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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Abstract) 

 

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και η περίοδος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης 

που διανύουμε, επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων που στοχεύουν 

στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών τους. Σε κάθε επιχείρηση ο ακρογωνιαίος λίθος και ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας είναι το τμήμα πωλήσεων. Το τμήμα πωλήσεων όπου 

χρειάζεται την απαραίτητη διαχείριση για την καλύτερη λειτουργία και για την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων όπου οδηγεί στην κερδοφορία κάθε επιχείρησης. Οπότε είναι πολύ σημαντική η 

διαχείριση του τμήματος πωλήσεων. Ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα αναφέρθηκε από τον Peter Drucker 

«Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστείς κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις και δεν μπορείς να ελέγξεις 

κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις». Συνεπώς, ο έλεγχος και η διοίκηση της απόδοσης απαιτούν 

μετρήσεις, οι οποίες θα βγάλουν ως αποτελέσματα σε ποσοστά τις επιδόσεις των πωλητών και 

ταυτόχρονα θα αποτελέσουν τη βάση για στοχοθέτηση και βελτίωση.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να αναλυθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πωλήσεων με 

την σωστή ηγεσία, οι διαδικασίες επιλογής και δημιουργίας του τμήματος πωλήσεων και ο τρόπος 

αξιολόγησης για τον κάθε πωλητή ξεχωριστά.  

Στο πρώτο μέρος θα γίνει μία ανάλυση της οργανωτικής δομής του τμήματος πωλήσεων και τον τρόπο 

της σωστής ηγεσίας. 

Στο δεύτερο μέρος η επιλογή της στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων και ο σκοπός της διοίκησης 

απόδοσης. 

Στο τρίτο μέρος θα παρουσιαστούν προτάσεις και παραδείγματα μέτρησης της απόδοσης των 

πωλητών όπως πραγματοποιείται στην εμπορική εταιρεία FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Αναμφισβήτητα μια από τις πιο παρεξηγημένες έννοιες του management σε ολόκληρο τον κόσμο 

είναι η έννοια των πωλήσεων. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί άλλοτε δόκιμοι άλλοτε 

λιγότερο. Προσπαθώντας λοιπόν να αποσαφηνίσουμε τον ορισμό θα λέγαμε ότι πώληση είναι η 

δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων και ιδεών με τέτοιο τρόπο, που ο πελάτης θα θέλει να το 

αγοράσει προς όφελός του. 

 

Έτσι λοιπόν η επιτυχία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

που πουλάει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα της, που προέρχονται κυρίως από τις πωλήσεις. 

Η πολυπλοκότητα όμως των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών από την μια, και η ανάγκη 

δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων και επαφών με τους πελάτες από την άλλη, 

έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να βασίζονται ολοένα και περισσότερο στις ικανότητες των 

σύγχρονων επαγγελματιών πωλητών, στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος 

των πωλήσεων της επιχείρησης. 

  

Η προσωπική πώληση συνοπτικά δεν αποτελεί ανεξάρτητο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της 

επιχείρησης, αλλά εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του μείγματος μάρκετινγκ. Ειδικότερα η 

οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων περιλαμβάνει την οργάνωση της δύναμης των πωλητών, την 

πρόβλεψη των πωλήσεων, τον καθορισμό στόχο πωλήσεων, τον 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.   

 

Στην επιτυχία ενός καλού πωλητή είναι να εξελιχθεί και να αναβαθμιστεί στην ιεραρχία του τμήματός 

του. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς χρειάζεται καθημερινή εργασία και πολύ καλή 

γνώση του τομέα ευθύνης του και της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Ακόμα και αν πετύχει κάποιος 

καλός πωλητής να εξελιχθεί σε διευθυντής πωλήσεων δεν σημαίνει ότι θα πετύχει στην θέση αυτή. 

Ασφαλώς οι παράγοντες θα αναλυθούν. 

 

Για οποιαδήποτε επιτυχία ενός τμήματος πωλήσεων σημαντική είναι η διοίκηση απόδοσης όπου 

γίνεται από τον Διευθυντή του τμήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η διοίκηση απόδοσης. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Η πώληση και τα χαρακτηριστικά της στα καταστήματα λιανεμπορίου 



6 

 

Στην σημερινή ανταγωνιστική, επιχειρηματική  πραγματικότητα, οι άνθρωποι των πωλήσεων 

αποτελούν το σημαντικότερο κρίκο μεταξύ εταιρείας και πελάτη. Οι πωλητές έχουν την ευθύνη μιας 

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, μέσα στην οποία αποτελούν το πρόσωπο της εταιρείας για 

τους πελάτες. Κατά συνέπεια ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα καθοριστικός στην επίτευξη των εταιρικών 

στόχων 

.  

Σε πρώτη φάση καλούνται να επισκεφθούν τους πελάτες της περιοχής τους, προωθώντας τα προϊόντα 

της εταιρείας σύμφωνα με την στρατηγική  της και την εμπορική της πολιτική. Στόχος τους είναι η 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων(πωλήσεων) με τρόπο τέτοιο που να συμφωνεί με την στρατηγική 

της εταιρείας και να οδηγεί σε ικανοποίηση και των αναγκών των καταναλωτών. Κατόπιν 

ενημερώνουν τα διαφορά εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας και κυρίως το marketing σχετικά με 

τους προβληματισμούς  και τις ανάγκες των πελατών τους.  

 

Η προσωπική πώληση ως εκ τούτου καθίσταται η πλέον αποτελεσματική διαδικασία, ιδιαιτέρα σε 

δύσκολες και προκλητικές καταστάσεις. Οι πωλητές έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν και να 

πληροφορηθούν άμεσα για την κατάσταση και τα προβλήματα του πελάτη. Είναι σε θέση να φέρουν 

στην επιφάνεια ανάγκες ικανοποιώντας της με τα ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες. Μπορούν να 

διαπραγματευθούν αποτελεσματικότερα και να δημιουργήσουν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας 

και ανταποδοτικού οφέλους. 

 

Η προώθηση και η πώληση προϊόντων στις ημέρες μας έχει καταστεί ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του 

μεγάλου ανταγωνισμού. Ο πωλητής  καλείται να αντιμετωπίσει  μια σειρά από προκλήσεις όπως:  

 Οι πελάτες – καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους γνωρίζουν και ψάχνουν τις 

αποδοτικότερες συνεργασίες όπου θα τους αποφέρει το μεγαλύτερο κέρδος..  

 Ο χρόνος των επισκέψεων - παρουσίασης των προϊόντων. Θα πρέπει να επισκέπτεται συχνά 

τα καταστήματα του πελάτη ώστε να δείξει την σημαντικότητα του πελάτη και να είναι κοντά 

σε ότι χρειαστεί.  

 Ο έντονος και συνεχής αυξανόμενος ανταγωνισμός με ένα ομοειδή, πολυπληθή και ποιοτικά 

προϊόντα.  

 

Λόγω ότι κάθε κατάστημα έχει διαφορετική διαρρύθμιση και τρόπο που τοποθετεί τα προϊόντα ο κάθε 

πωλητής καλείται να παίξει ο ίδιος τον ρολό του marketing και να τοποθετήσει τα προϊόντα στο 

καλύτερο σημείο ώστε να είναι τα πρώτα που θα δει ο καταναλωτής. 

 

Η επιτυχής και αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων προϋποθέτουν μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγισης βασισμένη στο χτίσιμο αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης.  

 

Ο κάθε πωλητής καλείται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτό τον σύνθετο και απαιτητικό ρολό. 

Να καταστεί δηλαδή από απλός “μεταφορέας πληροφοριών και γνώσεων» σε σύμβουλο και 

συνεργάτη ικανοποιώντας ανάγκες και επιλύοντας προβλήματα, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη 

και την πιστότητα του.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η πράξη έχει καταδείξει ότι η εμπειρία από μονή της δεν αρκεί. 

Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και μεθόδους πωλήσεων, που με την παράλληλη 

βοήθεια ρεαλιστικών στρατηγικών και πολίτικων θα επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.1 Ολοκληρωμένο σύστημα ηγεσίας πωλήσεων 

Πρόκειται για  µία µάλλον πολύ συνηθισμένη ιστορία. Ένας πολύ υψηλών επιδόσεων πωλητής  
προωθείται σε διευθυντή πωλήσεων. Εντούτοις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρία 

ανακαλύπτει ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που ήταν απαραίτητες για να γίνει το συγκεκριμένο 
άτομο ένας  καταπληκτικός πωλητής δεν έχουν καμία συνεισφορά και συμβολή στο να καταλήξει 

σε έναν διευθυντή πωλήσεων  και στη πραγματικότητα τον έχει οδηγήσει  στην αποτυχία και στην 

αναποτελεσματικότητα.  

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΟΙ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ;  

Πολλές από τις ικανότητες που αποκτά ένας πωλητής και που σχετίζονται µε τη διαδικασία  της 
πώλησης δεν  έχουν  καμία σχέση και συνάφεια µε την οπτική γωνία, τις ικανότητες και το 

περιβάλλον στο οποίο δρα  ένας διευθυντής πωλήσεων  

Πολλοί διευθυντές πωλήσεων επιστρέφουν σε παλιές συμπεριφορές που είχαν από την περίοδο που 

ήταν και δρούσαν ως πωλητές. Μεταλλάσσονται σε «ηρωικούς ηγέτες» και  αρχίζουν να 

καταπιάνονται µε τον χειρισμό των πελατών όταν βλέπουν τα πρώτα προβλήματα από τους πωλητές 

τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι διευθυντές πωλήσεων δεν  δίνουν  καμία «προστιθέμενη 

αξία» στην εταιρία. Ακόμα χειρότερα, µμπορεί να υποσκιάζουν το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης 

που θα έπρεπε α αισθάνονται οι πωλητές τους, να µμειώνουν την αξιοπιστία τους στους πελάτες, να 

ελαχιστοποιούν την ικανοποίηση που θα έπρεπε να προέρχεται από την  ίδια τη φύση της εργασίας 

τους και να µη λειτουργούν σωστά ως συνδετικοί κρίκοι  των πωλητών µε την εταιρία.    

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ;  

Το κόστος του να έχουμε έναν µη αποτελεσματικό διευθυντή πωλήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο  

από το κόστος της πρόσληψης και της εκπαίδευσης ενός διευθυντή. Πολλές εταιρείες έχουν ως 

στόχο να αναβαθμίζουν δικά τους άτομα για την θέση του διευθυντή παρά να εμπιστευτούν την 

θέση αυτή σε κάποιον από άλλη εταιρεία με μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Στη πραγματικότητα, το 

πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Για παράδειγμα, σε µία μεγάλη φαρμακευτική εταιρία, η διοίκηση 
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τη εταιρίας υπολόγισε τα κόστη που  δημιουργούνται σε µία επίπτωση ενός  αναποτελεσματικού  

περιφερειακού διευθυντή πωλήσεων. Τα κόστη που προσδιόρισε η εταιρία συμπεριλάμβαναν:  

  

• Ζημιά από τη  µμεταφορά της βάσης των πελατειακής του βάσης. Η εταιρία θα έπρεπε να 

προσλάβει  έναν άλλο πωλητή προκειμένου να χειρισθεί τους πελάτες του διευθυντή.  Συνήθως, 

αυτή η κίνηση έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς τη µμεταβίβαση του 

πελατολογίου και τη γνωριμία µε το νέο πωλητή και αυτό µμεταφράζεται  σε μείωση τζίρου από 

τους συγκεκριμένους  πελάτες για ένα χρονικό διάστημα.  

• Απογοήτευση  του πωλητή. Αν  κάποιος πολύ καλός πωλητής αισθανθεί ότι ο διευθυντής του 

δεν τον βοηθάει και υποστηρίζει στο κρίσιμο του πελατολογίου του, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: 

είτε θα επιδιώξει την αλλαγή ομάδας πωλήσεων είτε θα βάλει ως στόχο την αλλαγή εταιρίας.  

• Μειωμένη αποτελεσματικότητα του  πωλητή. Όταν οι διευθυντές υιοθετούν ένα µμοντέλο 

«ηρωικής ηγεσίας» ή δεν υποστηρίζουν επαρκώς τους ανθρώπους τους, πολλοί πωλητές θα 

αισθανθούν ότι δεν παρακινούμαι στο βαθμό που θα ήθελαν. Μερικοί θα σταματήσουν να 

πουλάνε όπως στο παρελθόν ενώ κάποιοι άλλοι θα αφήσουν τους διευθυντές τους να άνουν τη 

δουλειά για αυτούς.  

• Απώλεια της καλής εικόνας στην αγορά. Καθώς ο πωλητής εγκαταλείπει έναν πελάτη, τότε 

αυτός αρχίζει να αντιμετωπίζει  περισσότερους «προσωρινούς» πωλητές και µε αυτόν τον τρόπο 

χάνεται η αξιοπιστία προς την εταιρία.  

• Δυσκολία νέων προσλήψεων. Η αντικατάσταση των πωλητών που φεύγουν από µία εταιρία 

γίνεται ολοένα πιο δύσκολη και πιο ακριβή καθώς η φήμη προς τον συγκεκριμένο διευθυντή 

κλονίζεται και γίνεται ευρέως γνωστή. Βεβαίως, αυτό έχει αντανάκλαση και στη φήμη τη 

εταιρίας.  

 

Παρακάτω φαίνονται οι διαφορετικές οπτικές γωνίες σε θέματα που έχει ένας πωλητής και ένας 

διευθυντής πωλήσεων: 

  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  

                                                                                              ΠΩΛΗΤΗΣ    

• Έχει µία ξεκάθαρη και άμεση µμέτρηση της επιτυχία του – τζίρος ή οποιοδήποτε άλλο 

ποσοτικό κριτήριο.  

• Έχει µία σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία εργασίας και µία συγκροτημένη µμέθοδο 

πωλήσεων   

• Τείνει να συµπεριφέρεται σαν «αστέρας»   

• Απεχθάνεται τους κανόνες ενώ δαπανάει το µμεγαλύτερο µέρος του χρόνου του µε τους 

πελάτες τους µε στόχο να τους εξυπηρετήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
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                                                                   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

• Πολλές φορές, έχει να κάνει µε έναν ασαφή συνδυασμό µμέτρησης της επιτυχίας του αφού 

εμπλέκεται και ο παράγοντας επιτυχίας των πωλητών του  

• Είτε έχει µία µάλλον ασαφή διαδικασία διοίκησης ή δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη 

διαδικασία  

• Συχνά, δεν έχει έναν ξεκάθαρο ορισμό για το πως θα πρέπει να δημιουργεί «προστιθέμενη 

αξία» στην εταιρία του και ατομικά για τον καθένα από τους πωλητές του  

• Λαμβάνει περιορισμένη  αναγνώριση, σε περιοδική βάση και αυτή συνήθως λαμβάνει  χώρα 

στο τέλος του χρόνου ή κατά τη διάρκεια  του τελευταίου τετράμηνου  

• Είναι υποχρεωμένος να υιοθετεί και ακολουθεί κανόνες που κάποτε ο ίδιος απεχθανόταν ως 

πωλητής  

• Θα πρέπει να δημιουργήσει «αστέρια» ενώ αυτός θα  πρέπει να παραμένει στο παρασκήνιο.  

1.2 Οι δύο πλευρές της ηγεσίας στις πωλήσεις   

Ενώ υπάρχουν πολλοί πωλητές που αποτυγχάνουν στο ρόλο τους ως διευθυντή πωλήσεων, 

υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τα καταφέρνουν. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην επιτυχία ή  στην 

αποτυχία τους.  Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει  να κάνουν µία µμετάβαση από τον ρόλο του πωλητή 

στον ηγετικό ρόλο του διευθυντή πωλήσεων, εξυπηρετώντας δύο στόχους:  

• Να διαµορφώνουν τη διαδικασία πωλήσεων  

• Να καθοδηγήσουν τους πωλητές τους  

Οι επιτυχημένοι ηγέτες στο χώρο των πωλήσεων  «αγκαλιάζουν» και τους δύο  ρόλους. Πρώτον, 

αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματική ηγεσία στις πωλήσεις περιλαμβάνει την υποστήριξη των 

πωλητών κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας πωλήσεων. Αυτοί οι ηγέτες είναι σε θέση να 

παρακολουθούν το έργο των πωλητών τους, να εντοπίζουν ευκαιρίες καθώς και να προσφέρουν 

υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πωλήσεων, χωρίς να προσπαθούν να 

αποκτήσουν τον έλεγχο µε τον κλασικό «ηρωικό» τρόπο.  

Επιπροσθέτως, οι αποτελεσματικοί ηγέτες πωλήσεων  αναγνωρίζουν το γεγονός  ότι το περιβάλλον 

των πωλητών χαρακτηρίζεται από πολλές εναλλαγές διάθεσης και ψυχολογίας. Αν κάποιος κερδίσει 

έναν σημαντικό πελάτη ή πραγματοποιήσει µία πώλησης υψηλής αξίας, το αίσθημα είναι ότι 

βρίσκεται στη κορυφή του κόσμου. Αν χαθεί ένας πελάτης ή µία µμεγάλη ευκαιρία, ο πωλητής έχει 

την  αίσθηση ότι όλα έχουν τελειώσει και  ότι το έδαφος χάνεται κάτω από τα πόδια του. Οι 

αποτελεσματικοί διευθυντές πωλήσεων αναγνωρίζουν ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εργασίας 
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τους είναι να χειρίζονται αυτές τις συναισθητικές διακυμάνσεις και αναταράξεις των ανθρώπων 

τους, να τους µμεταδίδουν το όραμα, να τους καθοδηγούν και να δημιουργούν µία αποτελεσματική 

ομάδα πωλήσεων.  

  

∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

Πιστεύω ότι µία απλή  και ρεαλιστική διατύπωση σχετικά µε το τι σημαίνει αποτελεσματική ηγεσία 

πωλήσεων είναι:  

Ένα βασικό καθήκον  του  διευθυντή πωλήσεων είναι να διαμορφώνει τη διαδικασία 

πωλήσεων  

Πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργεί αντιπαραθέσεις και καθιστά  δύσκολη τη 

µμετάβαση από τον ρόλο του πωλητή στο ρόλο του διευθυντή πωλήσεων. Όμως, τελικά  δεν  

αποτελεί μέρος της δουλειάς του πωλητή  να εντάσσεται και να ακολουθεί τη διαδικασία πωλήσεων 

της εταιρίας του;  

Η απάντηση είναι ΟΧΙ! Οι πωλητές  βασίζονται   στη διαδικασία πωλήσεων και λειτουργούν µμέσα 

στα πλαίσια που αυτή ορίζει. Οι διευθυντές πωλήσεων είναι εκείνοι που διαμορφώνουν  τη 

διαδικασία πωλήσεων. Με άλλα λόγια, η δουλειά των πωλητών είναι να καθοδηγήσουν έναν  

υπάρχοντα ή δυνητικό πελάτη στη πώληση µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του. Η δουλειά 

του διευθυντή πωλήσεων είναι να καθοδηγεί τους πωλητές του σε κάθε βήμα της διαδικασίας, 

αναλύοντας  και διορθώνοντας τις τυχόν ανεπάρκειες στο εκτελεστικό σκέλος και βελτιώνοντας την 

αποτελεσματικότητα σε διαρκή βάση.  

∆δυστυχώς, πολλές εταιρίες συγχέουν αυτούς τους ρόλους, αμείβοντας τους διευθυντές πωλήσεων 

µε βάση τον τζίρο που κάνουν οι πωλητές του.  Ενώ αυτό μπορεί να έχει ένα βαθμό σημαντικότητας 

και να επηρεάζει τη συμπεριφορά των διευθυντών πωλήσεων, έρευνας η προσέγγιση αυτή µμπορεί 

να δημιουργήσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.  Αυτό το σύστημα αμοιβής µμπορεί να οδηγήσει 

πολλούς διευθυντές πωλήσεων στο να λειτουργούν εκτελεστικά, χωρίς να καθοδηγούν τους 

πωλητές τους, να αναλαμβάνουν το ρόλο του «ηρωικού» ηγέτη, ο οποίος  παίρνει τα ηνία της 

πώλησης, φθάνοντας μέχρι το «κλείσιμο» και αφαιρώντας την αξιοπιστία και το κίνητρο από τους 

ανθρώπους τους. Αν ο βαθμός κινητοποίησης των πωλητών υψηλής απόδοσης μειωθεί τότε είναι 

εύκολο να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μετατραπούν σε µη αποτελεσματικούς πωλητές, 

σε ένα εύρος χρόνου.  

Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι βοηθώντας τις  εταιρίες και τους διευθυντές πωλήσεων να 

εστιάσουν περισσότερο στο διοικητικό κοµµάτι της διαδικασίας πωλήσεων και λιγότερο στο 

εκτελεστικό, αυξάνεται σημαντικά ο βαθμός αποτελεσματικότητας και  τα διευθυντικά στελέχη 

αναπτύσσονται περισσότερο. Μαζί µε αυτά, αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο οι πωλητές που 

έχουν στις ομάδες τους.  Μια από τις πιο κατάλληλες μεθόδους για να βοηθηθούν οι διευθυντές 

πωλήσεων να εστιάσουν στη διαμόρφωση της διαδικασίας πωλήσεων είναι η χρήση δεικτών που 

υποδηλώνουν τον βαθμό επιτυχίας διαφορετικών μετρήσιμων παραμέτρων. Με βάση αυτούς τους 
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δείκτες, οι διευθυντές  έχουν περισσότερες πιθανότητες να  υιοθετήσουν πρότυπα ηγετικής 

συμπεριφοράς και να εφοδιάζουν τους πωλητές τους µε κατάλληλα εργαλεία πώλησης.  

  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: H 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ  

Οι περισσότερες εταιρίες ακολουθούν κάποιες επίσημές διαδικασίες πωλήσεων και όλοι οι πωλητές 

ακολουθούν, µε τη σειρά τους, µία τουλάχιστον ανεπίσημή διαδικασία. Ενώ η διαδικασία διαφέρει 

ανάλογα  µε τον βαθμό της πολυπλοκότητας και του τύπου των πωλήσεων, οι περισσότερες 

διαδικασίες ακολουθούν τα βασικά βήματα που περιγράφονται στο παρακάτω γράφηκα. Ο ρόλος 

του  πωλητή είναι η σωστή εκτέλεση στα πλαίσια που προβλέπει η εκάστοτε διαδικασία: εντοπισμός 

πελατών, διείσδυση σε εκείνα  τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις, εντοπισμός συγκεκριμένων 

ευκαιριών πώλησης, κλείσιμο πωλήσεων και ανάπτυξη του πελατολογίου.  

Σχήμα 1  

  

Ενώ οι πωλητές είναι επιφορτισμένοι µε τη σωστή εκτέλεση του έργου τους στη διαδικασία 

πωλήσεων, οι διευθυντές πωλήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν πόσο 

αποτελεσματική είναι η ομάδα τους και πως οι πελάτες κινούνται μέσα σε αυτή τη διαδικασία.  

Όταν οι τζίροι είναι χαμηλοί, οι περισσότεροι  πωλητές – και δυστυχώς πολλοί διευθυντές 

πωλήσεων – έχουν την ίδια αντιμετώπιση που συνοψίζεται στο ότι θα πρέπει να δράσουν ακαριαία 

από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι πωλήσεις είναι χαμηλές, χρειάζεσαι περισσότερους 

υποψήφιους πελάτες, περισσότερες επαφές για να κλειστούν τα πρώτα ραντεβού και πάει λέγοντας. 

Αυτή η  ξαφνική «υπερφόρτωση» στην αρχή της διαδικασίας πωλήσεων δεν  είναι απαραίτητα ο 

εξυπνότερος τρόπος εργασίας αλλά µάλλον ο σκληρότερος. ∆εν είναι ο μοναδικός ή ο καλύτερος 

τρόπος για να αυξηθούν οι πωλήσεις. Υπάρχει µία άλλη προσέγγιση που θα «κάψει» λιγότερους 

πωλητές ενώ θα δώσει την ευκαιρία στους διευθυντές πωλήσεων να δώσουν επιπρόσθετη αξία στο 

έργο τους.  

Οι διευθυντές που εργάζονται εξυπνότερα και όχι κατ’ ανάγκη σκληρότερα, εστιάζουν την ενέργεια 

τους στους δείκτες μετατροπής σε όλη τη διαδικασία πωλήσεων, αναπτύσσοντας στρατηγικές για 

να υπάρξει ανοδική πορεία στους δείκτες, πραγματοποιώντας βελτιωτικές κινήσεις και 

καθοδηγώντας τους ανθρώπους τους  προς τη κατεύθυνση της ανόδου αυτών των δεικτών. Αυτός 

είναι ο καλύτερος τρόπος για έναν διευθυντή πωλήσεων να προσθέσει αξία στην εταιρία του. 

  

  

  
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ  

   

  

  
∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ  

   

  

  
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

   

  

  
ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

   

  

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
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Σκεφτείτε το εξής: Μια αύξηση 10% στον αριθμό των πελατών μπορεί να οδηγήσει σε 10%  αύξηση 

των πωλήσεων. Εντούτοις, αν ένας διευθυντής πωλήσεων μπορεί να βοηθήσεις τους ανθρώπους του  

να έχουν 10% αύξηση σε όλους τους δείκτες, τότε το αποτέλεσμα είναι 46% αύξηση των πωλήσεων.   

Αν οι διευθυντές εστιάσουν στην άνοδο των δεικτών τότε μπορούν να βοηθηθούν µε πολλούς 

τρόπους. Πρωτίστως, έχουν µία επαρκέστατη απεικόνιση των µετρήσεων αποτελεσματικότητας. 

Αυτομάτως, κάτι τέτοιο μεταφράζεται σε µία συχνή και επαναλαμβανόμενη μέτρηση της απόδοσης. 

Επίσης, απεικονίζεται  καλύτερα η προσπάθεια που κάνει ο διευθυντής πωλήσεων σε ό,τι  αφορά 

την καθοδήγησης των ανθρώπων του. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες για να εντοπιστούν τα 

σφάλματα στη διαδικασία πωλήσεων, η υποστήριξη και η καθοδήγηση μπορεί να είναι πιο 

στοχευµένες και εξειδικευμένες σε σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί και η επίδραση θα είναι  

μεγαλύτερη στην συνολική απόδοση των πωλήσεων.  

  

ΚΑΘΟ∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  

Το ένα-δεύτερο της εργασίας του διευθυντή πωλήσεων  είναι το Management ∆εικτών Μετατροπής. 

Το άλλο µισό µέρος είναι η  άσκηση ηγεσίας  µε στόχο την υποστήριξη των οµάδων πωλήσεων. Αν 

και αυτό ακούγεται ευνόητο και απλό, είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι οι πωλητές αποτελούν 

µια µοναδική  κατηγορία εργαζοµένων: έχουν  έντονη προδιάθεση για ανεξαρτησία, πολλές φορές 

είναι γεωγραφικά αποµονωµένοι από την υπόλοιπη εταιρία, είναι αφοσιωµένοι στους πελάτες τους 

και είναι ευάλωτοι είτε από τις µεγάλες επιτυχίες τους είτε από τις µεγαλύτερες απογοητεύσεις που 

µπορεί να βιώσουν.  

  

Ένα στοιχείο το οποίο κάνει συνεχώς την εµφάνιση του είναι η ανάγκη του να «είναι» κάποιος 

ηγέτης και του να «ασκεί» ηγεσία. Το να είναι κάποιος ηγέτης σηµαίνει να έχει Ηγετικό Χαρακτήρα: 

πρόκειται για τις αρχές και τις αξίες που καθοδηγούν τον ηγέτη που το άτοµο έχει µέσα του.  

  

∆ιαχείριση της ∆ιαδικασίας Πωλήσεων: Η χρήση των ∆εικτών  
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Σχήμα 2 

  

  

Ρόλος  

Ηγέτη  
 
Πωλή 

-σεων  

  

  

   

Βασικός 
  

δείκτης  

  

Ο Ηγετικός Χαρακτήρας αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική ηγεσία αλλά από µόνος του δεν 

είναι αρκετός. Παράλληλα, απαιτούνται ικανότητες και γνώση για να υπάρχει η σωστή υλοποίηση, 

να πραγματώνονται οι αξίες και τα οράματα, να τηρούνται οι αρχές  και η φιλοσοφία και να είναι 

σε θέση ο ηγέτης να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα. Από την εμπειρία µας, οι ικανότητες που 

απαιτούνται προκειµένου να ασκήσει κάποιος αποτελεσματική ηγεσία µπορούν να συνοψισθούν σε 

τέσσερις βασικούς ρόλους που πρέπει να έχει ένας διευθυντής πωλήσεων: Οραματιστής, 

Στρατηγικός, ∆διευκόλυνσής, Συνεισφέρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  
ΠΕΛΑΤΩΝ  

  
Ανάπτυξη  
Εργασιών  

  

∆ιοίκηση  
Περιοχής  

  

Αξιολόγηση  
Πελατών  

  

  
∆είκτης  

Καταλληλότητας  

 ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ  
  

  
Στρατηγική  
Μηνύµατος 

Πωλήσεων  
  

Καθοδήγηση  
  

  

  
∆είκτης  

∆ιείσδυσης  

 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

  
Στρατηγική 

Λύσης  
  

Καθοδήγηση  
  

  

  

  
∆είκτης  

Ευκαιρίας  

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ  
  

  
Ανταγωνιστική 

Στρατηγική  
  

Χειρισµός  
Κλεισίµατος  

  

  

  
∆είκτης  

Κλεισίµατος  

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

  
Κατανοµή 

πόρων  
  

Συγκράτηση 

πελατών  
  

  

  

  
∆είκτης  

Ανάπτυξης  

 

 

  

 
Υψηλοί  
δείκτες  κλεισί µ ατος  
 

Χα µ ηλότερος  
δείκτης  
πωλήσεων  Πιο  
ικανοποιη µ ένος  
πελάτης  
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Σχήμα 3  

 

  

  

Αυτοί οι ρόλοι συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο, έχοντας  ο καθένας τη δική του αξία στην 

αποτελεσµατική ηγεσία πωλήσεων. Η αναποτελεσματικότητα έγκειται στο ότι αυτοί οι ρόλοι δεν 

µπορούν να έλθουν σε ισορροπία από τους διευθυντές πωλήσεων. Το αποτέλεσµα είναι ότι 

δηµιουργούνται διλήµµατα τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Αν 

ρωτήσουμε τους διευθυντές πωλήσεων  ποιο είναι το µεγαλύτερο τους πρόβληµα και θα σας πουν 

ότι δαπανούν υπερβολικά πολύ  χρόνο στο να χειρίζονται µια πληθώρα πληροφοριών και να 

καταπιάνονται µε διαχειριστικά θέµατα. Αντιθέτως, αφιερώνουν πολύ λίγο χρόνο στη καθοδήγηση 

και τη δηµιουργία κλίµατος οµαδικής συνεργασίας µε τους ανθρώπους τους. Αυτό που λένε οι 

διευθυντές πωλήσεων είναι ότι ο Στρατηγικός ρόλος κυριαρχεί στις καθηµερινές τους 

δραστηριότητες και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό  που δεν τους αφήνει χρόνο για να έχουν το ρόλο του 

Οραµατιστή ή ακόµα και του ∆ιευκολυντή. Το αποτέλεσµα είναι ότι όταν οι πωλητές τους 

χρειάζονται βοήθεια  σχετικά µε κάποιον δυνητικό πελάτη, ο διευθυντής δεν µπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά προς αυτή τη κατεύθυνση και αναγκάζεται να δράσει και εκείνος σαν πωλητής, 

ακολουθώντας το πρότυπο του «ηρωικού» ηγέτη. Αυτός είναι ο ρόλος του Συνεισφέρων, η 

«επιδιόρθωση» του προβλήµατος.  

  

Η αποτελεσµατική ηγεσία πωλήσεων  σχετίζεται τόσο µε τη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων 

όσο και µε τη καθοδήγηση των πωλητών. Οι διευθυντές διαχειρίζονται τη διαδικασία πωλήσεων, 

όχι µε το διπλοκαλύπτουν τους πωλητές τους αλλά µε τη χρήση των δεικτών που προαναφέρθηκαν 

µε στόχο τη µετατροπή ενός πιθανού πελάτη  σε πελάτη της εταιρίας , µε στόχο την ανάπτυξη του. 

Οι αποτελεσµατικοί ηγέτες στις πωλήσεις φροντίζουν να δίνουν «µαθήµατα ηγεσίας» στους 

ανθρώπους τους µέσω του Ηγετικού Χαρακτήρα τους και ισοσταθµίζοντας τους τέσσερις ρόλους: 

του Οραµατιστή, του Στρατηγικού, του ∆ιευκολυντή και του Συνεισφέροντα.    
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Αυτή η προσέγγιση στην ηγεσία πωλήσεων βοηθάει προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση 

είναι η εστίαση  στη καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων, µε την εφαρµογή του 

Management ∆εικτών Μετατροπής. Οι διευθυντές πωλήσεων  µπορούν να είναι σε θέση να έχουν 

πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες και σε δραστηριότητες µε τις οποίες πρέπει να 

καταπιαστούν, αποµονώνοντας  οτιδήποτε είναι λιγότερο σηµαντικό  και επείγον.  Με αυτό τον 

τρόπο εξοικονοµούν  χρόνο και ενέργεια για να  ασκήσουν τον ηγετικό τους ρόλο. Η δεύτερη 

κατεύθυνση είναι η εστίαση στους τέσσερις ρόλους της ηγεσίας και οι διευθυντές πωλήσεων 

καθοδηγούν πιο αποτελεσµατικά τις οµάδες τους και δηµιουργούν ένα κοινό όραµα για την 

επιτυχία.  

Ενώ, όλοι οι διευθυντές πωλήσεων χρειάζεται  να ασκούν ηγεσία και να εκπληρώνουν τους  

τέσσερις ρόλους που προαναφέρθηκαν, αυτό δεν σηµαίνει ότι η βαρύτητα είναι, κατ΄ανάγκη, η ίδια. 

Μπορεί να διαφέρει από  στέλεχος σε στέλεχος και από εταιρία σε εταιρία. ∆εν έχουν όλοι οι 

διευθυντές πωλήσεων το  ίδιο επίπεδο ενώ οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές στρατηγικές 

πωλήσεων. Κάθε εταιρία είναι διαφορετική και ίσως αυτό µας οδηγεί στο να εστιάσουµε σε δύο 

ευρύτερους ρόλους: στον fisrt-line- manager και στον sales executive.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1  

  

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩΝ  

Καθοδηγεί τις ενέργειες για 

εταιρική  
και ατοµική ανάπτυξη  

µέσω της δηµιουργίας και  
επικοινωνίας του  
οράµατος και της  

µακροπρόθεσµης στρατηγικής  

∆ιασφαλίζει ότι 

επιτυγχάνονται οι στόχοι 

πωλήσεων  
µέσα από τον σωστό  

προγραµµατισµό, την 

αξιολόγηση της  
απόδοσης και των 

βελτιώσεων σε συστήµατα 

και διαδικασίες  

∆ηµιουργεί ένα περιβάλλον  
συναντίληψης και  

συµµετοχής µε στόχο να 

διασφαλίσει  
αποτελεσµατικές σχέσεις 

συνεργασίας  

∆ηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για  

την επίτευξη των 

αποτελεσµάτων,  
συνεισφέροντας µε τις 

δικές του  
εµπειρίες, γνώσεις και 

ικανότητες  

                                      ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   

• ∆ηµιουργία στρατηγικής 

πωλήσεων  

• Κατανόηση της αγοράς: 

των πελατών και του 

ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος  

• Ανάπτυξη των πωλητών  

• Φορέας έµπνευσης για 

τους πωλητές  

•  

•  

•  

•  

•  

Προσέλκυση και επιλογή 

ταλέντων στις πωλήσεις  

Προβλέψεις και ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων  

Βελτίωση της απόδοσης των 

πωλητών  

Βελτίωση συστηµάτων και 
διαδικασιών  

Συντονισµός 

δραστηριοτήτων οµάδας 

πωλήσεων  

• Ηγεσία οµάδας πωλήσεων  

• Εσωτερική επιρροή για τη 

διαµόρφωση της 

στρατηγικής  

• Χειρισµός αντιπαραθέσεων  

• Αποτελεσµατική 

επικοινωνία  

• ∆ιαπραγµάτευση και 

επηρεασµός  

  

• ∆ηµιουργία κλίµατος 

πρωτοβουλιών και 

επίλυσης προβληµάτων  

• Οξύνοια σε θέµατα 

εµπορικής και 

οικονοµικής πολιτικής  

• ∆ηµιουργικότητα και 

νεωτερισµός  

• Χειρισµός µεγάλων 

πελατών  
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Οι first-line sales managers είναι εκείνοι που διοικούν απευθείας τους πωλητές. Εστιάζουν την 

ενέργεια και το χρόνο τους στο να καθοδηγούν τους ανθρώπους του µέσω του Management ∆εικτών 

Μετατροπής. Επίσης, οι sales executives χρειάζονται χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της 

διαδικασίας πωλήσεων αλλά η θέση τους είναι περισσότερο επικεντρωµένη στην διασφάλιση της 

τήρησης της εταιρικής πολιτικής  και των συστηµάτων εκείνων που υποστηρίζουν τη διαδικασία 

πωλήσεων.  

Σχετικά µε τους ηγετικούς ρόλους, ενώ οι first-line-sales managers πρέπει να εκπληρώσουν και τους 

τέσσερις ρόλους, έχουν την τάση να δίνουν έµφαση στο ρόλο του Στρατηγικού  και του ∆ιευκολυντή 

που έχουν α κάνουν µε την απόδοση και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Αντίθετα, οι sales 

executives πρέπει να δίνουν  έµφαση το ρόλο του Οραµατιστή και του ∆ιευκολυντή, 

διασφαλίζοντας ότι υπάρχει µια ξεκάθαρη εικόνα για το όραµα της εταιρίας και ότι αναπτύσσεται 

µια κουλτούρα οµαδικής συνεργασίας.  

Βεβαίως, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις σε αυτή τη θεώρηση. Σε κάποιες επιχειρήσεις, οι first-line-

sales managers είναι υπεύθυνοι και για τους δικούς τους πελάτες. Άλλες εταιρίες έχουν Key Account 

Managers ή πωλητές που διαχειρίζονται µεγάλους πελάτες. Αυτοί οι ρόλοι απαιτούν  τη δηµιουργία 

ενός µίγµατος και µιας απόλυτης συνοχής των ρόλων που προαναφέρθηκαν. Η ανάλυση των ρόλων 

και των αρµοδιοτήτων µέσα στην οµάδα πωλήσεων µιας εταιρίας θα  µας δώσει την εικόνα για το 

ποιοι ρόλοι παίζονται από το κάθε άτοµο ξεχωριστά, ποιοι έχουν περισσότερο ηγετικό ρόλο, ποιοι 

λιγότερο και όλα αυτά σε συνάρτηση µε τις ικανότητες που έχουν και τις ανάγκες που πρέπει να 

καλύψουν.  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

Αν και είναι σηµαντικό να καθορίσουµε µε σαφήνεια ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν 

έναν διευθυντή  πωλήσεων σε υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας, το πρωταρχικό ερώτηµα είναι: 

πως δηµιουργούµε αποτελεσµατικούς ηγέτες στις πωλήσεις; Τους αναπτύσσουµε µέσα στην 

επιχείρηση, τους προσλαµβάνουµε ή και τα δύο; Πως εντοπίζουµε πωλητές που µπορούν να κάνουν 

τη µετάβαση και να ανταποκριθούν στους νέους τους ρόλους; Πως τους προετοιµάζουµε 

αποτελεσµατικά;  

Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσουµε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα, ας 

επικεντρωθούµε στη µετάβαση   κάποιου πωλητή σε διευθυντή πωλήσεων. Υπάρχουν δύο 

σηµαντικοί  λόγοι για αυτή την επικέντρωση. Πρώτον, οι περισσότεροι διευθυντές πωλήσεων 

ξεκίνησαν από πωλητές και έκαναν τη µετάβαση  σε κάποια χρονική στιγµή της καριέρας τους. 

