“ŞİRKETTEN ŞİRKETE SATIŞ
TEKNİKLERİ” 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

GÜVENİLİR SATIŞ DANIŞMANI OLMAK

MODÜLÜ

Günümüzde müşteriler karşılarında “Alttan girip, üstten çıkan”,

ANLATAN
İFADELER

“Kapıdan kovulsa, bacadan giren” tarzında bir satıcı değil,
güvenilir satış danışmanı görmek istemektedirler. Müşteriler, satış
kadrolarının, kendi rekabet ortamlarına katkı sağlayacak değerli
bakış açıları sunmalarını ve riskli kararlarından kaçınmalarına
destek olmalarını beklemektedirler.
Bu programın amacı, satış kadrolarının güvenilir satış danışmanı
olma yolculuğuna katkı sağlamak ve kurumsal müşterilere satış
yapabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Eski satış ekollerinin, satış mesleğine bakışı
Neden “Satıcı” değil, “Güvenilir Satış Danışmanı” olmak
Şirket, ürün ve satıcının aynı anda müşteriye sunmak zorunda
olduğu…

SÜRE

03:18

EK KAYNAKLAR

Program İçerik Yapısı

2. BÖLÜM: ŞİRKETTEN ŞİRKETE SATIŞIN TEMELLERİ
2. MODÜL

ŞİRKETTEN ŞİRKETE SATIŞIN 7 DİNAMİĞİ

MODÜLÜ ANLATAN

Şirketten şirkete satış, karar anında yanlarında olmasak bile,

İFADELER

müşterilerin davranışlarını etkileyebilecek tohumların daha
önceden ekilmesini zorunlu kılar.
Bunun anlamı, müşteri bünyesinde farklı performans hede eri ve
farklı beklentileri olan çok sayıda bölümü ve aynı zamanda
uzmandan, C-Level’a kadar çok farklı düzeyleri ikna etme
zorunluluğudur.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

B2B & B2C satışın temel farkları ve bu farkların iş yapış
biçimlerine etkileri
Satış kadrosunun her iki tarafı koordine etme zorunluluğu
B2B satışta müşteriyi tanımanın ikinci amacı: Satış yapmamak

SÜRE

04:15

EK KAYNAKLAR

B2B & B2C Satışın Farklı Dinamikleri

fl
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3. MODÜL

HEDEF MÜŞTERİLERİN GRUPLANDIRILMASI

MODÜLÜ

Hedef müşteri gruplandırması, aylık müşteri ziyaret planı

ANLATAN
İFADELER

oluşturmaktan, iş planını kurgulamaya; o ste olunduğu
zamanlarda kimlerle telefon ile görüşülmesi gerektiğinden, dijital
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pazarlama faaliyetlerini planlamaya kadar yapılacaklar listesini
otomatik olarak doğru bir biçimde oluşturacaktır.
MODÜLÜN İÇERİĞİ

Hedef müşteri gruplandırmasının iki temel kriteri
Ziyaret planını müşteri grubuna göre oluşturma
Gruplandırmanın satış kadrosu özelinde pratik faydaları

SÜRE

03:19

EK KAYNAKLAR

ABC Müşteri Gruplandırması Örnekleri

4. MODÜL

YENİ SATIŞ DÖNEMİ: SATIŞ 4.0

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Satış 1.0’da “Devlet Memuru” gibi davranan satı kadroları, Satış
2.0’da ürün odaklı satıcı olarak sahneye ıkmaya ba ladı.
Teşhis müşterinin olunca, tedavi yöntemini de müşteri
belirliyordu. Bundan dolayı satış kadrosu sadece tedavi araçlarını
tedarik eder konumunda kalıyordu, yani tedarikçi, çözüm ortağı
değil.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Satış 1.0’dan, 4.0’a satışın gelişim yol haritası ve satış dönemleri
Düşük rekabet ve yüksek talebin oluşturduğu basmakalıp satıcı
prototipi
Satıcıdan, güvenilir iş danışmanına; tedarikçiden, stratejik çözüm
ortağına geçiş

SÜRE

04:59

EK KAYNAKLAR

Satış Şirketi ve Satıcı Gelişim Dönemleri
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5. MODÜL

