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Wstęp
Jesteś sprzedawcą, albo managerem sprzedaży? Zakładamy, że z
dużym nakładem motywacji i energii realizujesz przyjęte na ten rok
cele. Jesteś zaangażowany w swój biznes – zależy od niego nie tylko
twoja

zawodowa

ekonomiczne.

satysfakcja,

Zaplanowałeś

ale

działania,

także
wziąłeś

bezpieczeństwo
pod

uwagę

dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku i upodobania klientów.
Liczyłeś na inspiracje płynące z ebooka „4 sposoby na zwiększenie
sprzedaży usług”. I … właśnie niespodziewanie (w subiektywnym
poczuciu to zawsze jest niespodziewane, choćby było nawet
zapowiedziane) – spada na ciebie poważny kryzys – jakim jest
rozlewająca się wojna tuż za naszą granicą.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni i poruszeni. Zaniepokojeni o
przyszłość i poruszeni ludzkimi dramatami. W takim momencie
ścierają się różne tezy na temat prowadzenia aktywności biznesowej
i dopadają nas wątpliwości:

Czy zatrzymać komunikację biznesową z klientami, czy też
robić swoje – jakby nic się nie stało? A może to, co
zawodowo robimy w tej sytuacji nie ma już znaczenia?
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Ostatnia teza brzmi bardzo złowieszczo, a my będziemy cię
zachęcać, żebyś nie wpadał w czarnowidztwo i zachował
realizm.
Oto kilka naszych sugestii, jak kształtować biznesowe relacje z
klientami w czasach niepokoju – są na tyle uniwersalne, że
mogą mieć zastosowanie nie tylko w tej konkretnej, ale w
różnych kryzysowych sytuacjach.

Nie zatrzymuj swojego biznesu.
Warto robić swoje. Pierwsza zasada bezpieczeństwa brzmi:
zadbaj najpierw o siebie, bo jeśli nie uratujesz siebie, to nie
pomożesz także nikomu innemu. Jest więc to jedyne racjonalne
rozwiązanie. A racjonalność w czasach kryzysu jest nam
wszystkim potrzebna, jak powietrze. Twoim klientom także. Pomż
im, swoim przykładem, podtrzymać ich własną racjonalność.
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Nie udawaj jednak, że nic się nie stało.
Nie ignoruj rzeczywistości.
Dotyczy to sferykomunikacji z klientem, a więc marketingu czy
rozmów sprzedażowych. Komunikuj więc szczerze.

Jeśli

to

zgodne

z

tobą,

podziel

się

w

mediach

społecznościowych swoim zaangażowaniem w pomaganie. Przy
czym zachowaj umiar. Nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale
promować postawę pomagania, a także wzmacniać w
przestrzeni społecznej pozytywne przeżywanie kryzysowej
sytuacji. To bardzo ważne. Dziel się wartościowymi informacjami
o akcjach, które warto wesprzeć. To sprawdzian realnej
wartości tego, co nazywamy CSRem, a także ludzkiego wymiaru
biznesu.
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Co jednak z komunikacją o biznesie?

Pomagaj i mów o tym, ale znaj proporcje.

Nie staraj się sprawiać wrażenia, że nie robisz biznesu. To także
element szczerej komunikacji. Przemyśl: może zaplanowaną na
teraz kampanię promocyjną warto opóźnić o 2-3 tygodnie,
żeby jej nie spalić. A może warto ją przeformułować, biorąc
pod uwagę nową rzeczywistość?

Bądź blisko swojego klienta i jego potrzeb.
Skoro żyjesz ze sprzedaży usług, jesteś zapewne wrażliwy na
potrzeby klienta. Zastanów się, czy bieżąca sytuacja ich nie
zmieniła. Może trzeba zmodyfikować twój produkt? A jeśli nie
jesteś tego pewien, zawsze warto zapytać twoich klientów,
jakie wsparcie z twojej strony jest im najbardziej potrzebne w
danej sytuacji. Zrób ankietę w internecie i poproś o jej
wypełnienie w zamian za lead magnet (na przykład ebook).
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W ten sposób zrobisz wiele dla klientów i dla siebie, ponieważ:
dowiesz się czy i jak zmodyfikować strategię produktową
pogłębisz komunikację marketingową z klientami (w więc
także relację zaufania)
oswoisz kwestię kryzysu, w najbardziej konstruktywny sposób
– przygotowując się do adekwatnego działania