∆εύτερον, για πολλές επιχειρήσεις, οι εσωτερικές διαδικασίες, η προιοντική γνώση και η εµπειρία 

οδηγούν τους πωλητές στο να καταλάβουν θέσεις διευθυντών πωλήσεων. Τέλος, η πιο συνηθισµένη 

περίπτωση  είναι η προαγωγή πωλητών σε first-line sales managers.  

   Πολλοί εταιρείες  έχουν καταλήξει σε µια απλή διαδικασία που αποτελείται από τρία στάδια και       

είναι η πιο αποτελεσµατική µέθοδος για να εντοπιστούν, επιλεγούν και αναπτυχθούν οι  νέοι 

διευθυντές πωλήσεων από τη «δεξαµενή» των υπαρχόντων πωλητών. Αν και δεν είναι δυνατόν όλες 

οι εταιρίες να έχουν ακριβώς το ίδιο σύστηµα, ακολουθώντας τη παρακάτω βασική διαδικασία, 

καταφέρνουµε να ελαττώνουµε το ρίσκο από τις λανθασµένες αποφάσεις προσλήψεων και 

επαυξάνουµε την αποτελεσματικότητα στην ομάδα. 
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Επειδή η πετυχηµένη µετάβαση από τον πωλητή στον διευθυντή πωλήσεων επηρεάζεται, σε πολύ 

µεγάλο βαθµό, από την υιοθέτηση των διαφορετικών στάσεων και αντιλήψεων που προαναφέραµε, 

προτείνουµε να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την «αυτοαξιολόγηση» των ίδιων των πωλητών µε 

βάση το πως εκείνοι  βλέπουν  την δουλειά και το ρόλο της θέσης τους διεύθυνε πωλήσεων. 

Μετρώντας και αξιολογώντας τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις των πωλητών είναι το πρώτο 

σηµαντικό βήµα για να διαπιστώσετε αν  οι ίδιοι έχουν την επιθυµητή αντίληψη για τη πιθανή νέα 

τους θέση. Επίσης, συστήνεται η δηµιουργία µιας εσωτερικής διαδικασίας εκπαίδευσης που θα 

δώσει τη δυνατότητα στους πωλητές να γίνουν η «σκιά» των διευθυντών πωλήσεων, για ένα χρονικό 

διάστηµα, ώστε να εξακριβώσουν από µόνοι τους ποιοι είναι οι ρόλοι και τα καθήκοντα του και να 

αποφασίσουν αν τους ταιριάζει  το συγκεκριµένο προφίλ. Από αυτή τη διαδικασία, πολλοί θα είναι 

εκείνοι οι οποίοι θα αντιληφθούν ότι δεν θα τους ενδιέφερε  η θέση του διευθυντή πωλήσεων. Για 

κάποιους άλλους, οι πληροφορίες που θα έχουν στη διάθεση τους θα τους βοηθήσουν να 

αποφασίσουν τις µελλοντικές τους κινήσεις.  

Η αυτοεπιλογή είναι µια πιο επίσηµη αξιολόγηση των ικανοτήτων των πωλητών µε βάση τις 

προοπτικές που έχουν για  να καταλάβουν µια θέση διευθυντή πωλήσεων. Σε αυτό το στάδιο, οι 

πωλητές συµµετέχουν σε  προσοµοιώσεις καίριων θεµάτων που απασχολούν τους διευθυντές 

πωλήσεων και αξιολογούνται για τους τρόπους που επιλέγουν να χειριστούν συγκριµένες 

καταστάσεις. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, όπως η αξιολόγηση 180ο  καθώς και οι συνεντεύξεις µε 

διευθυντές πωλήσεων σε θέµατα ηγεσίας. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τόσο ο πωλητής όσο 

και η εταιρία θα έχουν µια καλή εικόνα για το ποιος είναι ο Ηγετικός Χαρακτήρας και οι ικανότητες 

που απαιτούνται για την προαγωγή σε ηγετική θέση πωλήσεων.  

Αφού έχει γίνει η επιλογή, ξεκινάει η διαδικασία όπου η θεωρία µεταµορφώνεται σε πράξη. Η 

διαδικασία ανάπτυξης ενός ηγετικού προφίλ αποτελείται τόσο από επίσηµες διαδικασίες όσο και 

από εκπαίδευση κατά την εργασία. Αν και υπάρχουν πολλές επιλογές σχετικά µε το πως θα 

εκπαιδεύσουµε και θα αναπτύξουµε νέα διευθυντικά στελέχη,  έχουµε καταλήξει ότι τα ακόλουθα 

συστατικά είναι απαραίτητα στην όλη προσπάθεια:  

 

• Οι νέοι διευθυντές χρειάζονται γνώσεις που σχετίζονται µε τη φιλοσοφία της εταιρίας και 

ικανότητες ηγεσίας που πρέπει να αναπτυχθούν  από το αρχικό στάδιο εκµάθησης.  

• Το Management ∆εικτών Μετατροπής και η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται µε τη 

διαδικασία πωλήσεων θα πρέπει, επίσης, να ξεκινάει  από πολύ νωρίς για  να δηµιουργείται πλήρης 

εξοικείωση.   

• ∆ηµιουργείστε  µια επίσηµη  σχέση mentoring µεταξύ των νέων διευθυντικών στελεχών και 

των sales executives. Αυτό θα τους διευκολύνει  και θα τους καθοδηγήσει αποτελεσµατικότερα στην 

εκπαίδευση on-the-job.  

• ∆ώστε πρόσβαση σε οποιουσδήποτε πόρους  εκπαίδευσης και ανάπτυξης έχετε στη διάθεση 

σας.  

• Κάντε συχνές αξιολογήσεις σχετικές µε τις ανάγκες που υπάρχουν ή προκύπτουν σε θέµατα 

ικανοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ  

  

2.1.1 Διαδικασία πώλησης – Βήματα και τεχνικές πωλήσεων  

  

Η πώληση δεν είναι μόνο η δυνατότητα παρουσίασης προϊόντων και ιδεών με την 

πιθανή μετέπειτα λήψη της παραγγελίας, αλλά η μετατροπή ολόκληρης της αντίληψης 

του πελάτη που θα θέλει να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία προς όφελος του.  

Η διασφάλιση λοιπόν  μιας επιτυχημένης πώλησης βασίζεται σε μια σειρά βημάτων και 

τεχνικών που θα πρέπει να εκτελέσει σωστά ένας πωλητής και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα.  

  

Πίνακας 2.1 Βήματα και τεχνικές για μια επιτυχημένη πώληση  

  

Προετοιμασία  

Η προετοιμασία ξεκινά με την συλλογή/μελέτη των πληροφοριών που αναφέρονται σε 

ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του πελάτη. Στόχος πρέπει να αποτελεί η δημιουργία 

μιας ολοκληρωμένης εικόνας του προφίλ ενός πελάτη (account plan), η όποια θα 

βοηθήσει ώστε να διαμορφωθεί μια πρώτη εκτίμηση των αναγκών/  

επιθυμιών/προβλημάτων του, που θα έχει ως στόχο μέσα από την προβολή των 
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χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και των οφελών του προϊόντος να οδηγηθεί σε 

μια επιτυχημένη πώληση.  

Είναι πολύ σημαντικό η προετοιμασία να περιλαμβάνει πάντα καθορισμό του στόχου 

επίσκεψης. Ο πωλητής πρέπει οπωσδήποτε να επισκέπτεται τον υποψήφιο πελάτη 

πάντα με ένα σαφή και καθορισμένο στόχο, που μπορεί να μην είναι πάντα το κλείσιμο 

μιας συμφωνίας. Στόχος επίσκεψης μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει η γνωριμία με έναν 

νέο πελάτη, η παροχή πληροφοριών για το προϊόν, η οργάνωση μιας εκδήλωσης κ.α.  

Τέλος θα πρέπει  ο πωλητής εφόσον έχει εκτιμήσει τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη 

να γνωρίζει πριν πραγματοποιήσει μια επίσκεψη την μέθοδο παρουσίασης του 

προϊόντος, να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τυχόν αντιρρήσεις, αλλά και να έχει 

σχεδιάσει την στρατηγική κλεισίματος ώστε να τελικά να προβεί σε μια επιτυχημένη 

πώληση.  

  

Προσέγγιση - έναρξη της επίσκεψης  

Εφόσον λοιπόν ο πωλητής έχει προετοιμαστεί καταλληλά για την επίσκεψη στον 

πελάτη, στην συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της προσέγγισης. Η προσέγγιση έχει να 

κάνει με την εντύπωση που σχηματίζει ο πελάτης στα πρώτα λεπτά της επαφής. Για το 

λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσει ο πωλητής σε ποιον πελάτη μιλάει και 

να επιλέξει εκείνη την τεχνική προσέγγισης η οποία θεωρείται καταλληλότερη για την 

ανάλογη περίπτωση.  

Πρόκειται πρακτικά για το πρώτο βήμα στην επικοινωνία με τον πελάτη, η οποία θα 

δώσει την δυνατότητα εάν αυτή είναι θετική να διαμορφωθεί ένα καλό κλίμα στην 

επικοινωνία που θα βοηθήσει την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Αρά η σωστή στάση 

σώματος, ο τόνος της φωνής, η ένταση της χειραψίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 

τεχνική της προσέγγισης.  

Η προσέγγιση λοιπόν ή αλλιώς η έναρξη της ιατρικής επίσκεψης είναι καθοριστικής 

σημασίας και αναφέρεται τόσο στο λεκτικό όσο και στο μη λεκτικό κομμάτι της 

επικοινωνίας.   

 

Παρουσίαση  

Το τέταρτο στάδιο της διαδικασίας της πώλησης είναι η  παρουσίαση των προϊόντων. 

Η παρουσίαση ουσιαστικά αποτελεί το μεταβατικό στάδιο που θα οδηγήσει τον πωλητή 

να επιτύχει την συμφωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο πωλητής θα πρέπει πέρα από 

την εξαιρετική γνώση του προϊόντος, να συνδέσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος με 

το όφελος που θα έχει αυτό για τον επικείμενο αγοραστή. Είναι αρά πολύ σημαντική η 
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μετατροπή των πλεονεκτημάτων των προϊόντων σε οφέλη για τον αγοραστή. Πρέπει 

ουσιαστικά να απαντήσει στο ερώτημα του αγοραστή για το τι όφελος θα έχει εάν 

αγοράσει το προϊόν.  

Αφού λοιπόν κατανοήσει την σημασία αυτής της μετατροπής είναι σημαντικό να 

επιλέξει με ποιον τρόπο θα παρουσιάσει το προϊόν του. Ανάλογα με το είδος της 

πώλησης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από διαφορετικές μεθόδους, που μπορεί 

να είναι είτε επίδειξη του προϊόντος, είτε να δώσει κάποιο δείγμα από το προϊόν, είτε 

να χρησιμοποιήσει γραφήματα και πίνακες επιδεικνύοντας μέσα από επιστημονικά 

στοιχεία τα πλεονεκτήματα του εκάστοτε προϊόντος, είτε ακόμα να προσφύγει σε 

οπτικοακουστικά μέσα όπως φωτογραφίες ή βίντεο.  

Όσον αφορά τώρα το στυλ της παρουσίασης υπάρχουν αρκετές  εναλλακτικές επιλογές, 

ωστόσο αυτή που ταιριάζει και αρμόζει καλύτερα στην φαρμακευτική πώληση είναι:  

 Η μέθοδος της ικανοποίησης των αναγκών στην οποία ο πωλητής βασίζεται στην 

διερεύνηση των αναγκών του πελάτη και στην παρουσίαση ακριβώς εκείνων 

των χαρακτηριστικών – πλεονεκτημάτων - οφελών που θα εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του. Για να το καταφέρει αυτό ο πωλητής χρησιμοποιεί ένα πλήθος από 

διερευνητικές ερωτήσεις. Η μέθοδος αυτή είναι πιο φυσική, αλλά θέλει προσοχή 

από τον πωλητή στον τρόπο που θα κάνει τις ερωτήσεις ώστε να μην προκαλέσει 

τον εκνευρισμό του εκάστοτε αγοραστή.   

  

Δοκιμαστικό κλείσιμο συμφωνίας /πώλησης  

Το δοκιμαστικό κλείσιμο συμφωνίας/πώλησης πρέπει να γίνεται από τον πωλητή 

είτε μετά την παρουσίαση του προϊόντος, είτε με την αντιμετώπιση μιας 

αντίρρησης, είτε αμέσως πριν από το κλείσιμο της πώλησης. Έχει σκοπό μέσα από 

μια σειρά ερωτήσεων να διερευνήσει τις προθέσεις του πελάτη και να δει κατά ποσό 

έχει πεισθεί με τα προηγούμενα στάδια της επίσκεψης και πόσο έτοιμος είναι να 

αγοράσει το προϊόν. Η θετική απάντηση του πελάτη στο δοκιμαστικό κλείσιμο 

σημαίνει ότι ο πελάτης είναι έτοιμος να αγοράσει και ότι ο πωλητής θα πρέπει να 

συμφωνήσει στο κλείσιμο της πώλησης.  

  

Αντιμετώπιση αντιρρήσεων  

Οι αντιρρήσεις του πελάτη στην διαδικασία της πώλησης είναι πολύ σημαντικές και 

εκδηλώνονται κυρίως κατά την διάρκεια της παρουσίασης. Μπορεί να είναι 

ουσιαστικές η απλά ο πελάτης να μην έχει πειστεί για το προϊόν και να προσπαθεί 

με τον τρόπο αυτό να αποφύγει τον πωλητή. Όταν ένας πελάτης φέρνει αντιρρήσεις, 

ο πωλητής θα πρέπει να λαμβάνει το θετικό μήνυμα από αυτό καθώς υποδηλώνει 
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το ενδιαφέρον του για την αγορά του προϊόντος. Κάθε άρνηση από τον πελάτη ο 

πωλητής θα πρέπει να την λαμβάνει ως ευκαιρία. 

Κλείσιμο συμφωνίας/πώλησης  

Το κλείσιμο της πώλησης ουσιαστικά είναι η διαδικασία κατά την οποία ο πωλητής 

προσπαθεί να  δεσμεύσει τον αγοραστή και να ζητήσει την παραγγελία. Παρόλο το 

γεγονός ότι αυτό είναι κάτι φυσικό και επόμενο να συμβεί από έναν πωλητή, έχει 

αποδειχθεί σε διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς ότι ένα πολύ 

μεγάλο μέρος των πωλητών στον ενδεχόμενο φόβο τις απόρριψης αποφεύγουν να 

ζητήσουν την παραγγελία και αρά δεν κάνουν το κλείσιμο της συμφωνίας.  

Υπάρχουν συνήθως τρία ζητήματα που απασχολούν τους πωλητές όσον αφορά το 

κλείσιμο της πώλησης. Το πρώτο αναφέρεται στο πότε είναι η πιο κατάλληλη στιγμή 

για να ζητήσει ο πωλητής την παραγγελία. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πότε είναι 

έτοιμος ο πελάτης να αγοράσει, ενώ το τρίτο αναφέρεται στις προσπάθειες που πρέπει 

να κάνει ο πωλητής για  να κλείσει την πώληση [1].  

Είναι πολύ σημαντικό ο πωλητής να καταλάβει ότι είναι φυσιολογικό να μην καταφέρει 

να κλείσει την πώληση από τη πρώτη φορά και να πρέπει να χρειαστεί να επιμένει 

αρκετές φορές ώστε να καταλήξει σε συμφωνία.  

Σε ερώτηση που έγινε από το τμήμα ερευνών της εταιρείας Μcraw - Hill, ρωτήθηκαν  

1.155 στελέχη πωλήσεων « Πόσες προσπάθειες περίπου απαιτούνται για να κλείσει μια 

πώληση; ». Ο μέσος ορός των απαντήσεων ήταν 5,5 προσπάθειες ανά πώληση.  

Παρόλο το γεγονός ότι η φαρμακευτική πώληση είναι ένα είδος ιεραποστολικής 

πώλησης και δεν γίνεται άμεσα παραγγελία από τους πωλητές, ωστόσο η ανάγκη για 

κλείσιμο συμφωνίας έρχεται μέσα από την δέσμευση του γιατρού για την 

συντομογραφία του προϊόντος. Το στάδιο αυτό ίσως καθίσταται και το πιο δύσκολο 

στάδιο στην διαδικασία της πώλησης για τους πωλητές φαρμακευτικών προϊόντων, 

καθώς η δέσμευση είναι θεωρητική και αρά το επόμενο στάδιο της μετέπειτα 

παρακολούθησης ίσως καθίσταται και ένα από τα πιο σημαντικά στάδια για την 

ολοκλήρωση και την επιτυχημένη διαδικασία της πώλησης.   

  

Μετέπειτα Παρακολούθηση (follow up)  

Πολλοί από τους πωλητές ξεχνούν ίσως το τελευταίο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο 

της διαδικασίας της πώλησης. Θεωρούν ότι εφόσον κατάφεραν και πήραν την 

παραγγελία ή δέσμευσαν τον αγοραστή σε συμφωνία ότι η δουλειά τους τέλειωσε εκεί. 

Ο πωλητής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η πλειοψηφία των πωλήσεων γίνεται ήδη σε 

υπάρχοντες πελάτες και αυτό που πρέπει πάντοτε να έχει ως βασική αρχή ένας πωλητής 

είναι ότι « δεν κάνω πωλήσεις, κάνω πελάτες » [2].  
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Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας πωλητής προκειμένου να δημιουργήσει πιστούς 

και σταθερούς πελάτες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως:  

 Συχνή επικοινωνία με τους πελάτες  

 Διημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης  

 Παροχή πληροφοριών για την σωστή χρήση του προϊόντος  

 Συνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων  

 Εκδήλωση εκτίμησης  

 Σωστό χειρισμό παραπόνων  

  

              

2.2 ΜΟΡΦΕΣ- ΤΥΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

2.2.1 Εισαγωγή  

Είναι εμφανές ότι όταν συζητάμε για πωλήσεις σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας τα 

διάφορα είδη πώλησης, ενώ πολλές φορές η όποια γνώση έχουμε βασίζεται στην 

εμπειρία μας όταν επισκεπτόμαστε κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης ή όταν μας 

χτυπά την πόρτα ένας πωλητής βιβλίων.  

Όμως ο ρόλος των πωλητών είναι πολύ διαφορετικός και έχει να κάνει πάντα σε ποιον 

τομέα της οικονομίας δραστηριοποιείται ο εκάστοτε πωλητής. Σε πωλητές που 

απευθύνονται στους καταναλωτές και ασχολούνται με την λιανική πώληση διαφέρουν 

σημαντικά από τους πωλητές που απευθύνονται σε εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις 

και ιδρύματα και ασχολούνται με τη βιομηχανική πώληση. Οι διαφορές αυτές 

αναφέρονται στις δραστηριότητές τους, στην συμπεριφορά τους, στα  καθήκοντα τους, 

στα προσόντα τους, καθώς και στους τρόπους διοίκησής τους.   

Στην συνέχεια παραθέτουμε τις κυριότερες διακρίσεις μεταξύ των πωλητών όπως 

αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία.  

  

2.2.2 Ταξινόμηση κατά McMurray (ΗΠΑ 1961) [3]  

Ο McMurray ήταν ο πρώτος που διέκρινε ότι οι βιομηχανικές πωλήσεις 

διαφοροποιούνται σε σχέση με την δραστηριότητα των πωλητών.   
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Οι τύποι των πωλητών που πρότεινε ήταν οι ακόλουθοι:  

 Ιεραπόστολος πωλητής   

 Διανομέας   

 Λήπτης παραγγελίας  


 Τεχνικός πωλητής   

 Δημιουργός ζήτησης   

  

2.2.3 Ταξινόμηση κατά Νewton (ΗΠΑ 1969)  [4]  

Ο Newton αναφέρει τέσσερις τύπους πωλήσεων/πωλητών, ανάλογα, με τις απαιτήσεις 

του εργασιακού περιβάλλοντος, που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών 

κλάδων.   