SATIŞTA ZİHİNSEL TASARIM: 5T FELSEFESİ

MODÜLÜ

Satış işinde her şeyin özü, bir satıcının zihninde kendisini ve

ANLATAN
İFADELER

mesleğini nasıl algıladığıdır.
Kimi müşteri kullandığı ya da ikame ettiği ürünün toplam sahip
olma maliyetinin farkında bile değildir. Kimi farkındadır ama
probleme ya duyarsız ya atalet hailinde ya da bilgi eksikliği
yüzünde yanlış teşhis koymaktadır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Satış kadrosu zihinsel tasarımının, sonuçlar üzerindeki etkisi
Satış metodolojilerinin ortak noktası
Tıp ve satış felsefeleri arasındaki köprü: 5T

SÜRE

03:42

EK KAYNAKLAR

6. MODÜL

SATIŞ KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL ALGI

MODÜLÜ ANLATAN

Her hamlenin başı olan strateji kuşkusuz çok önemlidir ancak,

İFADELER

satış kültürü ihmal edildiği an strateji anlamını yitirir.
Satış eğitimlerinde anlatılan müzakere teknikleri kazan-kaybet
temelli savaş sonrası oturulan anlaşma masalarının ikna
yaklaşımlarıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Satış kültürünün 2 zihinsel tasarımı
Yanlış kültürel tasarımın, sisteme etkisi
Şirket DNA’sına müşterinin yanlış kodlanması

SÜRE

03:07

EK KAYNAKLAR
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7. MODÜL

FARKLI SATICI PROFİLLERİ: AVCI VE ÇİFTÇİ

MODÜLÜ

Yeni müşteri üretimi avcı, mevcut müşteri yönetimi çiftçinin daha

ANLATAN
İFADELER

çok başarılı olduğu alanlardır. Gelir arttıran avcı, uzun s reli
k rlılı ı sa layansa ift idir.
Avcı satıcı müşteriye nasıl satabileceğini hisseder, sezgiseldir.
Çiftçi ise akılcıdır, satış yapabilmesi için müşteri, pazar ya da ürün
bilgisine ihtiyaç duyar.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Avcı & çiftçi satıcı yapılarının anlamı ve etkin performans
üretecekleri alanlar
Avcı & çiftçi satıcı yapılarının farklı yetkinlik ve özellikleri
Pro lini bilmenin satıcıya pozitif etkisi

SÜRE

03:21

EK KAYNAKLAR

Hunter (Avcı) & Farmer (Çiftçi) Satıcı Pro lleri

3. BÖLÜM: SATIŞTA TALEP ve DEĞER YARATMA
8. MODÜL

SATIŞTA TALEP YARATMA, YÖNETME VE OLUŞTURMA

MODÜLÜ ANLATAN

B2B satış dünyasında şirketlerin sıfır kara yaklaşmasının temeli,

İFADELER

çoğunlukla kendilerini arayan müşterilere satış yapma
alışkanlıklarıdır. K r ve b y menin merkezi ise talep yaratmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Talep yaratma, talep oluşturma ve talep yönetme arasındaki
farklar
Yüksek satış, kar ve büyümenin kritik oranı: %90
Sadece talep yönetmenin, şirketleri götürdüğü karanlık nokta

SÜRE

03:29

EK KAYNAKLAR
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ü

ü

ç
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9. MODÜL

KURUMSAL MÜŞTERİLERİN KALBİNE DOKUNMAK

MODÜLÜ

Satış eğitimlerinde kendine sıklıkla yer bulan “Özellik satmaz,

ANLATAN
İFADELER

fayda satar” cümlesi doğru mudur? B2C’de doğru, B2B’de ise
oldukça eksik bir ifadedir.
Eskiden satışa yeni başlayanlara “Canlı Broşür” denirdi. Bunun
sebebi, tecrübe eksikliği ve heyecan yüzünden müşterilerine
sattıkları ürünün ezberledikleri özelliklerini soluksuz
sıralamalarıydı.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşteriyi alım için harekete geçirecek tetikleyiciyi bulmak
Standarttan, müşteriye özel mesajlara doğru 4 ana adım
Ürün ya da hizmetin özelliğine sorulacak kritik soru

SÜRE

04:13

EK KAYNAKLAR

10. MODÜL

CANLI BROŞÜRDEN, MÜŞTERİYE ÖZEL ÇÖZÜME

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Bir r n n onlarca zelli i, her bir zelliğin bir ok avantajı
olabilir ama hepsi geneldir. Fayda ise sadece “O” m teriye yani
o sinde toplantı yaptığımız ya da konuşurken gözünün içine
baktığımız müşteriye zeldir.
Şirketlere satışta fayda sunmak çok önemlidir, ancak yeterli
değildir. Bununda bir üstüne çıkılması gerekir. Peki, faydanın bir
üstü nedir?