Jak prowadzić rozmowy sprzedażowe w czasach
niepokoju?
Bądź profesjonalistą, a wiec nie zaprzeczaj swojej roli
sprzedawcy w tym kontakcie, ale nie rezygnuj z empatii, a
przede wszystkim ze szczerości.
Zapytaj, jak ta sytuacja wpływa na twojego rozmówcę. Przy tym
warto pamiętać, że różne typy osobowości reagują inaczej na
sytuacje kryzysowe. Będą tacy, którzy będę chcieli koniecznie
się odnieść (może nawet emocjonalnie) do aktualnej sytuacji i
tacy, którzy wykażą tutaj powściągliwość. Nie zakładaj z góry,
ale reaguj na zachowanie klienta.
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Powściągliwego czy ekspresyjnego – twojego klienta w jakimś
stopniu zawsze dotyka sytuacja kryzysowa. I tutaj jest twoja
właściwa rola i nowa szansa. Porozmawiaj o nowej sytuacji i
tym, jak możesz zareagować, jako dostawca usług.

Kryzys może być także szansą na większą uważność w
sprzedaży i na wzmacnianie relacji zaufania.
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O autorkach
Joanna Malec
Założycielka

firmy

Business

Factor.

Zawodowo

zajmuję

się

prowadzeniem projektów rozwijania kompetencji pracowników w
organizacjach, wspierając je tym samym w dążeniu do szybkiego
reagowania na potrzeby współczesnego rynku. Zakres moich
doświadczeń wyznaczają między innymi projekty rozwoju potencjału i
efektywności zespołów, podwyższania kompetencji managerskich,
rozwijania talentów w organizacjach, dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem (mentoring i sukcesja)
Moja dwudziestoletnia obecność na rynku szkoleń, pomaga mi
zrozumieć kierunek i cel zmian, w jakim zmierza gospodarka i nasze
społeczeństwo, co jest dla mnie nieustanną inspiracją i motywacją do
twórczej pracy przy planowaniu projektów wparcia biznesu.

Monika Meyer - Palus
Jestem niezależnym ekspertem i doradcą w obszarze szkoleń. Moje
dwudziestoletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala mi na
swobodne poruszanie się w środowisku usług edukacyjnych i
selekcjonowanie ich według kryteriów i potrzeb postawionych przez
Klientów. Realizowane przeze mnie projekty szkoleniowe zawsze mają
na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowe osób, które
zdecydowały się wziąć w nich udział. Zajmuję się także zintegrowaną
komunikacją marketingową, która umożliwia Klientom budowanie
pozytywnego wizerunku poprzez odpowiednio dobrane działania
marketingowe, PR-owe i promocyjne

Ela Sawczuk
od 16 lat zajmuję się sprzedażą, ponad 10 lat uczę tego innych
przedsiębiorców i ich handlowców. Pomagam firmom zwiększać wyniki
sprzedażowe, jednocześnie pokazuję, że sprzedaż może być
naturalnym procesem wynikającym z zaufania i zbudowanej z klientem
relacji. Jestem też wychowanką korporacji, więc mam fokus na wyniki i
dostarczanie swoim klientom rezultatów. Kocham sprzedaż i potrafię
zarażać tą pasją innych.
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Potrzebujesz wsparcia?

BEZPŁATNA KONSULTACJA
Umów się z nami na konsultację sprzedaży w Twoim biznesie.
Podpowiemy Ci jak możesz wykorzystać wiedzę zawartą w tym
ebooku w praktyce.

Dodatkowo dobierzemy dla Ciebie takie rozwiązania, które
najszybciej przełożą się na Twój wynik sprzedażowy.

UMÓW SIĘ TERAZ
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Joanna Malec, Monika Meyer-Palus, Ela Sawczuk
Fanki skutecznej i naturalnej sprzedaży. Od lat same
sprzedają, doskonalą procesy sprzedaży u swoich
klientów i uczą tego innych.

Jeżeli zajmujesz się sprzedażą usług i jak co roku patrzysz
z pewnym niepokojem na zawieszoną nad głową
poprzeczkę z napisem „oczekiwany poziom sprzedaży” –
poświęć

chwilę

czasu

na

lekturę

tego

ebooka.

Prawdopodobne jest, że przedstawione w nim treści
dadzą Ci pomysł i impuls do wykonania skoku ponad tę
poprzeczkę.