Πιο συγκεκριμένα οι βιομηχανικές πωλήσεις χωρίζονται σε:   

 Εμπορικές πωλήσεις - εμπορικός πωλητής, όπως π.χ. ο πωλητής της 

procter and gamble στα super market. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 

για αυτόν τον πωλητή είναι η ηλικία, η ωριμότητα, η ικανότητα να 

μπαίνει στη θέση του πελάτη όπως και η πολύ καλή γνώση του πελάτη.  

 Ιεραποστολικές πωλήσεις - ιεραπόστολος πωλητής, όπως π.χ. είναι οι 

ιατρικοί επισκέπτες που με άμεση πελατειακή σχέση απευθύνονται σε 

πελάτες φαρμακείου και με έμμεση σε ιατρούς. Τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ο πωλητής αυτού του είδους της πώλησης είναι κυρίως 

νεότητα, ενεργητικότητα και επιμονή, πειστικότητα, ευχέρεια λόγου.  

 Τεχνικές πώλησεις - τεχνικός πωλητής όπως π.χ. τεχνικός ο πωλητής της 

Ιbm και της xerox. Άρα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο 

συγκεκριμένος τύπος πωλητή είναι άρτια εκπαίδευση, γνώση του 

προϊόντος και του πελάτη, εξυπνάδα.  

 Πωλήσεις σε νέους πελάτες - πωλητές νέων. Η κύρια ευθύνη αυτού του 

τύπου πωλητή είναι να αναγνωρίζει νέους πελάτες για την επιχείρηση 

του και να πετυχαίνει πωλήσεις από αυτούς τους πελάτες. Η 

πειστικότητα, η επιθετικότητα, και η επιμονή είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά για την επιτυχία σε αυτού του είδους τις πωλήσεις.  
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2.2.4 Ταξινόμηση κατά Moncrief III (ΗΠΑ 1986) [5]  

Ο William c.Moncrief iii  βασιζόμενος σε μια εμπειρική έρευνα που συμμετείχαν 1393 

πωλητές από μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων (51) που αντιπροσώπευαν πολλούς 

κλάδους του δευτερογενούς μεταποιητικού τομέα της οικονομίας ταξινόμησε 5 

διαφορετικούς τύπους πωλήσεων. Χρησημοποίησε ένα ερωτηματολόγιο με 121 

δραστηριότητες πωλήσεων που αξιολογήθηκαν σε επτάβαθμη κλίμακα.  

Συνοπτικά παρουσίασε τις κύριες δραστηριότητες των πωλήσεων στις εξής 10:  

 Λειτουργία πώλησης  

 Ενασχόληση με παραγγελίες  

 Παροχή εξυπηρέτησης για το προϊόν  

 Διοίκηση πληροφόρησης  

 Εξυπηρέτηση λογαριασμού  Συνέδρια/συναντήσεις  

 Εκπαίδευση/πρόσληψη.  

 Παροχή διασκέδασης στους πελάτες.  Μετακινήσεις εκτός έδρας  

 Ενασχόληση με διανομή /μεσάζοντες  

  

Με βάση τις βασικές αυτές δραστηριότητες των πωλητών και χρησημοποιώντας, μια 

άλλη στατιστική ανάλυση που καλείτε ανάλυση ομαδοποίησης (ανάλυση clusters) 

κατέταξε τους συμμετέχοντες πωλητές στις εξής κατηγορίες :  

 O πωλητής των ιδρυμάτων  

 Ο λήπτης των παραγγελιών  Ο ιεραπόστολος  

 Ο εμπορικός εξυπηρετητής  

 Ο εμπορικός πωλητής σε ενδιάμεσους/διανομείς  
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2.2.5 Ταξινόμηση κατά Αυλωνίτη, Κρίντα, Κουρεμένο και Αποστολόπουλο (1992)  

[6]  

Η συγκεκριμένη ταξινόμηση βασίστηκε στον εντοπισμό διαφορετικών τύπων πωλητών 

χωρίς να στηριχθεί στα κριτήρια πρόσληψης αλλά στις βασικές δραστηριότητες που 

αναλαμβάνουν οι πωλητές μετά την πρόσληψη τους. Η σχετική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 70 βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 

ουσιαστικά προέκυψαν τα εξής γνωστά τρία είδη πωλητών δηλαδή του τεχνικού, του 

ιεραπόστολου και του εμπορικού.  

Με βάση λοιπόν την διάκριση που πραγματοποιήσαμε παραπάνω ο πωλητής - ιατρικός 

επισκέπτης ανήκει σε ένα είδος πωλητή που υπάρχει σε όλες τις παραπάνω 

ταξινομήσεις με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα η φαρμακευτική πώληση 

θεωρείται ένας τύπος ιεραποστολικής πώλησης καθώς η διαδικασία πώλησης που 

πραγματοποιείται από τους ιατρικούς επισκέπτες είναι μια έμμεση διαδικασία που δεν 

οδηγεί σε απευθείας λήψη παραγγελίας από τον ιατρό. Οι πωλητές αυτού του είδους 

που όπως ήδη έχουμε αναφέρει χαρακτηρίζονται «ιατρικοί επισκέπτες» είναι συνήθως 

άνθρωποι με επιμονή, νεανικότητα στο προφιλ, ευχέρεια λόγου. Οι δραστηριότητες που 

είναι υπεύθυνοι οι ιατρικοί επισκέπτες είναι η έμμεση διαδικασία πώλησης με κύριο 

στόχο την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και των προϊόντων που εκπροσωπεί, την 

διημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες καθώς και τη 

συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις.  

  

2.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

2.3.1 Εισαγωγή  

Η πρόβλεψη των πωλήσεων είναι η διαδικασία οργάνωσης και ανάλυσης πληροφοριών 

με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του ύψους των αναμενόμενων 

πωλήσεων. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο τον στρατηγικό 

σχεδιασμό της επιχείρησης καθώς επηρεάζει όλες τις διοικητικές λειτουργίες της 

επιχείρησης και όχι μόνο το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Από την σωστή πρόβλεψη 

των πωλήσεων, καθορίζονται πολύ σημαντικές αποφάσεις όπως τα επίπεδα της 

απασχόλησης που απαιτούνται για την κάθε επιχείρηση, το διαφημιστικό μείγμα, καθώς 

και το ύψος των επενδύσεων σε δυναμικότητα παραγωγής.  

Η σημασία της πρόβλεψης των πωλήσεων όμως πέρα από το σύνολο της επιχείρησης 

εξακολουθεί να παραμένει σημαντική και για το ίδιο το τμήμα πωλήσεων καθώς με 

βάση την πρόβλεψη καθορίζονται λογικοί στόχοι για τους πωλητές. Επίσης μπορεί να 

συμβάλει στην καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση του δικτύου των πωλητών και των 

περιοχών πώλησης.  
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Από την άλλη πλευρά η μη σωστή πρόβλεψη των πωλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

πολύ σοβαρές συνέπειες για την επιχείρηση. Δηλαδή αν η πρόβλεψη των πωλήσεων 

είναι πολύ υψηλή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλα αποθέματα μη πληγέντων 

προϊόντων, μειώσεις τιμών, απολύσεις προσωπικού. Τα αντίθετα αποτελέσματα μπορεί 

να συμβούν αν η πρόβλεψη πωλήσεων είναι πολύ χαμηλή. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται 

απώλεια εισοδήματος ή ακόμα και πελατών, καθώς η αγορά δεν μπορεί να καλυφθεί 

λόγω έλλειψης του προϊόντος.   

  

2.3.2 Δυνητική αγορά - Δυνητικές πωλήσεις / Πρόβλεψη αγοράς - Πρόβλεψη  

Πριν αναφέρουμε τις μεθόδους εκείνες με τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να 

προβλέψει τις πωλήσεις της, παρουσιάζουμε παρακάτω ένα διάγραμμα σύμφωνα με τον 

οποίο καθορίζεται η σχέση μεταξύ Δυνητικής αγοράς και δυνητικών πωλήσεων και 

Πρόβλεψη αγοράς και πρόβλεψη πωλήσεων.  

  

  

Εικόνα 2.1 : Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ Δυνητικής αγοράς - Δυνητικές 

πωλήσεις / Πρόβλεψη αγοράς - Πρόβλεψη πωλήσεων  

  

Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος πωλήσεις αναφέρεται σε 

μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ ο όρος αγορά καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις ενός 

κλάδου για το προϊόν.  

Επίσης η έννοια της πρόβλεψης (sales forecast) σχετίζεται με τις αναμενόμενες 

πωλήσεις για το προϊόν με δεδομένη την στρατηγική μάρκετινγκ, ενώ η έννοια των 

δυνητικών πωλήσεων (sales potential) ή της δυνητικής αγοράς (market potential) με το 

συνολικό ύψος των πωλήσεων που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν όλοι οι δυνητικοί 

αγοραστές αγόραζαν το προϊόν.  
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Όπως φαίνεται και από το σχεδιάγραμμα η πρόβλεψη των πωλήσεων ποτέ δεν πρέπει 

να υπερκαλύπτει την δυνητική και σπάνια οι δυο να είναι ίσες [7].  

  

2.3.3 Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων  

Οι κυριότεροι μέθοδοι πρόβλεψης των πωλήσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

υποκείμενικες/ποιοτικές και σε ποσοτικές/αντικειμενικές.  

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε πως ταξινομούνται οι διαφορετικές μέθοδοι 

πωλήσεων.  

Πίνακας 2.2: Ταξινόμηση μεθόδων πωλήσεων  

Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων  

 

 Υποκειμενικές/ποιοτικές      Αντικειμενικές/ποσοτικές  

• Διευθυντικές εκτιμήσεις         Δοκιμαστικές αγορές  

• Εκτιμήσεις πωλητών          Ανάλυση Χρονολογικών σειρών  

• Προθέσεις πελατών           Στατιστική ανάλυση  

  

Οι υποκειμενικές αναφέρονται σε κρίσεις ή γνώμες, ενώ οι ποσοτικές βασίζονται σε 

στατιστικά στοιχεία και πωλήσεις παρελθουσών χρονικών περιόδων.  

Ακολουθώντας μια από αυτές τις μεθόδους, καταρτίζεται το ποσοτικό πρόγραμμα 

πωλήσεων, το πρόγραμμα τιμολογιακής πολιτικής (ανά προϊόν, περιοχή, κ.α.), 

προϋπολογισμός εξόδων πωλήσεων (ή διαφορετικά εξόδων διάθεσης) και τέλος ο 

νομισματικός – Αιακός προϋπολογισμός πωλήσεων. Στις περισσότερες επιχειρήσεις ο 

προϋπολογισμός πωλήσεων, με συνημμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

(ποσοτικά προγράμματα, προγράμματα τιμολογιακής πολιτικής, κ.α.) προωθείται στα 

αρμόδια όργανα που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ή στη 

διοίκηση της εταιρίας.   
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2.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

2.4.1 Εισαγωγή  

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας ολόκληρης της επιχείρησης είναι ο καθορισμός συστήματος 

στόχων. Ο όρος στόχων πωλήσεων αφορά την απόδοση που πρέπει να πέτυχει ένα 

τμήμα πωλήσεων σε ένα καθορισμένο χρονικό ορίζοντα.   

Είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη μιας επιχείρησης να τίθενται σωστά καθορισμένοι 

στόχοι, καθώς κατευθύνουν τις ενέργειες και δίνουν κίνητρα στους πωλητές, για αυτό 

είναι και πολύ σημαντικό οι στόχοι να τίθενται μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας 

όπου πωλητές και διοικητικά στελέχη συμφωνούν από κοινού για τους καθορισθέντες 

στόχους.  

Με τους στόχους επίσης ελέγχονται οι δραστηριότητες των πωλητών, δηλαδή τα 

διοικητικά στελέχη έχουν την δυνατότητα να κατευθύνουν τις ενέργειες και τις 

δραστηριότητες των πωλητών προς την επιθυμητή κατεύθυνση.  

Συγκρίνοντας προκαθορισμένους και επιτεύξιμους στόχους αξιολογείται η απόδοση 

των πωλητών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων αμοιβής, ενώ 

μπορεί τέλος να εκλεχθούν και οι δαπάνες πωλήσεων.  

  

2.4.2 Στόχοι - χαρακτηριστικά   

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα στόχων για να τυγχάνει αποδοχής από την ομάδα 

πωλήσεων θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που τίθενται θα πρέπει να είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί. 

Είναι σημαντικό για την ψυχολογία του πωλητή να ξέρει ότι οι στόχοι δεν είναι 

εξωπραγματικοί και ότι με την ανάλογη προσπάθεια θα τον επιτύχει και θα λάβει τις 

χρηματικές απολαβές επιτευξιμότητας.  

Επίσης θα πρέπει να είναι κατανοήσιμοι και ακριβείς. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται 

υπόψιν η δυνητική αγορά (οι πραγματικές δυνατότητες της αγοράς) και πωλητές και 

διοίκηση να θέτουν συμφωνημένα πλαίσια στο τι επιθυμούν να επιτύχουν.  

Είναι επίσης δόκιμο οι στόχοι να είναι ελαστικοί. Σιγουρά επειδή υπάρχουν αστάθμητοι 

παράγοντες στο εξωτερικό περιβάλλον που σε αυτό δεν ευθύνεται η απόδοση των 

πωλητών όπως π.χ. (αλλαγές σε νομοθεσία) οι στόχοι θα πρέπει να είναι ευμετάβλητοι 

και να τροποποιούνται ανάλογα.  
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Τέλος ένα άλλο χαρακτηριστικό στο σύστημα στόχων είναι ότι θα πρέπει να είναι 

δίκαιοι. Δίκαιο γιατί ένα καλό σύστημα στόχων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το φόρτο 

εργασίας, τις ικανότητες των πωλητών και τις συνθήκες της αγοράς.  

  

2.4.3 Επιλογή τύπου στόχου  

Όταν μια επιχείρηση καλείται να επιλέξει και να καθορίσει ένα σύστημα στόχων θα 

πρέπει να κινηθεί σε τρεις άξονες:  

Αρχικά θα πρέπει να επιλέγουν οι τύποι των στόχων που θα τεθούν. Έπειτα να 

καθοριστεί η σπουδαιότητα των στόχων και στην συνέχεια να αποφασιστεί το επίπεδο 

- ύψος κάθε στόχου.  

  

Εικόνα 2.2 : Οι τρεις άξονες του συστήματος στόχων  

  

Θέλοντας να παρουσιάσουμε τους τύπους των στόχων θα μπορούσαμε να τους 

κατηγοριοποιήσουμε ως εξής [8] :  

 Στόχοι πωλήσεων. Οι στόχοι πωλήσεων σε μια επιχείρηση θεωρούνται οι πιο 

σημαντικοί και απαραίτητοι καθώς συνδέονται πάντα με την κερδοφορία της 

επιχείρησης. Είναι ευκολά υπολογίσιμοι, συνήθως κατανοητοί και σαφείς.  

Εκφράζονται συνήθως είτε  σε αξίες είτε σε μονάδες πωλούμενων προϊόντων.  

 Στόχοι δραστηριοτήτων. Μια επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της 

πέρα από τους στόχους των πωλήσεων και τους στόχους δραστηριοτήτων. Όταν 
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εννοούμε στόχους δραστηριοτήτων μπορούμε να συμπεριλάβουμε λογού χάρη 

την επίσκεψη σε έναν νέο πελάτη, την πραγματοποίηση επαγγελματικής 

εκδήλωσης για την προώθηση του προϊόντος του, εκπαίδευση 

νεοπροσληφθέντων.  

 Στόχοι κέρδους. Οι στόχοι κέρδους ενώ αρχικά φαίνονται συνδεδεμένοι με τους 

στόχους πωλήσεων, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα. Καθώς ένας πωλητής 

μπορεί να έχει υψηλές πωλήσεις σε εάν προϊόν αλλά να δίνει έμφαση σε 

προϊόντα χαμηλής κερδοφορίας για την επιχείρηση. Οι στόχοι κέρδους ενώ είναι 

πάντα  πολύ σημαντικοί  σε μια επιχείρηση ωστόσο είναι δύσκολο από τους 

πωλητές να τους κατανοήσουν καθώς δεν μπορούν να ελέγξουν πολλούς από 

τους παράγοντες που διαμορφώνουν την κερδοφορία ενός προϊόντος (δαπάνες 

παραγωγής, δυσκολία πρόσβασης σε λογιστικά στοιχεία).  

 Στόχοι δαπανών. Οι στόχοι δαπανών αφορούν συνήθως έξοδα για ταξίδια , 

γεύματα με πελάτες, έξοδα διατροφής, διανυκτερεύσεις. Οι στόχοι δαπανών 

δύσκολα μπορούν να συνδεθούν ευκολά με το μέγεθος των πωλήσεων  αλλά 

είναι δόκιμο πάντοτε οι πωλητές να γνωρίζουν και να συνειδητοποιούν την 

σημασία των δαπανών για την κερδοφορία της επιχείρησης.  

Στόχοι συνδυασμών. Μια επιχείρηση ανάλογα με το είδος του προϊόντος που 

δραστηριοποιείται μπορεί να επιλέξει ένα συνδυασμό στόχων ή πολλές φορές να 

συμπεριλάβει τον έναν στόχο μέσα στον άλλο. Όταν δηλαδή τίθεται ένας  στόχος 

πωλήσεων μέσα σε αυτόν να έχουν συμμερισθεί και στόχοι κέρδους και δαπανών. 

2.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ  

2.5.1 Εισαγωγή   

Η επιλογή και η πρόσληψη της ομάδας πωλήσεων μιας επιχείρησης αποτελεί 

αναμφισβήτητα τον ακρογωνιαίο λίθο για την λειτουργία της επιχείρησης. Η διοίκηση 

λοιπόν θα πρέπει να δώσει την ανάλογη σημασία ώστε να προσλάβει και έπειτα να 

εκπαιδεύσει τους πωλητές που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την κερδοφορία της.  

Δυστυχώς όμως πάρα την μεγάλη σημασία που θα πρέπει μια επιχείρηση να δίνει στην 

επιλογή της ομάδας πωλήσεων, μικρός αριθμός επιχειρήσεων έχει δώσει την ανάλογη 

προσοχή. Μάλιστα μια έρευνα των Greenberg and Greenberg [9] έδειξε ότι οι 
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περισσότεροι από τους μισούς που ασχολούνται με τις πωλήσεις είναι ακατάλληλοι για 

αυτήν την θέση.  

Στην ενότητα αυτή αρχικά θα μιλήσουμε για τα κριτήρια της επιλογής των πωλητών 

και ποια τμήματα της εταιρείας λαμβάνουν τις αποφάσεις πρόσληψης και στην συνέχεια 

θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε μια περιγραφή θέσης ενός υποψήφιου πωλητή 

φαρμακευτικής εταιρείας.  

Τέλος θα αναφερθούμε και στην εκπαίδευση αναλύοντας τους στόχους και τον 

σχεδιασμό  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς η επικοινωνία με τον πελάτη δεν 

στηρίζεται μόνο στον μήνυμα αλλά και στον τρόπο που ένας πωλητής θα το μεταδώσει 

και θα σταθεί ικανός να αλλάξει ολόκληρη την αντίληψη του πελάτη.  

  

2.5.2 Χαρακτηριστικά πωλητών – επιλογή – πρόσληψη  

Η διοίκηση λοιπόν καλείται να στελεχώσει ένα τμήμα πωλήσεων και να καθορίσει ποιοι 

είναι υπεύθυνοι για αυτήν την αρμοδιότητα με βάση τον αριθμό των πωλητών και τον 

τύπο των πωλητών.  

Εάν λοιπόν πρόκειται για επιχειρήσεις με μικρό αριθμό πωλητών, αυτή που θα  

καθορίσει το μέγεθος των πωλητών είναι η ανώτατη διοίκηση, ενώ αντίθετα σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός πωλητών η απόφαση μπορεί να παρθεί από 

χαμηλότερα διοικητικά στελέχη.  