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşteriye fayda sunabilmenin ön koşulu
Konuşurken gözünün içine baktığımız müşteri ne duymak ister?
3 Farklı müşteri & 3 Farklı mesaj

SÜRE

03:19

EK KAYNAKLAR
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11. MODÜL

MÜŞTERİLERE PARA KAZANDIRMAK

MODÜLÜ

Bir ürünün onlarca avantajı müşterinin ilgisini çekebilir ancak

ANLATAN
İFADELER

sözleşmenin imzalanmasını sağlayacak olan, kilit noktaya
dokunan o bir avantajdır. Tüm mesele, o bir avantaj ile müşterinin
problemi arasında bağlantı kurup, faydayı bulmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşterinin kilit noktası nedir?
Müşterilerin nansal verilerine katkı sağlamak
Şirketlere satışta “maliyeti düşürme” ve “gelir artırma” kavramları

SÜRE

02:45

EK KAYNAKLAR

Özellikten, Değere Çalışması

4. BÖLÜM: BÜYÜK MÜŞTERİLERE SATIŞ
(Büyük Müşteri Yönetimi)
12. MODÜL

BÜYÜK MÜŞTERİLERE SATIŞ VE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK

MODÜLÜ ANLATAN

Stratejik müşteriye satış yapma faaliyeti iletişimi artırmak değil,

İFADELER

müşteriye özel değer yaratmakla ilgilidir.
Bu yetkinlik, müşteri bünyesinde çalışanlar arasındaki güç
dengelerinin farkında olmaktır. Bu güç dengelerinin hassas
noktalarını öğrenmek, satış faaliyeti esnasında bu dengelerden
faydalanmak ve doğru kullanmaktır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Büyük müşterilere satış yapma ya da yönetmenin felsefesi
Stratejik müşteriyi yönetmenin 2 boyutu
Büyük müşterileri etkin yönetebilmek için sahip olunması
gereken ana yetkinlik

SÜRE

05:01

EK KAYNAKLAR

fi
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13. MODÜL

MÜŞTERİNİN KARAR VERME SÜRECİNİ YÖNETMEK

MODÜLÜ

Satış yapmak ya da iş birliğini geliştirmek için büyük müşteriler

ANLATAN
İFADELER

hakkında bilinmesi gereken çok sayıda bilgi olmakla birlikte, bir
bilgi vardır ki, buna sahip olmadan satış yapmaya çalışmak
okyanusa pusulasız açılmaya benzer.
Büyük bir müşterinin karar verme süreci hakkında bilinmesi
gereken 4 başlık vardır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Satış yapmak için bilinmesi gereken en önemli bilgi
Karar verme sürecinin 4 konu başlığı
Bir satıcının satış sürecini yönetirken yapabileceği en büyük hata

SÜRE

05:09

EK KAYNAKLAR

Karar Verme Süreç Haritası Rapor Formatı

14. MODÜL

MÜŞTERİLERDE ALIM ROLLERİNİ YÖNETMEK

MODÜLÜ ANLATAN
İFADELER

Alım rolleri, satın alma sürecindeki yetkililerin karar ve ürün ile
olan etkileşim biçimleridir.
Alım rolleri haritasını oluşturmak satışın bilimsel yönü, bu rollere
sahip yetkililerle iletişim kurmayı başarmak ise sanat yönüdür.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Kurumsal bir müşterideki alım rolleri ve anlamları
Destekleyen ile etkileyen; kararı veren ile onaylayan arasındaki
farklar
Hangi durumda satışı kaybetme riski çok yüksek düzeye çıkar.

SÜRE

06:17

EK KAYNAKLAR

Müşteri Alım Rolleri Haritası Rapor Formatı
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MÜŞTERİ İÇ İLİŞKİSİNİ YÖNETMEK

MODÜLÜ

Müşteri bünyesindeki kimi alı an ya da y netici, kendi

ANLATAN
İFADELER

b l m nde ya da ba ka b l mde alı an ast, yanda ya da
stlerini sevmeyebilir.
Unutulmaması gereken son nokta; satış, müşterinin key ne ya da
kararına bırakılamayacak kadar önemlidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Müşteri iç ilişki boyutunun anlamı ve 3 ilişki boyutu
İç ilişki boyutunu bilmenin yöntemi ve sonuca katkısı
İç ilişki boyutunun proaktif kullanım yolları

