıkarılabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

YGD nedir ve nasıl hesaplanır?
Karar vericilerin görmek ya da duymak istediği veri
YGD hesaplama aracı oluşturmaktan ve desteklemekten sorumlu
bölümler

SÜRE

04:01

EK KAYNAKLAR

fi
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13. MODÜL

GÜÇLÜ SUNUMLAR İÇİN 12 DETAY

MODÜLÜ

Analiz aşamasında müşterinin eksik, yanlış ya da hatalı yaptığı

ANLATAN
İFADELER

işler ortaya çıkabilir. Uzun süre verimsiz bir çalışma sergilenmiş ya
da yanlış kararlar alınmış olabilir.
Teknik temelli sunum, mühendis ya da teknik kökenli yetkililerin
anlayabileceği detayları barındırır. İş temelli sunum ise, teknik
detaya girmeden ya da değindikten sonra; teknik çözümlerin
sağlayacağı katma değeri ve iş sonucunu aktarmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

B2B satışta sunum adımının anlamı, uygulaması ve içeriği
Sunumda kritik ifadelerin belirtilme yöntemi
Sunumda başarıyı sağlayacak 3 faaliyet

SÜRE

06:13

EK KAYNAKLAR

14. MODÜL
MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

ALIMI KOLAYLAŞTIRICI EN ETKİLİ ARAÇ: KANITLAMA
Duygu temelli B2C’de tiyatral ve prototip sunum becerileri
aranırken, akıl temelli B2B’de yönettiği projeyi sunan analitik ve
liderlik becerileri daha ön plana çıkar.
B2B’de prezentasyon değil, demostrasyon daha önemlidir. Yani
sunum değil, kanıtlama…

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Ana ya da alt satış adımı olarak kanıtlama sunumunun anlamı
Kanıtlama sunumunun satış kadrosu tarafından riskli algılanma
ihtimali
Kanıtlama sunumunun müşteri bünyesinde en çok etkilediği
alım rolü

SÜRE

04:33

EK KAYNAKLAR
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15. MODÜL

ŞİRKETLER ARASI SATIŞTA TEKLİFİN ODAĞI

MODÜLÜ
ANLATAN

Tekli erin kapanışa dönüş oranı düşüyor ise, müşteri kendisine
verilen teklif dosyasını hızla çevirip yat sayfasına bir an önce

İFADELER

ulaşmak istiyor ise, bitmek tükenmek bilmeyen R1, R2, R3 gibi
sürekli artan revizyon kodlarıyla tekli er devamlı bir biçimde

8

güncelleniyor ise, müşteri teklif dosyasını kaybetmiş ancak
“Problem yok yatı bir yerlere yazmıştım” diyor ise satış sürecinin
teklif adımı ve teklif formatı üzerinde detaylı düşünme vakti
gelmiş demektir.
MODÜLÜN İÇERİĞİ

Hangi faaliyetler tamamlanmadan teklif vermek anlamsız bir
adım haline gelir?
Teklif sunduktan sonra, nüanslar dışında, konuşulmaması
gerekenler
Müşteriler neden öncelikle teklif dosyasındaki yatırım tutarına
ulaşmak ister?

SÜRE

04:10

EK KAYNAKLAR

16. MODÜL

GÜVEN UYANDIRAN VE KAZANDIRAN TEKLİF FORMATI

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Teklif, müşterinin işine odaklanmalı, alımı kolaylaştırmalı ve
müşteride güven uyandırmalıdır.
Bu dört bölüm oluşturulurken, elbette logo, renk seçimi, gra k
kullanımı gibi görsel kalite ihmal edilmemelidir. Kurumsal
iletişim çalışmasında sadece antet, zarf ya da dosya formatı değil,
teklif görsel yapısı da tasarlanmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşteriye odaklı teklif formatını oluşturan 4 bölüm
Teklif dosyasında şirket ve ürün tanıtımı nasıl
konumlandırılmalıdır?
Tekli erde kullanılmaması gereken o s programı

SÜRE

03:41

EK KAYNAKLAR
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17. MODÜL

SATIŞIN HAFIZASI: SÖZLEŞMELER

MODÜLÜ

S zle meler konu itibariyle hukuki gibi g z kseler de temelde “i ”

ANLATAN
İFADELER

ile ilgilidirler. S zle melerin olu turulmasında avukatlar kendi
kurumlarının t m risklerini minimize etmek ister. İşte bu durum
“i ”i ıkmaza s r kleyebilir.
Şirketten şirkete satışta felsefe, teklif içeriğinin müşteriyle birlikte
yazılmasıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Sözleşme adımının önemi
Sözleşmelerde dikkat edilecek hususlar
Yaşayan hafıza olarak sözleşmelerin iş temelli değerlendirilmesi