Επίσης ο τύπος του πωλητή παίζει πολύ σημαντικό ρολό καθώς όταν πρόκειται για 

ιεραποστόλους πωλητές όπως είναι οι πωλητές των περισσοτέρων εταιρειών που 

απαιτούνται εξιδεικευμένες γνώσεις, εκεί η απόφαση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη  

καθώς στην διαδικασία συμμετέχουν πολλά τμήματα της εταιρείας από τον επιθεωρητή 

πωλήσεων μέχρι το γραφείο προσωπικού και τέλος την ανώτατη διοίκηση.  

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση καθώς έχει να κάνει αφενός μεν με τα διάφορη 

κόστη (κόστος πρόσληψης, κόστος εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, κόστος 

ευκαιρίας) που συνδέονται με την λανθασμένη επιλογή προσώπου, αφετέρου δε 

βαρύνει πάντοτε θετικά ή αρνητικά την καριέρα αυτού που θα πάρει την απόφαση για 

την επιλογή προσώπων.  

Οι επιτυχημένες όμως πωλήσεις πρέπει να γίνουν από επιτυχημένους πωλητές. Στην 

ελληνική λοιπόν και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές που 

φωτογραφίζουν τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων πωλητών και σηματοδοτούν την 

υψηλή απόδοση προκειμένου να εξασφαλίζουν στο μέγιστο την κερδοφορία της 

επιχείρησης.  
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Σε μια ερευνά των Αυλωνίτη, Αποστολόπουλο, Κριντά [10] στην Ελλάδα 

ταξινομήθηκαν τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά ως εξής:  

  

Πίνακας  2.4: Κριτήρια πρόσληψης πωλητών και η σχετική σημαντικότητα τους  

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

2. ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

3.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

4. ΗΛΙΚΙΑ  

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ  

  

Επίσης στην ίδια έρευνα και συγκεκριμένα όσον αφορά τον ιεραπόστολο πωλητή που 

τα στοιχεία φαίνεται, όπως παρουσιάζονται και παρακάτω, ότι ο πωλητής αυτός θα 

πρέπει να είναι νέος, ενεργητικός, με προσωπικά χαρακτηριστικά, πειστικότητα, 

ευχέρεια λογού ενώ σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και η πανεπιστημιακή 

μόρφωση.  

Πίνακας  2.5: Σημαντικά χαρακτηριστικά/ κριτήρια πρόσληψης ιεραπόστολου πωλητή.  

Ιεραπόστολος Πωλητής  

1. Ηλικία  

2. φιλοδοξία και δυνατότητα εξέλιξης  
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3. δυνατότητα γεωγραφικής μετακίνησης  

4. πανεπιστημιακή μόρφωση  

5. προσωπικά χαρακτηριστικά  

  

2.5.3 Εκπαίδευση Πωλητών  

Στην βιβλιογραφία ελληνική και διεθνή υπάρχουν αρκετές μελέτες ότι στο παρελθόν οι 

εταιρείες δεν παρείχαν στους πωλητές μια ολοκληρωμένη και επαρκή εκπαίδευση. 

Αυτό που παρατηρήθηκε συγκεκριμένα σε μια έρευνα στην οποία καταγράφηκε η 

άποψη 410 διευθυντών πωλήσεων οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας των πωλητών 

που προέκυψαν από την ερευνά αυτή είναι ότι:  

 Οι πωλητές αδυνατούν να ακούσουν πάντα τον  πελάτη  

 Αδυνατούν να θέσουν θέματα προτεραιότητας  

 Αδυνατούν να καταβάλουν πάντα την απαιτούμενη 

προσπάθεια 

 Δεν προετοιμάζονται καταλληλά για να επιτύχουν την 

πώληση  

  Αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να καταλάβουν την ανάγκη 

του πελάτη 

 Δεν έχουν επαρκή γνώση του προϊόντος.  

Όλα τα παραπάνω καθιστούν την σημασία της εκπαίδευσης στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας και σίγουρα υπάρχει έδαφος πάντα προς βελτίωση των 

τεχνικών της αλλά και της θεματολογίας της. Επίσης θα πρέπει  σε αυτό το σημείο να 

τονίσουμε ότι η φαρμακευτική πώληση είναι το είδος εκείνο της προσωπικής πώλησης 

που απαιτεί ιδιαιτέρα μεγάλο εύρος ικανοτήτων και γνώσεων από τον πωλητή και αρά 

θα πρέπει να δίνεται μεγάλη έμφαση στους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 

τις επιχειρήσεις.  
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Όπως είναι φανερό ο βασικός αντικειμενικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι να αυξήσει τις πωλήσεις της επιχείρησης, καθώς όσο καλυτέρα και 

πιο σωστά είναι σχεδιασμένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο πιο αποδοτικοί και 

αποτελεσματικοί μπορεί να γίνουν οι πωλητές. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό πελατών 

τείνουν να αγοράζουν από καλά καταρτισμένους πωλητές που θα σταθούν ικανοί να 

διερευνήσουν την ανάγκη τους ή πολλές φορές θα σταθούν ικανοί να δημιουργήσουν 

μια  ανάγκη.  

Σε μια ανασκόπηση λοιπόν της βιβλιογραφίας σχετικά με την επιλογή που κάνουν οι 

επιχειρήσεις στις εκπαιδευτικές ενότητες μπορούμε να παρατήσουμε ότι τα θέματα 

αυτά είναι τα εξής:  

 Γνώση του προϊόντος και των ανταγωνιστικών προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό 

ο πωλητής να γνωρίζει το προϊόν του.  

 Γνώση της αγοράς. Ο πωλητής θα πρέπει πάντα να γνωρίζει την αγορά του και 

με τον όρο αγορά δεν εννοούμε μόνο π.χ. την αγορά των προϊόντων που πουλάει 

αλλά και τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται γνωρίζοντας τις αγοραστικές 

του συνήθειες. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει την δομή του κλάδου, τα μερίδια 

της αγοράς που δραστηριοποιείται και τις εμπορικές/πρακτικές πολίτικες που 

ακολουθούνται στην αγορά.  

 Γνώση της επιχείρησης. Με τον όρο γνώση της επιχείρησης εννοούμε ότι οι 

πωλητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις πολιτικές της επιχείρησης που συνδέονται 

με την απόδοση τους. π.χ. πολιτικές προώθησης των προϊόντων.  

 Τεχνικές  πωλήσεων. Αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό θέμα τόσο 

για νεοπροσληφθέντες πωλητές όσο και για πωλητές οι οποίοι μετρούν 

εργασιακή εμπειρία. Οι τεχνικές πωλήσεων αναφέρονται στην διαδικασία της 

πώλησης που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

 Άλλες εκπαιδευτικές ενότητες, όπως εκπαίδευση στην χρήση τεχνολογίας, 

εκπαίδευση σχετικά με την διαχείριση του χρόνου, σχετικά με τα συστήματα 

ποιοτικού ελέγχου .  
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2.6 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ  

2.6.1 Εισαγωγή  

Η Πώληση όπως ήδη έχει αναφερθεί αποτελεί το συνδετικό κρίκο που συνδέει τα 

τμήματα μιας επιχείρησης. Η  εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων συνδέεται 

με την κερδοφορία της επιχείρησης. Η διοίκηση λοιπόν, προκειμένου να εξασφαλίσει 

την μέγιστη αποδοτικότητα της ομάδας πωλήσεων προσπαθεί να δημιουργήσει τους 

παράγοντες εκείνους που θα συμβάλουν στην υποκίνηση των πωλητών και θα σταθούν 

ικανοί να φέρουν την αναμενομένη απόδοση και ικανοποίηση των πωλητών από την 

εργασία τους.  

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε αρχικά δυο θεωρίες υποκίνησης και αμοιβής 

πωλητών, θα ονομάσουμε τα σημαντικότερα εργαλεία υποκίνησης που εφαρμόζονται 

από τις επιχειρήσεις . 

  

2.6.2 Υποκίνηση - ικανοποίηση πωλητών  

Ο όρος Υποκίνηση στην έννοια των πωλήσεων αποτελούσε και θα αποτελεί πάντοτε 

έναν πολύ σημαντικό όρο που συνδέεται άρρηκτα με  την αποδοτικότητα των πωλητών. 

Η υποκίνηση λοιπόν για τους πωλητές είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί να συμβάλει 

στην ποιότητα και στον ενθουσιασμό της διαδικασίας της πώλησης, καθώς οι πωλητές 

δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με μια μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων (αδυναμία άμεσης επίβλεψης).  

Στις πωλήσεις ο όρος υποκίνηση μεταφράζεται με την προσπάθεια του πωλητή να 

αναλάβει πρωτοβουλία δράση για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως λόγου χάρη 

να δημιουργήσει νέους πελάτες για την επιχείρηση. Επίσης αναφέρεται και στην 

σταθερότητα που καταβάλει για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα μέχρι να επιτύχει τον 

στόχο του.  

Όπως γίνεται σαφές επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα και κατά 

συνέπεια υποκινείται από διαφορετικά πράγματα, θα πρέπει και η διαδικασία της 

υποκίνησης να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται με την διαφορετικότητα του 

ατόμου  και της επιχείρησης.  

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δυο 

κατηγορίες στην διαδικασία της υποκίνησης που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα υποδείγματα που εξηγούν και αναλύουν το 
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περιεχόμενο της υποκίνησης και στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα μοντέλα που 

περιγράφουν την διαδικασία της υποκίνησης. Στην παρούσα ενότητα θα αναφέρουμε 

το υπόδειγμα του Maslow (hierarchy of needs theory) και την θεωρία των στόχων (goal 

theory).  

  

2.6.3 Η θεωρία του Maslow - Η Θεωρία των στόχων  

O Maslow σε μια παλαιότερη θεωρία, αυτή της πυραμίδας των αναγκών, προσπάθησε 

να κατανοήσει αυτό που υποκινεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων και στην συνέχεια 

κατέταξε αυτές τις ανάγκες σε πέντε βασικές κατηγορίες [11].   

1. Βασικές ανάγκες ( basic physiological needs ) 

2.  Ανάγκες ασφάλειας (safety – security needs) 

3.  Κοινωνικές ανάγκες (belongingness and social 

needs)  

4.  Ανάγκες – εκτίμησης αναγνώρισης (esteem 

needs)  

5. Ατομική ολοκλήρωση ( self – actualization)  

  

  

Εικόνα 2.4: Πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow  

  



37 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Α.Maslow οι ανθρώπινες ανάγκες διακρίνονται σε δυο βασικές 

κατηγορίες, τις βιογενετικές και ψυχογενετικές. Είναι και οι δυο εξίσου απαραίτητες 

για την επιβίωση του ανθρώπου αφού ένας άνθρωπος είναι αδύνατο να επιζήσει, για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς τροφή και νερό, αλλά είναι επίσης αδύνατο να 

επιζήσει μακροπρόθεσμα, χωρίς την ένταξη του σε μια κοινωνική ομάδα ή χωρίς την 

αποδοχή και την αναγνώριση από τον κοινωνικό του περίγυρο [12].  

Βασιζόμενος λοιπόν στην θεωρία των αναγκών και σύμφωνα με την παραπάνω 

πυραμίδα ο πωλητής αφού ικανοποιήσει πρώτα τις φυσιολογικές του ανάγκες 

(χρηματικές αμοιβές, μισθούς, bonus) αναζητά στο δεύτερο επίπεδο κάποια 

εξασφάλιση της εργασίας του (job security) και επιπλέον παροχές όπως  συνταξιοδοτικό 

πρόγραμμα, παροχές υγείας. Ενώ στο τρίτο επίπεδο έχει ανάγκη να ικανοποιήσει τις 

κοινωνικές του ανάγκες και να αισθανθεί μέλος μιας δυνατής και επιτυχημένης ομάδας 

πωλητών. Στο επόμενο σκαλοπάτι της πυραμίδας ο πωλητής πρέπει να αισθανθεί ότι οι 

προσπάθειες και οι κόποι που καταβάλει αναγνωρίζονται και για αυτό η επιχείρηση 

πρέπει να διαθέτει προγράμματα αναγνώρισης (recognition programs). Τέλος στο 

τελευταίο σκαλοπάτι της πυραμίδας αυτό που έχει σημασία είναι η ανάγκη της 

αυτολοκλήρωσης και της αυτοπραγμάτωσης και αυτό μια επιχείρηση μπορεί να το 

επιτύχει καλλιεργώντας καθήκοντα που απαιτούν καινοτομία και μοναδικότητα.  

Συνοπτικά εκεί που βασίστηκε η παραπάνω θεωρία είναι ότι οι πωλητές που έχουν 

ικανοποιήσει το πρώτο και βασικό στάδιο της πυραμίδας, δηλαδή απολαμβάνουν καλές 

χρηματικές απολαβές σίγουρα θα επιθυμούν να ικανοποιούν συνεχώς ανάγκες 

υψηλοτέρου επιπέδου με αποτέλεσμα με αυτό τον τρόπο να επιτυγχάνουμε την θεωρία 

της υποκίνησης.  

  

Η θεωρία των στόχων  

Η θεωρία των στόχων βασίζεται στην γενική σκέψη ότι ο σωστός προσδιορισμός των 

στόχων και πιο συγκεκριμένα οι δύσκολοι αλλά παράλληλα και κατανοητοί στόχοι αν 

γίνουν αποδεκτοί, αυξάνουν την αποδοτικότητα των πωλητών από το να τίθενται στόχοι 

γενικοί και αόριστοι.  

Όταν λοιπόν η διοίκηση θέτει στόχους θα πρέπει για την επιτυχή εφαρμογή των στόχων 

να υπάρχει [13]:  

 Ενημέρωση της επιτευξιμότητας των στόχων, ώστε ο πωλητής να είναι 

ενήμερος ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την επιτευξιμότητα αυτών.  

 Προσήλωση από την πλευρά του πωλητή για την επίτευξη του.  
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 Αυτοεκτίμηση, ότι μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες του κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να σταθεί ικανός να τον επιτύχει.  

  

Η θεωρία λοιπόν των στόχων αναφέρεται στην διαδικασία της υποκίνησης και 

συμβάλει ώστε να επηρεάσει θετικά στην κατάκτηση της επιτυχίας (achievement 

motivation) από όλη την ομάδα πωλήσεων.  

  

2.6.4 Εργαλεία Υποκίνησης πωλητών   

Τα σημαντικότερα εργαλεία υποκίνησης των πωλητών μπορεί να ταξινομηθούν ως εξής:  

 Στόχοι πωλήσεων (sales quota)  

 Προγράμματα υποκίνησης (διαγωνισμοί πωλήσεων)  

 Προγράμματα αναγνώρισης (recognition programs)  

  

Στόχοι πωλήσεων   

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο η σημαντικότητα των στόχων 

είναι αδιαμφισβήτητά πολύ σημαντική για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι 

ανταγωνιστική και φυσικά για να μπορεί να εξασφαλίσει την κερδοφορία της.   

  

Προγράμματα υποκίνησης - διαγωνισμοί πωλήσεων  

Με τον όρο προγράμματα υποκίνησης θεωρούμε εκείνες τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται από μια εταιρεία προκειμένου για ένα χρονικό διάστημα να δώσουν ένα 

επιπλέον κίνητρο στην ομάδα πωλήσεων προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη απόδοση 

από τα συνηθισμένα επίπεδα. Οι πωλητές οι οποίοι θα καταφέρουν να επιτύχουν αυτούς 

τους επιπλέον στόχους, τυγχάνουν επιπλέον απολαβές. Αυτές οι διαδικασίες 

ονομάζονται διαγωνισμοί πωλήσεων και όπως εχει αποδειχθεί αποτελεί ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο υποκίνησης των πωλητών [14]. Ένας διαγωνισμός πωλήσεων 

συνήθως διαρκεί 3 μήνες και αναφέρεται είτε σε ατομικούς διαγωνισμούς πωλήσεων, 

όπου ο κάθε πωλητής διαγωνίζεται να επιτύχει συγκεκριμένο επίπεδο στόχων (αύξηση 

μεριδίου αγοράς σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό) και βραβεύεται όποιος επιτύχει τους 
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στόχους είτε πρόκειται για ομαδικούς στόχους καθώς επιβαρύνεται μια ομάδα πωλητών 

που δραστηριοποιείται σε μια ευρύτερη περιοχή.  

Η επιτυχία ενός διαγωνισμού πωλήσεων εξαρτάται από την σωστή δομή του. Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει :  

 Ξεκάθαρους στόχους (αύξηση πωλήσεων, εισαγωγή νέων προϊόντων στην 

αγορά, εξεύρεση νέων πελατών) 

   Θέμα - τίτλο διαγωνισμού.   

 Πιθανότητα επιτυχίας από τους πωλητές.  

 Ελκυστικά βραβεία.  

 Ενημέρωση σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης.  

Παρακάτω αναφέρουμε ένα διαγωνισμό πωλήσεων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

από μια εταιρεία .  

Διαγωνισμός πωλήσεων   

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τον διαγωνισμό πωλήσεων 

που θα τρέξει στην εταιρεία μας το επόμενο τρίμηνο.  

Στα πλαίσια λοιπόν του λανσαρίσματος του VIROBI στην αγορά  του καθαρισμού 

δαπέδου και με στόχο την καλύτερη διείσδυση των προϊόντων μας σας 

ανακοινώνουμε τον παρακάτω διαγωνισμό.  

Τα κριτήρια είναι τα εξής:  

Ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς για το τρέχον τρίμηνο (Ιανουάριος Μάρτιος) 

στο 2,5% με βάση τα στοιχεία της IMS.  

Ανάπτυξη των πωλήσεων στην συγκεκριμένη κατηγορία για το τρέχον τρίμηνο 

κατά 5% 

Οι πωλητές που θα επιτύχουν το συγκεκριμένο στόχο θα βραβευτούν με 500ευρώ 

ανεξαρτήτως την σειρά κατάταξης ενώ οι τρεις πρώτοι που θα επιτύχουν τα τρία 

πρώτα μερίδια αγοράς θα λάβουν έξτρα και ένα ταξίδι σε προορισμό της επιλογής 

τους.  
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Τέλος κλείνοντας με την συγκεκριμένη μέθοδο υποκίνησης θα πρέπει να πούμε ότι έχει 

και το μειονέκτημα ότι ένας πωλητής μπορεί να μεταφέρει εσκεμμένα τις πωλήσεις σε 

αυτό το διάστημα που τρέχει ο διαγωνισμός και αυτό τελικά να προσδώσει τα αντίθετα 

αποτελέσματα σε έναν οργανισμό. Για τον λόγο αυτό οι διαγωνισμοί δεν θα πρέπει να 

τρέχουν συνέχεια και θα πρέπει να επιλέγονται πάντα βραχυπροθέσμα χρονικά 

διαστήματα εφαρμογής.  

  

Προγράμματα αναγνώρισης  

Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν ως στόχο να αναγνωρίσει η εταιρεία την 

μακροπρόθεσμη καλή και ίσως εξαιρετική απόδοση ενός πωλητή. Συνήθως όταν μια 

εταιρεία αποφασίσει να τα ενσωματώσει στην εταιρική της κουλτούρα μπορεί να 

εξυψώσουν το ηθικό της ομάδας πωλήσεων, χωρίς απαραίτητα υψηλό κόστος για 

αυτήν. Αναφέρονται και συνήθως συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

ενώ αποτελούν υψηλού επιπέδου αναγνώριση καθώς δημοσιοποιούνται σε όλη την  

εταιρεία αλλά και ο πωλητής που τα απολαμβάνει τυγχάνει την μέγιστη αποδοχή και 

καταξίωση τόσο από τα υψηλοτέρα στελέχη όσο και από τους συνάδελφους του.  

Θέλοντας να αναφέρουμε ως παράδειγμα μερικά τέτοια προγράμματα, θα λέγαμε ότι 

αυτά μπορεί να έχουν ως τίτλο “excellence team”, bravo awards, “dinner with the 

president” [14].  

  

2.6.5 Αμοιβή πωλητών - κατηγορίες αμοιβών    

Η αμοιβή των πωλητών στον κλάδο των πωλήσεων είναι θα λέγαμε αρκετά πιο σύνθετη 

σε σχέση με την αμοιβή που υπάρχει σε άλλους κλάδους. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως 

αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

της υποκίνησης.  