SÜRE

05:44

EK KAYNAKLAR

Müşteri İç İlişki Haritası Rapor Formatı

16. MODÜL

MÜŞTERİNİN KADEME VE BÖLÜMLERİNİ YÖNETMEK

MODÜLÜ ANLATAN

Üst kademe şirket karlılığına, orta kademe bölüm performansına

İFADELER

ve alt kademe ise yaptığı işin verimliliğine odaklıdır.
Satılan ürün ya da hizmetin alımını tetikleyebilmek için müşteri
bünyesindeki her bir bölüme özel farklı söylemler
oluşturulmalıdır. Ancak, müşteriler ile yapılan görüşmelerde bu
söylemlerin spontan bir biçimde gelişmesi beklenmemelidir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Kademe ve bölümleri yönetmenin anlamı
Üst, orta ve alt düzey kademelerin farklı değer algıları
Üst kademe ile yapılan görüşmelerde en etkili konuşma
senaryosu

SÜRE

05:02

EK KAYNAKLAR
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15. MODÜL

17. MODÜL

İLK İLETİŞİM İÇİN KADEME SEÇİMİ

MODÜLÜ

İlk ziyaret için hangi kademeden randevu talep etmek daha

ANLATAN
İFADELER

verimlidir? Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ya da Direktör
konumundaki üst kademe, Bölüm Müdürü pozisyonundaki orta
kademe ya da Uzman düzeyindeki alt kademe mi?
Bölüm yetkilileri, kendi sorumluluk alanlarında kendilerinin
aşılmasını çok hoş karşılamayacaklardır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

İlk ziyaretin kademeler bazında artı ve eksileri
Üst kademe ile ilk iletişimde, risklerin minimize edilmesinin
yöntemi
Bir fırsatın uzun süre değişmeden satış raporlarında durma
nedeni

SÜRE

04:02

EK KAYNAKLAR

5. BÖLÜM: EMPATİK İLETİŞİM BECERİLERİ
18. MODÜL

B2B SATIŞTA SORU SORMA VE DİNLEME

MODÜLÜ ANLATAN

Anketör ile doktorun soru sorma stillerindeki bu davranış, ürün

İFADELER

odaklı satıcı ile güvenilir satış danışmanı arasındaki farkı ortaya
çıkartır.
Eski satış ekolleri, satıcının konuşması üzerine inşa edilmiştir.
Öylesine ki, çok konuşunca müşterinin afallayacağı, zihninin
bulanacağı ve alım yapma kıvamına geleceği varsayılmıştır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Satışta soru sormanın nedeni ve felsefesi
Farklı soru kalıpları, örnekleri ve kullanım yerleri
Satış görüşmelerinde empatik dinleme

SÜRE

05:11

EK KAYNAKLAR

B2B’de Etkili Soru Sorma ve Empatik Dinleme

10

19. MODÜL

DAVRANIŞ STİLLERİNİ TANIMAK VE YÖNETMEK- I

MODÜLÜ

Satış ile milattan önce yaşamış olan Empodocles ya da Hipokrat

ANLATAN
İFADELER

arasında ne bağlantı olabilir?
Her rengin kendine ait korkusu vardır ve insanlar bu korkularla
yüzleşmemek için davranışlarını belirli kalıplara göre sergiler.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

4 farklı davranış biçiminin anlamı ve önemi
Farklı davranış biçimlerini doğru bir biçimde teşhis etmek
Her mizacın kendine has korkusu ve bu korkunun davranışlara
etkisi

SÜRE

06:14

EK KAYNAKLAR

20. MODÜL

DAVRANIŞ STİLLERİNİ TANIMAK VE YÖNETMEK- II

MODÜLÜ ANLATAN

Mavi, problemleri teşhis etmede ve kök nedene ulaşmada

İFADELER

başarılıdır. Kırmızı projeleri hayata geçirmede, yeşil çözüm ve
projelerde eksik kalan duygusal boyutu tamamlamada ve sarı ise
inovatif çözümler geliştirmede…
Eğer bir toplantıda karşımızda birden çok yetkili varsa ve her
birinin rengi farklı ise, burada karar vericinin rengi referans
alınmalıdır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

Görüşmede birden çok renk olması durumunda ne yapılabilir?
Zıt renklerin birbirlerine pozitif katkıları
Homojen takımların tıkandıkları nokta

SÜRE

04:41

EK KAYNAKLAR

Müşterilerin Davranış Stillerini Yönetmek
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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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