SÜRE

02:58

EK KAYNAKLAR

18. MODÜL

İTİRAZLARI ETKİN CEVAPLANDIRMA YÖNTEMİ

MODÜLÜ ANLATAN

İtirazları cevaplandırma şirketten şirkete satışta ne ana ne de alt

İFADELER

adım olamaz. Satış süreci diye bir kavramın varolma nedeni,
itirazları minimize etmektir.
İtirazları cevaplandırma ve analiz adımı arasında ters korelasyon
vardır. Birine ayrılan süre artırılsa, diğerine ayrılan süre azalır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

İtirazları etkin cevaplandırmanın 3 adımlık yöntemi
4 ana itiraz kalıbı
Problem, aciliyet ve güvene dayalı itirazlar

SÜRE

04:54

EK KAYNAKLAR
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19. MODÜL

FİYAT MÜZAKERESİ VE MALİYET HESAPLAMA

MODÜLÜ
ANLATAN

Değer ya da danışmanlık satışının özü, müşterinin sağ eli ile
uzattığı paranın karşılığında, sol eline daha ağır gelen bir değeri

İFADELER

koymaktır.
Eğer müşteri yata itiraz ederken, kastettiği makul bir düzeyde
indirim almak ise durum değişir. Ya bu indirim yapılır ya
taksitlendirilir ya da daha ekonomik başka bir ürün önerilebilir.
Ancak, burada kritik bir açmaz bizi bekler.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Fiyat itirazlarının farklı yüzleri
Maliyet hesaplama ve yat müzakeresi arasındaki fark
Satış kadrosunun sunduğu çözümün yatına inancı

SÜRE

04:00

EK KAYNAKLAR

20. MODÜL

HAKLARIN KORUNDUĞU MÜZAKERE

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Müşterinin DNA’sında olmayan, daha önce hiç satın alma
yapmadığı ya da hiç kullanmadığı bir ürün olduğunda
değerlendirme yapma süresi uzayabilir ve satış sürecinin başına
dönme re eksi sergileyebilir.
Hep iki seçenek üzerinde durulur: “Kazan-Kaybet” ya da “KazanKazan”. B2B satışta “Kazan-Kaybet” çok tehlikeli, “Kazan-Kazan”
ise uygulama alanı olmayan bir seçenektir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müzakereyi bir satış adımı olarak belirleyebilmenin kriteri
Kurumsal satışın müzakere adımında takas edilebilecek
öncelikler
Değer ve maliyet arasında bir noktada durmayı öğrenmek

SÜRE

04:52

EK KAYNAKLAR
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21. MODÜL

SATIŞTA "KAZAN-KAZAN"IN ANLAMSIZLIĞI

MODÜLÜ

“Kazan-Kaybet” yaklaşımı yüzünden herkes kendi cebine

ANLATAN
İFADELER

odaklanır ise, belirli bir zaman sonra herkesin ortak buluşacağı yer
bellidir: “Kaybet-Kaybet”.
Satış dünyasında “Kazan-Kazan”ın en temel sıkıntısı bu
kavramdan ne anlaşıldığının net bir biçimde tanımlanamaması
ve uygulama adımlarının belirsizliğidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Kazan-Kazan yaklaşımını hayata geçirebilecek tek koşul
Kazan-Kazan pratik kullanıma uygun değil ise, doğru ifade nedir?
En etkili metod: Değere göre yatlandırma

SÜRE

03:38

EK KAYNAKLAR

22. MODÜL

ŞİRKETTEN ŞİRKETE SATIŞTA KAPANIŞ

MODÜLÜ ANLATAN

Kapanış sonuçtur, sebep değil. Kapanış adımı etrafında dolaşan

İFADELER

karmaşanın ana nedeni, bireysel müşterilere satıştaki negatif
alışkanlıklardır.
Satış isteme konuşmalarının önündeki engel, satıcının bir türlü
“Hadi bitirelim” diyememesi ya da “Ne zaman imza atacağız” diye
soramamasıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

B2C pazarının basmakalıp kapanış tekniklerinin, B2B satışa
negatif etkisi
B2B’de satış kadrosunun kapanış adımı için uygulayabileceği 2
faaliyet
Satışı istemenin kapanışı hızlandırma etkisi

SÜRE

04:22

EK KAYNAKLAR

fi
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23. MODÜL

SATIŞ KAPATMADA RİSK ALGISINI YÖNETMEK

MODÜLÜ

Bu durum, müşteri hareketlerinin ağırlaşması ve satın alma

ANLATAN
İFADELER

sürecine anlamsız duruşlar eklemesine yol açar.
B y k proje, b y k risk; b y k risk, büyük korkudur.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Özel fırsat ya da jestler hangi koşullarda sunulmalıdır?
Somut kayıpların müşteride tetikleyici olarak kullanılması
Müşteri üst yönetiminin satın alma sürecine dahil olma anları

