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CO NURTUJE SPRZEDAWCÓW W 2022 ROKU?
Mogło być już pięknie, ale jest niespokojnie. Pandemia się kończy, ale za sprawą
geopolityki niepokój nie ustępuje. Na pytanie, czy w obliczu zagrożenia robić
biznes, odpowiadamy: tak. Empatia wobec potrzebujących połączona z realizmem
życiowym i biznesowym jest dobrym lekarstwem na niepokój.
Jak więc osiągnąć cele sprzedażowe w roku 2022? Zawsze warto zacząć od tego
samego: zrozumieć czego potrzebują nasi klienci.
Firma Mintel, prognozując trendy konsumenckie na ten rok, podkreśla 3
dominujące postawy:
Po pierwsze: konsumenci chcą kontroli nad własnym życiem.
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Chcą świadomie podejmować decyzje. Potrzebują jasnych, przejrzystych
przekazów, elastyczności i możliwości podejmowania decyzji dostosowanych do
ich indywidualnych, zmieniających się potrzeb.
Dla nas jest to wyraźna instrukcja, żeby być wszędzie tam, gdzie nasz klient, mieć
przemyślany przekaz marketingowy. Klienci chcą precyzyjnych i wiarygodnych
informacji o tobie i twoich produktach, bez nadmuchanych słów. W cenie jest
autentyczność i naturalność i personalizacja przekazu.

Po drugie: konsumenci szukają radości i szczęścia
Tak sformułowała to firma Mitel, analizując wyniki wcześniejszego badania. My dziś
inaczej sformułowalibyśmy ten postulat, zwłaszcza patrząc na nasze doświadczenia
warsztatowe. Klienci szukają sposobów na uspokojenia emocji i redukcję stresu. Chcą
też zadbać o własne zdrowie.
Jak na to odpowiedzieć? W przypadku naszej aktywności biznesowej jest to
stosunkowo proste: przygotowaliśmy dla naszych klientów szkolenia z budowania
odporności psychicznej i redukcji stresu, które od dwóch lat są jednymi z najczęściej
wybieranych. Być może nigdy się nie zastanawiałeś na tym, że twoja usługa czy
produkt przyczynia się do uzyskania przez klienta kontroli i spokoju? To kwestia
odpowiednio użytego języka korzyści.
Po trzecie: konsumenci chcą etycznych marek i realnych działań
Jeśli ze szczerymi intencjami angażujesz się w akcje społeczne – to z pewnością
wzmacnia twój wizerunek, jako odpowiedzialnego partnera. Jeszcze ważniejsze jest,
żebyś wspomagał swoich klientów w budowaniu wiarygodnego biznesu. To może
być twoja wartość dodana i podstawa budowania relacji partnerstwa
Warto także przyjrzeć się trendom, które utrwaliły się już w naszej biznesowej
rzeczywistości. W ich opisie z pomocą przychodzi ICAN Institute zWpublkacją
„Cztery
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trendy, które zmienią sprzedaż B2B w 2020”
Spośród 4 opisywanych przez nich trendów, dwa w naszym doświadczeniu
sprzedaży usług rysują się bardzo wyraźnie.

Są to profesjonalizacja i budowanie oferty wartości
Na czym polega profesjonalizacja sprzedaży?
Przede wszystkim na modelu sprzedaży doradczej, a nawet eksperckiej. Taka
sprzedaż skoncentrowana jest na wsparciu efektywności biznesowej klienta. Jest to
model polegający na wzajemnym zaufaniu klienta i „dostawcy” i świadomości
realizacji wspólnych celów. W działaniach sprzedawcy klient musi widzieć jasny
komunikat: „wesprę Cię Kliencie w osiąganiu twoich celów biznesowych”.
Aby ta obietnica stała się faktem, potrzebne jest precyzyjne rozpoznawanie potrzeb.
Dlatego rośnie znaczenie testów, ekspertyz, audytów, warsztatów – których celem
jest kreacja rozwiązań razem z klientem.
Dzięki temu zmienia się formuła współpracy. Idealna relacja między dostawcą a
klientem to już nie jest relacja lojalności, ale partnerstwa i wsparcia.
Przy czym z danych pozyskanych w przytaczanym badaniu ICAN Institute wynika,
że potrzeba partnerstwa w większym stopniu dotyczy dużych organizacji. Mniejsi
nabywcy są skoncentrowani na wymiernych efektach współpracy. Doceniają
wsparcie, które się opłaca. Kupują, idąc za impulsem, korzystając z promocji i
rabatów. To też warto wziąć pod uwagę budując strategię marketingową.
Jak buduje się ofertę wartości i dlaczego ma to obecnie duże znaczenie?
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Żeby zaistniała sprzedaż ekspercka, sprzedawca musi pozyskiwaćNUMERZE:
wiedzę rynkowa i
umiejętne dzielić się informacjami, które tworzą dla klienta wartość biznesową.
Sprzedawca może tutaj korzystać ze wsparcia specjalistów ze swojej firmy. Dobrą
praktyką jest tworzenie zespołów eksperckich złożonych z handlowców i
specjalistów.
Ważnym elementem budowania oferty wartości jest współpraca z klientem przy
kreowaniu rozwiązań. To podnosi efektywność działań, angażuje klienta i w efekcie
daje prawdziwe partnerstwo.