Ένα επιτυχημένο σύστημα αμοιβών θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά [15] :  

• Θα πρέπει καταρχήν να περιλαμβάνει ένα βασικό ποσό χρήματων, το 

οποίο θα είναι ικανό ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του 

πωλητή.  

• Θα πρέπει να συμβάλει στην διαδικασία της υποκίνησης.  
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• Θα πρέπει να είναι δίκαιο ως προς όλους τους πωλητές και 

ανταγωνιστικό σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες αγοράς.  

• Θα πρέπει να είναι ευέλικτο και δυναμικό και να προσαρμόζεται κάθε 

φορά στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος   

• Και τέλος θα πρέπει να προσαρμόζεται στην κατεύθυνση των στόχων 

της επιχείρησης Αρά λοιπόν αφού αναδείξαμε πια είναι εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σωστό σύστημα αμοιβών , εδώ 

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο κλάδο  των πωλήσεων υπάρχουν δυο 

κατηγορίες αμοιβών. Πρόκειται για τις χρηματικές και μη απολαβές.  

Η κατηγορία των χρηματικών αμοιβών περιλαμβάνει τα εξής:  

 Μισθός  

 Προμήθεια ή bonus  

 Συνδυασμός μισθού και προμήθειας ή bonus  

 Διαγωνισμός πωλήσεων.  

Κάλυψη εξόδων.  

 Πρόσθετες παροχές  

Η κατηγορία των μη χρηματικών αμοιβών περιλαμβάνει :  

 Προοπτική – προαγωγή εξέλιξης.  

 Αναγνώριση-βράβευση [16]   

  

  

Τέλος κλείνοντας την ενότητα αυτή θα πρέπει να πούμε ότι η μέθοδος αμοιβής των 

πωλητών τείνει να επηρεάζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον κλάδο της 

οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο ανήκει. Συνήθως στις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις εφαρμόζονται πολλά από τα παραπάνω συστήματα υποκίνησης αλλά και 

συστήματα αμοιβών, ωστόσο εξαρτάται πάντοτε από την εκάστοτε φαρμακευτική 

επιχείρηση και την έκταση αυτής.  
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2.7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ  

2.7.1 Εισαγωγή  

Το επάγγελμα  των πωλήσεων, αναμφισβήτητα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς είναι 

ένα επάγγελμα που απαιτεί πάντα να βρίσκεσαι σε κίνηση και σπάνια να λειτουργείς  

εντός της εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται η ανάγκη για επιτήρηση είναι πολύ σημαντική.  

Η έννοια της επιτήρησης με την περιορισμένη έννοια του όρου έχει να κάνει με την 

άμεση καθοδήγηση – επαφή προϊστάμενου με τον πωλητή. Ωστόσο με την ευρεία 

έννοια του όρου περιλαμβάνει τις διάφορες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες δίνεται 

η δυνατότητα στον προϊστάμενο – επιθεωρητή πωλήσεων να επιτηρήσει και παράλληλα 

να αξιολογήσει.  

Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε με βάση την βιβλιογραφία στα εργαλεία και 

τις πρακτικές επιτήρησης και αξιολόγησης  που εφαρμόζονται στον κλάδο των 

πωλήσεων.  

  

2.7.2 Λόγοι επιβολής επιτήρησης  

Υπάρχουν οι εξής λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να επιβάλει κάποια 

πρακτική επιτήρησης:  

1. Παροχή καθημερινής εκπαίδευσης και βοήθειας στους πωλητές. Η συχνή επαφή 

προϊστάμενου και πωλητή με αφορμή κάποιο συγκεκριμένο θέμα της 

καθημερινότητας μπορεί  αφενός μεν να επιφέρει βοήθεια σε έναν πωλητή και 

να επιλύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που τον απασχολεί αλλά από την άλλη 

να συμβάλει έμμεσα στην παραγωγικότητα του παρέχοντας του εκπαίδευση.  

2. Εμψύχωση. Η επιτήρηση, πολλές φορές εάν είναι εποικοδομητική μπορεί να 

λειτουργήσει και ως εργαλείο εμψύχωσης για την επιτυχία των στόχων  
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3. Βελτίωση και έλεγχος της απόδοσης των πωλητών. Είναι πολύ σημαντικό για 

την απόδοση ενός πωλητή, ο προϊστάμενος του να γνωρίζει πως αποδίδει. Όπως 

και αντίστροφα για μια επιχείρηση να ελέγχει κατά πόσο οι πωλητές ασκούν 

καλά τα καθήκοντα τους.  

4. Διαρκής επαφή με την αγορά. Με την επιτήρηση και κατά συνέπεια με την 

διαρκή επαφή με την αγορά συλλέγονται πληροφορίες οι οποίες μπορούν να 

φανούν χρήσιμες στην ανώτατη διοίκηση.  

Αυτά που ελέγχει ένας προϊστάμενος πωλήσεων (επιτηρητής) είναι τα εξής [17]:  

 Κατά πόσο καλά γνωρίζει την περιοχή του και τους πελάτες του (τι ώρα θα τους 

βρει, πόσο καλά θα προσαρμόσει το πρόγραμμα του, εάν έχει προσωπική επαφή 

μαζί τους)  

 Κατά πόσο έχει πλάνο επισκέψεων και προσωπικό πλάνο για τον κάθε πελάτη 

(γνωρίζει τι θα πει, το συνδέει με την προηγουμένη επίσκεψη, γνωρίζει τις 

συνήθειες του)  

 Κατά πόσο ανανεώνει και διαχειρίζεται σωστά το δυναμολόγιο των πελατών 

του.  

 Κατά πόσο διαχειρίζεται σωστά ένα πρόβλημα που θα προκύψει.  

 Την φιλοσοφία του γύρω από τις πωλήσεις, την ευφυΐα του και τις αξίες του.  

 Κατά πόσο οι επισκέψεις του βασίζονται σε πελάτες που νιώθει άνετα και 

πελάτες φίλους.  

 Μήπως κάνει μόνο δημόσιες σχέσεις και τελικά δεν επιτυγχάνει το αποτέλεσμα.  

  

2.7.3 Εργαλεία και τεχνικές επιτήρησης  

Οι τεχνικές και τα εργαλεία επιτήρησης που μπορεί να εφαρμοστούν είναι τα εξής [18]: 

o Προσωπική επαφή. Αναφέρεται στην επιτήρηση που μπορεί να κάνει ένας 
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προϊστάμενος εν ώρα εργασίας (on the job) λόγου χάρη πραγματοποιώντας κάποιες 

διπλές επισκέψεις.  

o Τηλεφωνική επαφή - επαφή μέσω τεχνολογίας. Πρόοδος της τεχνολογίας έχει 

επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην διαδικασία της επιτήρησης που μπορεί να 

εφαρμοστεί από μια επιχείρηση καθώς, από την μια, η καθημερινή χρήση του 

τηλεφώνου για τυχόν θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα και από 

την άλλη η χρήση υπολογιστών καθιστά ευκολότερη την διαδικασία της 

επιτήρησης.  

o  Συνέδρια και συναντήσεις πωλητών. Το κατά ποσό ένας πωλητής συμμετέχει 

ενεργά εκφράζοντας τις απόψεις του, φανερώνει το ενδιαφέρον για την δουλειά 

του και καθιστά από μόνο του ένα εργαλείο επιτήρησης.  

o Διοικητικά εργαλεία επιτήρησης. Πρόκειται για τα εργαλεία εκείνα τα οποία 

είναι ποσοτικά και αναφέρονται στο σύστημα αμοιβών, στόχοι πωλήσεων, οι 

διαδικασίες ανάλυσης πωλήσεων (αριθμός επισκέψεων, ημέρες εργασίας, 

δείκτες αποδοτικότητας), αναφορές (δραστηριοτήτων, διοίκηση με στόχους)  

Επιστημονικός 

συνεργάτης   
Επισκέψεις   Κάλυψη  

περιοχής  

Συχνότητα 

επίσκεψης  
Δυνα 

μολόγιο  
Αριθμός 

επισκεπτόμενων 

ιατρών   Αριθμός 

ημέρων 

στο 

πεδίο  

Αριθμός 

coaching 

επισκέψεων  

Εργά- 

σιμες 

ημέρες  

Μη 

δικαιολογημένες 

ημερες  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

Α  427  98,02%  3,56  101  120  39,5  2  53,5    

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

Β  449  95,52%  3,10  134  145  52,5  3  61,0    

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Γ  424  93,52%  3,85  108  110  39,5  1  52,5    

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Δ  386  97,14%  1,95  140  140  49,5  2  58,5    
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2.7.4  Αξιολόγηση Πωλητών  

Η αξιολόγηση των πωλητών αποτελεί μια βασική διαδικασία για ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα πωλήσεων. Οι λόγοι που θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης 

είναι σιγουρά αρκετοί και αφορούν [19]:  

• Στην βελτίωση που χρειάζεται ενδεχομένως ο κάθε πωλητής στην δουλειά του 

και σε ποια σημεία θα πρέπει να εκπαιδευτεί ξανά.  

• Στην προαγωγή που θα μπορούσαν να πάρουν κάποιοι πωλητές εάν είναι καλοί 

στην δουλειά τους.  

• Στον εντοπισμό των αδύναμων πωλητών και στην απόλυση τους.  

• Στην αξιολόγηση όλου του συστήματος διοίκησης των πωλητών (πρόσληψη 

οργάνωση, εκπαίδευση πωλητών).  

  

Τα κριτήρια λοιπόν αξιολόγησης σίγουρα διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία αλλά 

ωστόσο υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν δυο κατηγορίες κριτήριων:  

1. Τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις ενέργειες που κάνει ένας πωλητής 

προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του (input η behavior based criteria) 

στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:  

 Οι επισκέψεις των πελατών. Συνήθως εδώ προσμετράται ο αριθμός 

των επισκέψεων που πραγματοποίει ένας πωλητής με βάση το 

ημερήσιο πρόγραμμα του (sales work plan)  

 Αποδοτική χρησιμοποίηση του χρόνου (Time management). Εδώ 

αξιολογείται κατά πόσο ο πωλητής προγραμματίζει σωστά τις 

επισκέψεις που έχει να κάνει με στόχο την μέγιστη αποδοτικότητα 

που μπορεί να επιτύχει.  

 Έξοδα πωλήσεων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έξοδα 

διατροφής, έξοδα διαμονής, έξοδα αυτοκίνητου.  

 Δραστηριότητες που δεν αφορούν άμεσα τις πωλήσεις. Εκτός από την 

προσωπική επαφή επίσκεψη που κάνει ένας πωλητής, υπάρχουν 

κάποιες δραστηριότητες που έχουν έμμεσα στόχου την πώληση και 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως δημιουργία δικτύων ανάμεσα 

σε γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ανάμεσα σε φαρμακεία και 

γιατρούς, προγράμματα υποστήριξης ασθενών κ.α.  
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Τα παραπάνω κριτήρια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια. Υπάρχουν όμως όπως ήδη 

αναφέραμε και τα ποιοτικά κριτήρια που συνδέονται με την προσωπικότητα του 

πωλητή και τις δραστηριότητες που έχει να διεκπεραιώσει για να φέρει το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα. Συνήθως στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κριτήρια που αφορούν 

την προϊοντική γνώση, τις σχέσεις των πωλητών με τους πελάτες, την ικανότητα 

λογικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων [20]. Τα κριτήρια που εστιάζουν στους 

ποσοτικούς στόχους και στα αποτελέσματα των πωλητών (outcome based criteria). Τα 

κριτήρια αυτά είναι τα αμιγώς ποσοτικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τους στόχους 

της εταιρεία σας και το βαθμό επιτευξιμότητας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τον Michael Armstrong, performance management είναι μία συστηματική διαδικασία 

για την βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού, με την ανάπτυξη της επίδοσης των ατόμων και των 

ομάδων. Είναι δηλαδή ένα μέσο για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με την κατανόηση και 

την διαχείριση της απόδοσης μέσα σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο προγραμματισμένων στόχων, 

προτύπων και απαιτήσεων επάρκειας-ικανοτήτων. Υπάρχουν διαδικασίες για την θέσπιση κοινής 

αντίληψης  σχετικά με το τι πρέπει να επιτευχθεί, και για την ανάπτυξη των εργαζομένων με τέτοιο 

τρόπο που να αυξάνει την πιθανότητα, πώς θα πρέπει να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Ανήκει και καθοδηγείται από το line management(=διαχείριση δραστηριοτήτων της 

πρώτης γραμμής που συμβάλει στην παραγωγή ενός οργανισμού). 

Σαν λειτουργική διαδικασία, διοίκηση της απόδοσης ορίζετε το σύστημα μέσω του οποίου οι 

οργανισμοί θέτουν εργασιακούς στόχους, καθορίζουν πρότυπα αξιολόγησης της απόδοσης, την 

ανάθεση και αξιολόγηση του έργου, παρέχουν πληροφόρηση για την απόδοση, τον προσδιορισμό 

των αναγκών κατάρτισης και την ανάπτυξη και διανομή αμοιβών(Briscoe and Claus, 2008). 

Πιο αναλυτικά διοίκηση της απόδοσης θα μπορούσαμε να πούμε πώς είναι η συστηματική εκτίμηση-

αξιολόγηση του εργαζομένου η οποία αναφέρεται στην εκτέλεση της εργασίας του και τις 

δυνατότητες του για εξέλιξη. Κανονικά αυτή η αξιολόγηση γίνεται από τον άμεσο προϊστάμενο του 

καθενός που και αυτός με την σειρά του υπόκειται σε παρόμοια αξιολόγηση από τον ανώτερο του. 

Δηλαδή μέσα σε ένα οργανισμό ο καθένας που αξιολογεί άλλους, αξιολογείται και αυτός από τον 

ανώτερό του. Με αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης, ο κάθε εργαζόμενος γνωρίζει κάθε χρόνο τους 

στόχους που ανατίθενται για το βαθμό αξιολόγησης των οποίων βαθμολογείται . Η αξιολόγηση 

μπορεί να γίνει βάσει των προτύπων απόδοσης που τίθενται κάθε χρόνο μεταξύ του προϊσταμένου 

και του υφισταμένου, αλλά και βάσει κάποιων κριτηρίων όπως  είναι η λήψη αποφάσεων, η 

δυνατότητα εργασίας σε ομάδες, η εργασιακή συμπεριφορά, η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη 

κλπ. 

Οι αξιολογήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για κάθε τύπου επιχείρηση ή οργανισμό επειδή βάσει 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αποφασίζει ποιοι εργαζόμενοι θα προαχθούν, ποιοι θα πάρουν 

αύξηση, ποιοι θα εξελιχθούν και ποιοι ενδεχομένως θα πρέπει να απολυθούν και να αντικατασταθούν 

από άλλους πιο αποδοτικούς εργαζομένους. 
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Εδώ σε αυτό το σημείο καλό είναι να τονιστεί ότι όταν μιλάμε για αξιολόγηση δεν εννοούμε το ότι 

ο εργαζόμενος θα κρίνεται ως προσωπικότητα και ως χαρακτήρας. Η αξιολόγηση αυτό που έχει ως 

καθήκον είναι να μετρήσει και να αξιολογήσει την απόδοση έργου όλων όσων εργάζονται στον 

οργανισμό. Με λίγα λόγια το δικαίωμα μιας ιεραρχικής διεύθυνσης του έργου το οποίο απαιτείται 

από έναν προϊστάμενο δεν του δίνει με κανένα τρόπο το δικαίωμα να αισθάνεται <<ανώτερος>> σαν 

άνθρωπος και να θεωρεί τον υφιστάμενο <<κατώτερό>> του σαν κοινωνική ύπαρξη. 

3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Η διοίκηση της απόδοσης είναι μία προγραμματισμένη διαδικασία της οποίας τα κύρια βασικά 

χαρακτηριστικά είναι η συμφωνία, η μέτρηση, η ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση και ο διάλογος. 

Ασχολείται με την μέτρηση αποτελεσμάτων στη μορφή επιπέδων επίδοσης σε σχέση με τις 

προσδοκίες που εκφράζονται ως στόχοι ή σκοποί. Σε αυτό το πλαίσιο επικεντρώνεται στους στόχους, 

τα πρότυπα και στην μέτρηση της απόδοσης ή στους δείκτες της. Βασίζεται στην συμφωνία 

απαιτήσεων του κάθε ρόλου, των στόχων και στην βελτίωση της απόδοσης αλλά και σε σχέδια για 

προσωπική ανάπτυξη. Παρέχει  ένα περιβάλλον για συνεχή διάλογο σχετικά με την απόδοση, η οποία 

συμπεριλαμβάνει την από κοινού και τη συνεχή επανεξέταση των επιτευγμάτων σε σύγκριση με τους 

στόχους,τις απαιτήσεις και τα σχέδια,την ανατροφοδότηση, την ενίσχυση και την καθοδήγηση.  

Άλλα χαρακτηριστικά είναι η γνώση, η εκπαίδευση και η συμπεριφορά για να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι αναπτυξιακές ανάγκες προσδιορίζονται από τον καθορισμό αυτών των 

απαιτήσεων και την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί μέσω της αποτελεσματικής 

χρήσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων και μέσω της κατάλληλης συμπεριφοράς που θα σέβεται 

τις θεμελιώδης αρχές. Παρακάτω θα αναφερθούν και κάποιοι λόγοι όπου είναι σημαντική η διοίκηση 

απόδοσης:                                                                                                  

• Υποβοηθάει στην δημιουργία και διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εκτελέσεως από 

τους εργαζομένους στην παρούσα δουλειά τους, ιδιαίτερα αν ακολουθείται μία συνέντευξη 

αξιολόγησης με τον κάθε εργαζόμενο. 

• Συντελεί στην επισήμανση των αναγκών και των ευκαιριών για ανάπτυξη και εξέλιξη του 

ανθρώπου. Ανάπτυξη που προκύπτει με ατομική μελέτη, επίσημα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ή ενέργειες σχετικές με το έργο όπως είναι η εναλλαγή στο έργο. Πρέπει να 

τονιστεί πώς η εκπαίδευση και εξέλιξη των υπαλλήλων συντελούν και στην εξέλιξη και στο 

να δυναμώσει ο οργανισμός. 

• Ενθαρρύνει και υποκινεί τους προϊσταμένους να μελετούν την συμπεριφορά των 

υφισταμένων τους και να παίρνουν τη σωστή στάση απέναντί τους με ενδιαφέρον και  

βοήθεια προς τον καθένα, κάτι που δημιουργεί μεταξύ τους και μία αμοιβαία κατανόηση. 
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• Υποβοηθά στην λήψη αποφάσεων για προαγωγές, διακοπές εργασίας του εργαζομένου και 

απολύσεις, ενέργειες που γίνονται σωστά και λογικά αν η αξιολόγηση γίνει συστηματικά 

για μία μακρά περίοδο. 

• Αποτελεί για πολλούς οργανισμούς τι βάση για το μέγεθος και τη συχνότητα των αυξήσεων 

των αμοιβών και των εργαζομένων. 

• Δίνει βάση για ακριβείς προβλέψεις κατά την επιλογή των εργαζομένων που επιτυγχάνεται 

με τη σύγκριση της εκτιμήσεως της εργασίας με τα αποτελέσματα των τεστ, των 

εκτιμήσεων κατά τις συνεντεύξεις κλπ.. Επίσης μία ένδειξη της αξίας ενός προγράμματος 

εκπαιδεύσεως μπορεί μερικές φορές να καθοριστεί από μία ανάλυση της απόδοσης του 

υπαλλήλου μετά το τέλος μίας ειδικής διδασκαλίας. 

3.3. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

               

Α)ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: 

• O καθορισμός σαφών προτύπων, σύμφωνα με τους στόχους της επιχείρησης, 

συμβάλλοντας με την τρόπο αυτό υλοποίησής τους. 

• Η διαπίστωση από τους εργαζομένους ότι η καλή απόδοση αναγνωρίζεται και 

επιβραβεύεται. 