SÜRE

05:13

EK KAYNAKLAR

4. BÖLÜM: MEVCUT MÜŞTERİ YÖNETİMİ
24. MODÜL

ŞİRKET İÇİ MÜŞTERİ DEVRİ VE TAKİP

MODÜLÜ ANLATAN

Müşteri adayının sözleşmeyi imzalayıp, müşteri haline gelmesi,

İFADELER

satış kadroları açısından her şeyin bittiği an olarak
algılanmamalıdır. Doğrusu, şirketten şirkete satışta imzadan
sonrası her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı andır.
Müşteri deneyimi açısından inisiyatif satış bölümünden
uygulama, proje ya da operasyon bölümlerine kayar. İşte bu süreç
içinde, en tehlikeli durum, gri alanların oluşmasıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşteri adayının, müşteri olmasının anlamı ve iki alt adım
Satış sonrası geçiş ya da proje uygulama sürecinde dikkat
edilmesi gerekenler
Takip aşamasının güçlendirilmesi

SÜRE

04:23

EK KAYNAKLAR
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25. MODÜL

MÜŞTERİLERDE CÜZDAN PAYINI ARTIRMAK

MODÜLÜ

Öncelik ciroya değil, kara verildiğinde; cüzdan payı, pazar payının

ANLATAN
İFADELER

önüne bile geçebilir.
Çapraz satış ısrarla satışı sonlandırmaya değil, müşteriyi
yetiştirerek uzun vadede sonuca varmayı hede eyen bir
uygulamadır. Bireysel satışta çapraz satış sonuç odaklı bir hamle
iken, kurumsal satışta süreç odaklı bir faaliyettir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Pazar payı mı, cüzdan payı mı?
Çapraz ve ek satışların en büyük katkısı
Şirketten şirkete satışta çapraz satış için gerekli 2 ön koşul

SÜRE

03:45

EK KAYNAKLAR

26. MODÜL

REFERANS ve AĞ SATIŞI

MODÜLÜ ANLATAN

Bireysel müşterilere satışın kapanış adımında referans isteme

İFADELER

alışkanlığı vardır. Oysa şirketten şirkete satışta referans, satış
yapıldığı an değil, çözümün müşteri tarafından belirli bir süre
memnuniyetle kullanıldığı zaman istenir. Üstelik bu zaman
zarfında satıcı, satış sonrası müşteri ile iletişimini yitirmemelidİr.
Etkili kullanıldığında, ciro üretimine öngörülemeyecek düzeyde
çok büyük katkılar sağlayabilecek başka bir satış modeli daha
vardır: Ağ Oluşturma Satışı

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Kurumsal müşterilerde referans satışının yöntem ve uygulaması
Referans yoluyla verilen tekli erin kapanışa dönüş oranı ve
anlamı
Satışta ağ oluşturmanın kural ve yöntemleri

SÜRE

04:25

EK KAYNAKLAR
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SalesCon HAKKINDA
Ne Yapar?
2006 yılından bu yana şirketlerin, satış
performanslarını optimize ederek
sürdürülebilir düzeyde yüksek ve kârlı satış
yapmalarına yardımcı olur.

Nasıl Yapar?
Şirketlerin, müşterileri nezdinde tedarikçi
değil; stratejik çözüm ortağı olarak
algılanmalarını sağlayacak süreçleri tasarlar.
Ürün satışından, değer satışına geçişlerini
oluşturacak metodolojik altyapıları kurgular.

Neden Yapar?
Çünkü, şirketlerin, rakipleri tarafından en zor
kopyalanabilecek ve birinci önemdeki
rekabet avantajının, sürdürülebilir düzeyde
yüksek ve kârlı satış yapan bir satış gücüne
sahip olmak olduğuna inanır.
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NEDEN SalesCon
Satış süreç ve araçlarını değişen iş ve pazar
koşullarına göre yeniden tasarlar ve
yapılandırır.
Satış bölüm yapısını, satış sürecini ve satış
kadrosunu objektif olarak gözlemler, analiz
eder ve raporlar.
Aynı sektörde ve aynı iş kolunda olsa bile hiç
bir kurumun birbirine benzemediği
gerçeğiyle, kuruma özel ihtiyaçları
derinlemesine anlar ve çözümler geliştirir.
B2B satışta yaşanılması muhtemel
darboğazları “akademik” veya “B2C pazarına
odaklı” yaklaşımlarla değil, şirketlerin kritik iş
sonuçlarına odaklanarak değerlendirir.
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