• Η ικανοποίηση των εργαζομένων επειδή αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και ότι 

αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους. Επιπλέον, η τακτική θετική ανατροφοδότηση από την 

αξιολόγηση λειτουργεί ως κίνητρο και ενεργοποιεί περαιτέρω τους εργαζόμενους. 

• Η αυτογνωσία του εργαζόμενου, καθώς και η διαπίστωση των ορίων και των δυνατοτήτων 

του, κινητοποιούν το ενδιαφέρον του, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα 

τους για ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

• Η κακή απόδοση διαπιστώνεται στα αρχικά στάδια και ο κίνδυνος αγωγών για άδικη 

απόλυση ελαχιστοποιείται. 

• Τα κενά κατάρτισης και ανάπτυξης προσδιορίζονται και καλύπτονται. 

• Διευκολύνει τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας και την πρόοδο. 

• Τα προβλήματα και τα παράπονα εκφράζονται και επιλύονται. 

• Οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ποιες συμπεριφορές εκτιμά η επιχείρηση και ο οργανισμός. 

Β)ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Πιθανές αρνητικές συνέπειες όταν δεν υπάρχει ένα σύστημα διοίκησης απόδοσης ή όταν είναι 

ανεπαρκής είναι οι εξής: 

 Δεν υπάρχει σωστή Στρατηγική για τις εργασίες των εργαζομένων και των managers. 

 Μειώνεται η λειτουργική απόδοση του οργανισμού, γιατί βασίζεται ο προγραμματισμός των 

διαδικασιών από τους managers για το εργατικό δυναμικό με εικασίες στην καλύτερη 

περίπτωση. 

 Χωρίς σωστή αξιολόγηση της απόδοσης δεν μπορούν να τεθούν στόχοι και προσωπικές 

επιτεύξεις. 
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 Οι managers και οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς τους ζητείται και ποιο ρόλο 

έχουν μέσα στον οργανισμό και όταν το αντιλαμβάνονται είναι πλέον αργά. 

 Οι managers δεν ξέρουν τις επιδόσεις του εργατικού δυναμικού για να το αξιολογήσουν. 

 Απογοήτευση και εκνευρισμός από το γεγονός ότι η προσπάθεια μπορεί να μην 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές προτεραιότητες του οργανισμού ή από το ότι αυτές οι 

προτεραιότητες δεν είναι ξεκάθαρες. 

 Αδιαφορία σχετικά με την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών/ ομαδικών στόχων. 

3.4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Το πλαίσιο αξιολόγησης σαν δομή αποτελείται από εννέα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στις 

βασικές πτυχές μίας οργάνωσης και εξετάζονται σε κάθε μορφή της διοικητικής ανάλυσης. Τα 

κριτήρια αυτά είναι: 

• Η ηγεσία: Η συμπεριφορά των ηγετών μιας οργάνωσης μπορεί να βοηθήσει ώστε να 

δημιουργηθεί σαφήνεια και ενότητα σκοπού και ένα περιβάλλον στο οποίο να διαπρέπει η 

ίδια η οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι ηγέτες υποδεικνύουν τον 

προσανατολισμό της οργάνωσης. Είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της απόδοσης και 

προετοιμάζονται για το μέλλον οργανώνοντας τις αλλαγές που απαιτούνται, ώστε η 

οργάνωση να εκπληρώσει την αποστολή της. Οι ηγέτες δημιουργούν τις άριστες συνθήκες 

για την οργάνωσή τους, ώστε αυτή να προσαρμόζεται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη 

κοινωνία την οποία υπηρετούν. 

• Η στρατηγική και ο προγραμματισμός: Ο τρόπος που μια οργάνωση συνδυάζει 

αποτελεσματικά τις αλληλένδετες δραστηριότητές της είναι αυτός που καθορίζει τη 

συνολική της απόδοση.  Η στρατηγική μεταφράζεται σε σχέδια, επιδιώξεις και μετρήσιμους 

στόχους. Ο προγραμματισμός και η στρατηγική αντανακλούν την προσέγγιση της 

οργάνωσης ως προς την εφαρμογή πολιτικών εκσυγχρονισμού και καινοτομιών. 

• Η διοίκηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού: Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η ίδια η 

οργάνωση. Είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

υπάλληλοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους με 

άριστο τρόπο ορίζει την επιτυχία της οργάνωσης. 

• Οι εξωτερικές Συνεργασίες και οι Πόροι: Οι συνεργασίες και οι πόροι είναι ο τρόπος με 

τον οποίο η δημόσια οργάνωση σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις κύριες συνεργασίες της 

ειδικά με τους πελάτες/πολίτες ώστε να υποστηρίζεται η στρατηγική και ο 

προγραμματισμός της και η αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών της. Με αυτό τον 

τρόπο οι συνεργασίες αποτελούν σημαντικό πόρο για την καλή λειτουργία της οργάνωσης. 

• Η διοίκηση Διαδικασιών και αλλαγών: Ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση εντοπίζει, 

διαχειρίζεται, βελτιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της διαδικασίες ώστε να υποστηρίζει τη 

στρατηγική και τον προγραμματισμό της. Η καινοτομία και η ανάγκη να δημιουργηθεί 

προστιθέμενη αξία για τους πολίτες/πελάτες και τους άλλους μετόχους είναι δύο από τους 

κύριους παράγοντες ανάπτυξης των διαδικασιών 

• Τα αποτελέσματα προσανατολισμένα στον πελάτη: Τα αποτελέσματα της ικανοποίησης 

των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η οργάνωση.  
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• Τα αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό: Τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνει η 

δημόσια οργάνωση σε σχέση με την ικανότητα, τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την 

απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της. 

• Τα αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία: Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η 

οργάνωση ως προς την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών της τοπικής, εθνικής και 

διεθνούς κοινότητας. Αυτά περιλαμβάνουν την αντίληψη των πελατών για τον τρόπο 

θεώρησης της οργάνωσης και τη συμβολή της στα ζητήματα της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, του περιβάλλοντος και της διατήρησης των παγκόσμιων πόρων, όπως επίσης και 

τα εσωτερικά μέτρα της οργάνωσης για την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη 

συνεισφορά της στην κοινωνία. 

• Κύρια αποτελέσματα επίδοσης: Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η δημόσια οργάνωση 

αναφορικά με τη στρατηγική και το προγραμματισμό της, σε σχέση με τα εσωτερικά 

αποτελέσματα, που αφορούν τα αποτελέσματα τα οποία έχει πετύχει η οργάνωση σε σχέση 

με την διοίκηση και την βελτίωση της και τα εξωτερικά αποτελέσματα που αφορούν τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των διαφόρων μετόχων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4.1 Πλάνο εργασίας πωλητών FHP ΕΛΛΑΣ 

Σύμφωνα με την θεωρία  παρακάτω θα αναλυθεί τι ακριβώς ζητάει η εταιρεία από τον κάθε πωλητή 

ως διαδικασίες πώλησης : 

Επίσκεψη (Market Visit) αναφέρεται στην δυνατότητα που έχουν  αρμόδιοι υπάλληλοι της FHP για 

την από κοινού επίσκεψη με τους Υπευθύνους Κάλυψης στα καταστήματα των πελατών της FHP, με 

σκοπό τον έλεγχο της εικόνας των προϊόντων της στα καταστήματα των πελατών της, αλλά και της 

γενικής αξιολόγησης  των Υπευθύνων Κάλυψης.  

 

 

1. Στην αξιολόγηση της επίτευξης των μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετησίων στόχων πωλήσεων.  

2. Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Επισκέψεων  

3. Στην γενική αξιολόγηση των Υπευθύνων Κάλυψης, τόσο από τα αποτελέσματα επίσκεψης 

τους , όσο και από την συνολική εκτίμηση της εργασίας τους (αξιολόγηση ικανοτήτων –

δυνατοτήτων –προσωπικών χαρακτηριστικών ) . 

 

 

1. Σε περιπτώσεις υλοποίησης έκτακτων προωθητικών ενεργειών της FHP, όπου αποδεδειγμένα 

ο Υπεύθυνος Κάλυψης δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει σωστά και ποιοτικά το 
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δρομολόγιο του, λόγω του επιπλέον χρόνου εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση της 

έκτακτης εργασίας. 

2. Σε περιπτώσεις ελέγχου προωθήσεων των προϊόντων της FHP ή market visit.  

3. Σε περιπτώσεις ενίσχυσης των επισκέψεων των Υπευθύνων Κάλυψης (κυρίως των 

πωλητών), για επίτευξη του μηνιαίου στόχου πωλήσεων.  

4. Σε περιπτώσεις  ασθενείας  του Υπευθύνου Κάλυψης, οπότε θα οφείλει ο Υπεύθυνος 

Κάλυψης να αναπροσαρμόσει το δρομολόγιο του για την κάλυψη των απολεσθέντων 

επισκέψεων.  

Τα δρομολόγια δύναται  να τροποποιηθούν μετά από κοινή συμφωνία και βάσει των αποτελεσμάτων 

των αξιολογήσεων τους για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων κάθε πλευράς αν συντρέχει σοβαρός 

λόγος (πχ άνοιγμα νέου πελάτη ή νέου καταστήματος ή κλείσιμο παλαιού, αποχώρηση Υπευθύνου 

Κάλυψης). 

Σε περίπτωση, όμως, υλοποίησης μεγάλων προωθητικών ενεργειών (όχι των μηνιαίων προωθητικών 

ενεργειών) που η FHP κρίνει αναγκαίες. 

 

 

 

Ως πελατειακό πλανόγραμμα ορίζεται αυτό που έχει οριστεί, συμφωνηθεί και γίνει αποδεκτό από την 

FHP  και τους πελάτες της. 

Ως εταιρικό πλανόγραμμα ορίζεται αυτό που επιθυμεί η FHP να εφαρμόζεται σε πελάτες που δεν 

τηρούν πελατειακό πλανόγραμμα.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

Έλεγχος –Καταγραφή Ανταγωνισμού & Νέων Προϊόντων 

 



52 

 

Ο Πωλητής και ο Merchandiser είναι υπεύθυνος για τον πλήρη έλεγχο, την καταγραφή των ενεργειών 

του ανταγωνισμού (φυλλάδια, in store ενέργειες, προβολές –stands, προωθήσεις κλπ) σε 

συγκεκριμένο αρχείο και την αποστολή στον αρμόδιο της FHP. 

Ειδικότερα στην περίπτωση των φυλλαδίων, ο στρατηγικός πωλητής ή ο merchandiser, θα πρέπει να 

τα συλλέγει και να τα παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο του. 

Ο Πωλητής και ο Merchandiser είναι επίσης υπεύθυνος για την άμεση ενημέρωση νέων προϊόντων 

ανταγωνισμού και την καταγραφή, φωτογράφηση και αποστολή τους στην FHP  σε συγκεκριμένο 

αρχείο –υπόδειγμα 4 της παρούσας. 

Στην περίπτωση πελατών – καταστημάτων με περισσότερους από 1 πωλητή ή Merchandiser, ο 

στρατηγικός πωλητής ή όποιος οριστεί από την FHP είναι αυτός που θα επικοινωνήσει την τελική 

πληροφόρηση, ενημερώνοντας επίσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και για την αριθμητική διανομή 

του νέου κωδικού. 

 

Έλεγχος –Καταγραφή Προωθητικών Ενεργειών FHP    & Νέων Προϊόντων FHP   

 

Ο Πωλητής και ο Merchandiser είναι υπεύθυνος για τον πλήρη  έλεγχο  και την καταγραφή των 

ενεργειών της FHP (φυλλάδια, in store ενέργειες, προβολές –stands, προωθήσεις κλπ) σε 

συγκεκριμένο αρχείο –υπόδειγμα 3 της παρούσας). 

Επίσης, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή μη ορθής υλοποίησης τους των συμφωνηθέντων μεταξύ 

πελάτη και FHP  οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον αρμόδιο υπάλληλο της FHP.  

O Πωλητής και ο Merchandiser είναι υπεύθυνος σε περίπτωση επίσκεψης του στο κατάστημα, όπου 

συμφωνηθείσα προβολή δεν έχει υλοποιηθεί από το κατάστημα, να την πραγματοποιήσει ο ίδιος. 

Ο Πωλητής και ο Merchandiser είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του αρμοδίου της FHP για την 

τοποθέτηση των νέων προϊόντων της FHP στα καταστήματα των πελατών της. 

Στην περίπτωση πελατών – καταστημάτων από περισσότερους από 1 πωλητή ή Merchandiser, ο 

στρατηγικός πωλητής ή όποιος οριστεί από την FHP είναι αυτός που θα καταγράψει την τελική 

πληροφόρηση, επιβεβαιώνοντας επίσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και για την αριθμητική διανομή 

του νέου κωδικού του νέου προϊόντος. 

  

Κωδικολόγιο ανά κατάστημα  

Οι στρατηγικοί πωλητές, πωλητές και οι merchandisers οφείλουν να τηρούν και να ενημερώνουν 

αρχείο ανά πελάτη με το κωδικολόγιο ανά κατάστημα και ανά προϊόν. Τα αρχεία θα δοθούν στους 

πωλητές και στους merchandisers κατά την έναρξη της συνεργασίας και θα επικαιροποιούνται εφεξής 

από τους ίδιους. Η FHP έχει την δυνατότητα με την βοήθεια των αρμοδίων υπαλλήλων της να ζητήσει 

από τους ΥΚ (πωλητές & merchandisers) να δημιουργήσουν και να ξεκινήσουν εκ νέου το 

συγκεκριμένο αρχείο για πελάτες που δεν θα παραδώσει εξ αρχής ή για νέους πελάτες. 

 

Τιμοληψία  



53 

 

Ο στρατηγικός πωλητής, πωλητής και ο merchandiser οφείλει μια φορά το μήνα να ελέγχει και να 

ενημερώνει συγκεκριμένο αρχείο που αφορά τις αρχικές τιμές των προϊόντων της FHP και των 

ανταγωνιστών της στα καταστήματα των πελατών της. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που παρατηρήσει διαφοροποίηση των τιμών, που δεν προκύπτουν 

από προωθητικές ενέργειες, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους υπάλληλους της FHP.  

 

Αποστολή Φωτογραφικού Υλικού  

Ο στρατηγικός πωλητής, πωλητής και ο merchandiser οφείλει μετά το πέρας μιας προωθητικής 

ενέργειας της FHP να αποστέλλει συγκεντρωτικά όλο το φωτογραφικό υλικό από τα συμφωνημένα 

καταστήματα που θα τρέξει η ενέργεια. 

Υποχρέωση του είναι η αποστολή φωτογραφικού υλικού και από προωθητικές ενέργειες που υλοποιεί 

μόνος του.  

Η FHP δύναται να αιτηθεί φωτογραφικό υλικό, πέραν των προωθητικών ενεργειών και από ράφια 

των προϊόντων ή από προϊόντα και ενέργειες του ανταγωνισμού και οτιδήποτε άλλο κρίνει 

απαραίτητο.  

 

 

 

Περιγραφή υπηρεσίας merchandising 

Συνοπτικά, αφορά ενέργειες επίσκεψης στο κατάστημα Πελάτη με στόχο την εφαρμογή της 

καλύτερης εικόνας (τοποθέτησης-προβολής) των προϊόντων της FHP, τον έλεγχο και τήρηση των 

προωθητικών ενεργειών, την διαπίστωση των ελλείψεων και τον ανεφοδιασμό των ραφιών του 

πελάτη με προϊόντα της FHP ως και τον έλεγχο του ανταγωνισμού. Η διαδικασία merchandising 

ορίζεται αναλυτικά από τις ενέργειες του εγγράφου «διαδικασία Πώλησης. 

 

 

 

 

4.2 Αρχείο αξιολόγησης εργασίας πωλητών. 

Το συγκεκριμένο αρχείο είναι αυτό που ο προϊστάμενος πωλήσεων χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει 

τον πωλητή. Μετά από κάθε επίσκεψη στο δρομολόγιο του πωλητή αξιολογεί την εργασία του τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ανάλογα το ποσοστό απόδοσης λαμβάνονται και τα συμπεράσματα για 

τον πωλητή. 

Οι κλίμακες για την απόδοση και τον χαρακτηρισμό του κάθε πωλητή είναι : 
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 Κάτω από 50% ανεπαρκής 

 50%-70% μέτριος  

 70%-90% καλός 

 90%-100% άριστος  

Κάθε τέλος του μήνα οι αξιολογήσεις αυτές δείχνονται στον πωλητή και γίνονται οι ανάλογες 

συζητήσεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι τιμωρητικός αλλά τρόπος αξιολόγησης των 

πολιτών και βελτίωσής τους. 

Το αρχείο είναι το εξής και αποτελείται από τα παρακάτω λογιστικά φύλλα και ο κάθε παράγοντας 

έχει την ίδια βαρύτητα: 

 Δεδομένα:Στο φύλλο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία του πωλητή, του υπευθύνου του,πόσο 

καιρό εργάζεται στην εταιρεία και το τελικό ποσοστό της αξιολόγησης. 

 Προσωπικές ικανότητες πωλητή:Στο φύλλο αυτό αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι 

προσωπικές ικανότητες του πωλητή κατά την επίσκεψη σε ένα κατάστημα ευθύνης του. 

 Αξιολόγηση διαδικασίας πώλησης: Στο φύλλο αυτό αξιολογούνται αν γίνονται σωστά οι 

διαδικασίες πώλησης σύμφωνα με αυτά που ζητάει η εταιρεία και έχει εκπαιδευτεί ο πωλητής. 

 Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών:Στο φύλλο αυτό γίνεται η αξιολόγηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της εργασίας του πωλητή. 

 Photo Remarks,όπου σε φωτογραφία αποτυπώνεται η λάθος τοποθέτηση των προϊόντων στο 

κατάστημα. Υπάρχουν οι ανάλογες παρατηρήσεις και το follow up για την επίτευξη των 

αλλαγών από τον πωλητή. 

Με αυτόν τον τρόπο και αξιολογώντας κάθε διαδικασία για κάθε πωλητή βγαίνει ένα γενικό σύνολο 

σε ποσοστό. Ασφαλώς μετά από κάθε αξιολόγηση λαμβάνονται από τον προϊστάμενο του τμήματος 

και οι ανάλογες αποφάσεις για τις δυνατότητες του κάθε πωλητή που έχει στην ομάδα του. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

 

        



55 

 

  

 

  

 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

  Market Visit Report    

   
 

  

  Ημερομηνία  
17/5/2018 

  

   
 

  

  Πωλητής - Merchandiser  
YK1  

  

  Field Sales Manager  
  

  

   
 

  

  Εργάζεται από  
1/1/2014 

  

   
 

  

  Συνολική προυπηρεσία  
4 

  

   
 

  

  % Αξιολόγησης Εργασίας  
71,1% 
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Προσωπικές Ικανότητες Πωλητή - Merchandiser  
        

Ενθουσιασμός-Πάθος στην εργασία  
    1     

  75,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Προσαρμογή  
      1   

  90,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Θετική Σκέψη  
  1       

  55,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Δημιουργικότητα  
  1       

  55,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Αυτό-εκπαίδευση -Αυτό-βελτίωση  
    1     

  75,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

  

Επιμονή  
    1     

  75,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Πειθώ  
1         

  30,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

  

Υπερπήδηση αντιρρήσεων  
  1       

  55,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Διαπραγμάτευση  
1         

  30,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Διεκδίκηση  
  1       

  55,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Επιχειρηματολογία  
  1       

  55,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

  

Ορισμός Στόχων  
    1     

  75,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

Παρουσίαση Στόχων  
    1     

  75,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

  

Οργάνωση Εργασίας  
      1   

  90,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

 
       

Αξιολόγηση -Αυτό Αξιολόγηση  
      1   

  90,0% 
30% 55% 75% 90% 100% 

 
       

Σύνολο ικανοτήτων  2 5 5 3 0 
  65,3% 

  30% 55% 75% 90% 100% 
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Προετοιμασία 

Προετοιμασία εβδομάδας 

Προετοιμασία προηγούμενης ημέρας 1 1

Προετοιμασία εκτός καταστήματος 1

30% 55% 75% 90% 100%

Merchandising

Layout 1

Συμφωνημένα εταιρικά πλανογράμματα 1

Ανεφοδιασμός Ραφιών 1

30% 55% 75% 90% 100%

Υπολογισμός Καταγραφή Προτεινόμενης Παραγγελίας 

Υπολογισμός Αναγκών Πελάτη 1

Συμπλήρωση δελτιών 1

30% 55% 1% 90% 100%

Παρουσίαση Παραγγελίας 

Τρόπος Παρουσίασης 1

Αναφορά σε προωθητικές ενέργειες μήνα 1

Υπερπήδηση Αντιρρήσεων 1

30% 55% 75% 90% 100%

`

Κλείσιμο Παραγγελίας 

Αντίληψη για επίτευξη στόχου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Extra προβολικά σημεία 

Αναφορά 1

Επίτευξη 1

30% 55% 75% 90% 100%

Αξιολόγηση 

Αυτό-αξιολόγηση επί της προετοιμασίας 1
Αυτό-αξιολόγηση επί της πρότασης της παραγγελίας 1
Αυτό-αξιολόγηση επί της υπερπήδησης αντιρρήσεων 1
Αυτό-αξιολόγηση επί του κλεισίματος της παραγγελίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί του τελικού στόχου της επίσκεψης 1

30% 55% 75% 90% 100%

Συνολικό Αποτέλεσμα Διαδικασίας 

Αξιολόγηση Διαδικασίας Πώλησης -Merchandising 

81,7%

74,5%

75,0%

76,7%

65,0%

65,0%

75,0%

83,3%
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Θέση hero κωδικών 

Θέση hero κωδικών Wiping 1

Θέση hero κωδικών Floor Cleaning 

Θέση hero κωδικών Durable Gloves 

Θέση hero κωδικών Scourers 1 1

Θέση hero κωδικών Laundry Care 1

30% 55% 75% 90% 100%

Μερίδια Αγοράς  hero κωδικών 

Μερίδιο Αγοράς hero κωδικών Wiping 1

Μερίδιο Αγοράς hero κωδικών Floor Cleaning 1

Μερίδιο Αγοράς κωδικών Durable Gloves 1

Μερίδιο Αγοράς κωδικών Scourers 1

30% 55% 75% 90% 100%

Κωδικολόγιο Καταστήματος 

Πληρότητα Συμφωνημένου κωδικολογίου 1

Πληρότητα Μη Συμφωνημένου κωδικολογίου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Τοποθέτηση Νέων Προιόντων 

Θέση Νέων Προιόντων 1

30% 55% 1% 90% 100%

Προβολές -Extra σημεία 

Τήρηση συμφωνημένων προβολών 1

Ενεργοποίηση extra προβολών -stands 1

Εικόνα προβολών -stands 

30% 55% 75% 90% 100%

`

Επικοινωνία τιμών 

Έλεγχος για σωστές τιμές στο ράφι 

Έλεγχος για σωστές σημάνσεις στο ράφι προωθητικών ενεργειών 1

30% 55% 75% 90% 100%

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Προιόντων 

Αναφορά 1

30% 55% 75% 90% 100%

Έλεγχος Ανταγωνισμού 

Παρατήρηση νέων κωδικών ανταγωνισμού 1

Παρατήρηση προωθητικών ενεργειών ανταγωνισμού 1

Καταγραφή 1

30% 55% 75% 90% 100%

Προσωπική Οργάνωση 

Sales Organizer 1

Δείγμα Νέου Προιόντος 1

Σωστή ροή δρομολογίου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Συνολικό Αποτέλεσμα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

Πωλητή -Merchandiser 

Αξιολόγηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

56,0%

75,0%

75,0%

73,4%

55,0%

100,0%

50,0%

100,0%

75,0%

75,0%
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Στο παράδειγμα αυτό φαίνεται ότι ο πωλητής χρειάζεται βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. 

Ασφαλώς σε κάποια κομμάτια της εργασίας του είναι πολύ καλός και σε κάποια άλλα 

υστερεί. Στην επικείμενη συνάντηση του πωλητή και του προϊσταμένου κάθε ένα 

κομμάτι θα αναλυθεί ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτό Παρατηρήσεις Follow up 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2  

 

 

        

  

 

  

 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

  Market Visit Report    

   
 

  

  Ημερομηνία  17/5/2018   

   
 

  

  Πωλητής - Merchandiser  YK1    

  Field Sales Manager      

   
 

  

  Εργάζεται από  1/1/2012   

   
 

  

  Συνολική προυπηρεσία  6   

   
 

  

  % Αξιολόγησης Εργασίας  84,5%   
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1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

Σύνολο ικανοτήτων 0 0 1 14 0

30% 55% 75% 90% 100%

Αξιολόγηση -Αυτό Αξιολόγηση 90,0%

89,0%

Προσαρμογή 90,0%

Οργάνωση Εργασίας 90,0%

Δημιουργικότητα 90,0%

Παρουσίαση Στόχων 90,0%

Επιχειρηματολογία 90,0%

Ορισμός Στόχων 90,0%

Διαπραγμάτευση 90,0%

Διεκδίκηση 90,0%

Υπερπήδηση αντιρρήσεων 75,0%

Επιμονή 90,0%

Πειθώ 90,0%

Θετική Σκέψη 90,0%

Προσωπικές Ικανότητες Πωλητή - Merchandiser 

Αυτό-εκπαίδευση -Αυτό-βελτίωση 90,0%

Ενθουσιασμός-Πάθος στην εργασία 90,0%
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Προετοιμασία 

Προετοιμασία εβδομάδας 1

Προετοιμασία προηγούμενης ημέρας 1

Προετοιμασία εκτός καταστήματος 1

30% 55% 75% 90% 100%

Merchandising 1

Layout 1

Συμφωνημένα εταιρικά πλανογράμματα 1

Ανεφοδιασμός Ραφιών 1

30% 55% 75% 90% 100%

Υπολογισμός Καταγραφή Προτεινόμενης Παραγγελίας 1

Υπολογισμός Αναγκών Πελάτη 1

Συμπλήρωση δελτιών 1

30% 55% 90% 90% 100%

Παρουσίαση Παραγγελίας 

Τρόπος Παρουσίασης 1

Αναφορά σε προωθητικές ενέργειες μήνα 1

Υπερπήδηση Αντιρρήσεων 1

30% 55% 75% 90% 100%

`

Κλείσιμο Παραγγελίας 1

Αντίληψη για επίτευξη στόχου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Extra προβολικά σημεία 1

Αναφορά 1

Επίτευξη 1

30% 55% 75% 90% 100%

Αξιολόγηση 1

Αυτό-αξιολόγηση επί της προετοιμασίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί της πρότασης της παραγγελίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί της υπερπήδησης αντιρρήσεων 1

Αυτό-αξιολόγηση επί του κλεισίματος της παραγγελίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί του τελικού στόχου της επίσκεψης 1

30% 55% 75% 90% 100%

Συνολικό Αποτέλεσμα Διαδικασίας 

Αξιολόγηση Διαδικασίας Πώλησης -Merchandising 

85,0%

79,8%

55,0%

80,0%

82,5%

82,5%

90,0%

83,3%
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Θέση hero κωδικών 

Θέση hero κωδικών Wiping 1

Θέση hero κωδικών Floor Cleaning 1

Θέση hero κωδικών Durable Gloves 1

Θέση hero κωδικών Scourers 1

Θέση hero κωδικών Laundry Care 1

30% 55% 75% 90% 100%

Μερίδια Αγοράς  hero κωδικών 1

Μερίδιο Αγοράς hero κωδικών Wiping 1

Μερίδιο Αγοράς hero κωδικών Floor Cleaning 1

Μερίδιο Αγοράς κωδικών Durable Gloves 1

Μερίδιο Αγοράς κωδικών Scourers 1

30% 55% 75% 90% 100%

Κωδικολόγιο Καταστήματος 1

Πληρότητα Συμφωνημένου κωδικολογίου 1

Πληρότητα Μη Συμφωνημένου κωδικολογίου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Τοποθέτηση Νέων Προιόντων 

Θέση Νέων Προιόντων 1

30% 55% 1% 90% 100%

Προβολές -Extra σημεία 

Τήρηση συμφωνημένων προβολών 1

Ενεργοποίηση extra προβολών -stands 1

Εικόνα προβολών -stands 1

30% 55% 75% 90% 100%

`

Επικοινωνία τιμών 

Έλεγχος για σωστές τιμές στο ράφι 1

Έλεγχος για σωστές σημάνσεις στο ράφι προωθητικών ενεργειών 1

30% 55% 75% 90% 100%

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Προιόντων 

Αναφορά 1

30% 55% 75% 90% 100%

Έλεγχος Ανταγωνισμού 

Παρατήρηση νέων κωδικών ανταγωνισμού 1

Παρατήρηση προωθητικών ενεργειών ανταγωνισμού 1

Καταγραφή 1

30% 55% 75% 90% 100%

Προσωπική Οργάνωση 

Sales Organizer 1

Δείγμα Νέου Προιόντος 1

Σωστή ροή δρομολογίου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Συνολικό Αποτέλεσμα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

Πωλητή -Merchandiser 

Αξιολόγηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

80,0%

90,0%

90,0%

84,9%

73,8%

100,0%

85,0%

100,0%

90,0%

55,0%
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται η πολύ καλή απόδοση του πωλητή. Σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει ότι είναι αρκετά χρόνια στην εταιρεία και ασφαλώς αν οι αποδόσεις 

του συνεχίσουν να είναι τόσο καλές ίσως είναι και αυτός ο πωλητής που θα μπορέσει 

να εξελιχθεί στην ιεραρχία του τμήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτό Παρατηρήσεις Follow up 

Τοποθέτηση της microfibre mop δίπλα στην αντίστοιχη ανταγωνισμού 3Μ 

Να ανέβει η classic & soft στην θέση της Microfibre & XXL και να τοποθετηθεί 

η XXL στο τελευταίο ράφι 

31/6
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3  

 

 

 

 

Ημερομηνία 17/5/2018

Πωλητής - Merchandiser YK3 

Field Sales Manager 

Εργάζεται από 1/1/2017

Συνολική προυπηρεσία 1

% Αξιολόγησης Εργασίας 47,8%

Market Visit Report 
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1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

1

30% 55% 75% 90% 100%

Σύνολο ικανοτήτων 8 7 0 0 0

30% 55% 75% 90% 100%

Αξιολόγηση -Αυτό Αξιολόγηση 30,0%

41,7%

Προσαρμογή 55,0%

Οργάνωση Εργασίας 55,0%

Δημιουργικότητα 30,0%

Παρουσίαση Στόχων 30,0%

Επιχειρηματολογία 55,0%

Ορισμός Στόχων 55,0%

Διαπραγμάτευση 30,0%

Διεκδίκηση 30,0%

Υπερπήδηση αντιρρήσεων 30,0%

Επιμονή 55,0%

Πειθώ 30,0%

Θετική Σκέψη 55,0%

Προσωπικές Ικανότητες Πωλητή - Merchandiser 

Αυτό-εκπαίδευση -Αυτό-βελτίωση 30,0%

Ενθουσιασμός-Πάθος στην εργασία 55,0%
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Προετοιμασία 

Προετοιμασία εβδομάδας 1

Προετοιμασία προηγούμενης ημέρας 1

Προετοιμασία εκτός καταστήματος 1

30% 55% 75% 90% 100%

Merchandising

Layout 1

Συμφωνημένα εταιρικά πλανογράμματα 1

Ανεφοδιασμός Ραφιών 1

30% 55% 75% 90% 100%

Υπολογισμός Καταγραφή Προτεινόμενης Παραγγελίας 1

Υπολογισμός Αναγκών Πελάτη 1

Συμπλήρωση δελτιών 1

30% 55% 90% 90% 100%

Παρουσίαση Παραγγελίας 1

Τρόπος Παρουσίασης 1

Αναφορά σε προωθητικές ενέργειες μήνα 1

Υπερπήδηση Αντιρρήσεων 1

30% 55% 75% 90% 100%

`

Κλείσιμο Παραγγελίας 1

Αντίληψη για επίτευξη στόχου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Extra προβολικά σημεία 1

Αναφορά 1

Επίτευξη 1

30% 55% 75% 90% 100%

Αξιολόγηση 

Αυτό-αξιολόγηση επί της προετοιμασίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί της πρότασης της παραγγελίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί της υπερπήδησης αντιρρήσεων 1

Αυτό-αξιολόγηση επί του κλεισίματος της παραγγελίας 1

Αυτό-αξιολόγηση επί του τελικού στόχου της επίσκεψης 1

30% 55% 75% 90% 100%

Συνολικό Αποτέλεσμα Διαδικασίας 

Αξιολόγηση Διαδικασίας Πώλησης -Merchandising 

38,3%

47,0%

55,0%

70,0%

55,0%

42,5%

30,0%

38,3%
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Θέση hero κωδικών 

Θέση hero κωδικών Wiping 

Θέση hero κωδικών Floor Cleaning 

Θέση hero κωδικών Durable Gloves 

Θέση hero κωδικών Scourers

Θέση hero κωδικών Laundry Care 

30% 55% 75% 90% 100%

Μερίδια Αγοράς  hero κωδικών 

Μερίδιο Αγοράς hero κωδικών Wiping 

Μερίδιο Αγοράς hero κωδικών Floor Cleaning 

Μερίδιο Αγοράς κωδικών Durable Gloves 

Μερίδιο Αγοράς κωδικών Scourers

30% 55% 75% 90% 100%

Κωδικολόγιο Καταστήματος 

Πληρότητα Συμφωνημένου κωδικολογίου 1

Πληρότητα Μη Συμφωνημένου κωδικολογίου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Τοποθέτηση Νέων Προιόντων 1

Θέση Νέων Προιόντων 1

30% 55% 90% 90% 100%

Προβολές -Extra σημεία 

Τήρηση συμφωνημένων προβολών 1

Ενεργοποίηση extra προβολών -stands 1

Εικόνα προβολών -stands 1

30% 55% 75% 90% 100%

`

Επικοινωνία τιμών 

Έλεγχος για σωστές τιμές στο ράφι 1

Έλεγχος για σωστές σημάνσεις στο ράφι προωθητικών ενεργειών 1

30% 55% 75% 90% 100%

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Προιόντων 

Αναφορά 1

30% 55% 75% 90% 100%

Έλεγχος Ανταγωνισμού 

Παρατήρηση νέων κωδικών ανταγωνισμού 1

Παρατήρηση προωθητικών ενεργειών ανταγωνισμού 1

Καταγραφή 1

30% 55% 75% 90% 100%

Προσωπική Οργάνωση 

Sales Organizer 1

Δείγμα Νέου Προιόντος 1

Σωστή ροή δρομολογίου 1

30% 55% 75% 90% 100%

Συνολικό Αποτέλεσμα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

Πωλητή -Merchandiser 

Αξιολόγηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

0,0%

52,5%

80,0%

54,7%

0,0%

100,0%

55,0%

100,0%

75,0%

30,0%
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται η πολύ χαμηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση 

του πωλητή. Ο πωλητής είναι νέος στην εργασία αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 

για να φτάσει στα επιθυμητό επίπεδο για να βρίσκεται στην εταιρεία. Ο προϊστάμενος 

θα πρέπει να αποφασίσει αν είναι εφικτή η βελτίωση του πωλητή καθώς κάθε μήνας 

που περνάει χάνεται και τζίρος για την επίτευξη των στόχων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όλοι οι αποτελεσματικοί ηγέτες των πωλήσεων διακρίνονται για την καθαρότητα του σκοπού τους. 

Γνωρίζουν τι θέλουν και τι επιδιώκουν ως ηγέτες  όπως επίσης γνωρίζουν τι ικανότητες απαιτούνται 

για να πάρουν τους ρόλους του Οραματιστή, του Στρατηγικού, του ∆ιευκολυντή  και του 

Συνεισφέροντα. Επίσης,  χαρακτηρίζονται από µία πλήρη κατανόηση του ρόλου τους σε ό,τι αφορά 

στην καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων και στην υποστήριξη των ανθρώπων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, ένας ηγέτης πωλήσεων είναι σε θέση να 

«συμπαρασύρει» τους πωλητές του και να τους οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας, 

δημιουργικότητας και αυτοπεποίθησης. Για τους πραγματικούς ηγέτες, η ηγεσία και οι διάφοροι 

ρόλοι που καλούνται να παίρνουν έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: να μπορούν να εξυπηρετούν  

τους άλλους. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε διαρκείς προκλήσεις και αλλαγές στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, υπάρχει πάντα η ενέργεια,  ο ενθουσιασμός και η ελπίδα  ότι το μέλλον 

θα αποτελεί πηγή έμπνευσης . 

Το δίκτυο πωλήσεων σε κάθε εταιρεία είναι πολύ σημαντικό. Η σωστή λειτουργία και η 

αποτελεσματικότητα του είναι που θα κάνει μία εταιρεία να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της 

και θα φέρει τις πωλήσεις που έχει ως στόχο. Ένα δίκτυο πωλήσεων εκτός από έναν Διευθυντή 

πωλήσεων όπου είναι αποτελεσματικός το σημαντικότερο κομμάτι είναι οι πωλητές. Οι πωλητές 

είναι τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας στην αγορά και τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν την 

εταιρεία στις επαφές με τους πελάτες. Ο πωλητής χρειάζεται να έχει πάθος για την δουλειά του και 

να προσπαθεί να φέρει τις πωλήσεις βλέποντας την εταιρεία ως δική του. Οφείλεται να υπάρχει μια 

πολύ καλή συνεργασία του τμήματος πωλήσεων και όλοι να εργάζονται για τον ίδιο σκοπό. Σε όποια 

περίπτωση το τμήμα πωλήσεων έχει λειτουργήσει ως ομάδα και οι πωλητές είναι ευχαριστημένοι 
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τότε τα αποτελέσματα των πωλήσεων είναι θεαματικά. Για τον λόγο αυτό ο Διευθυντής πωλήσεων 

οφείλει να δουλέψει με κάθε έναν πωλητή ξεχωριστά ώστε να τον εμπνεύσει και να του περάσει το 

μήνυμα της ομαδικότητας. Η επικοινωνία τους είναι καθημερινή και η βοήθεια ο ένας στον άλλον 

αναγκαία. Οπότε σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ψυχολογία στον πωλητή όπου υπεύθυνος σε 

μεγάλο βαθμό είναι ο προϊστάμενός του. Στην συνέχεια χρειάζεται ο πωλητής να έχει  την σωστή 

εκπαίδευση και να γίνει ξεκάθαρο ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του τμήματος. Ο πωλητής θα 

χρειαστεί να συνεργαστεί και με άλλα τμήματα της εταιρείας οπότε χρειάζεται να γνωρίζει ακριβώς 

τις αρμοδιότητες του. Θα χρειαστεί να συνεργαστεί: 

 με το τμήμα marketing π.χ. για το λανσάρισμα ενός νέου κωδικού 

 με το τμήμα logistics: π.χ. για την καθυστέρηση παραλαβής ενός κωδικού 

 με το χρηματοοικονομικό τμήμα:π.χ. να γνωρίζει την λογιστική καρτέλα ενός πελάτη  

Το τμήμα πωλήσεων είναι το τμήμα όπου φέρνει τα χρήματα για την λειτουργία της εταιρείας. 

Σημαντικό ρόλο είναι να έρχονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την εταιρεία και να υπάρχουν σωστές 

διαδικασίες πρόβλεψης. Ο Διευθυντής πωλήσεων είναι αυτός που θα δημιουργήσει το ετήσιο πλάνο 

και θα σπάσει τους στόχους ανά πελάτη ώστε να τους δώσει σε κάθε πωλητή. Στην συνέχεια σε 

μηνιαία βάση οφείλει να παρακολουθεί τα νούμερα αυτά ώστε να έρθει το πλάνο της εταιρείας. Ο 

κάθε πωλητής κάθε εβδομάδα όπου γνωρίζει τον στόχο και τους πελάτες που έχει να επισκεφτεί δίνει 

μία πρόβλεψη στον προϊστάμενό του ώστε να γνωρίζου που θα κλείσει ο μήνας και αν ο στόχος είναι 

εφικτός. Ο πωλητής στοχοποιείται κάθε μήνα. Στην ψυχολογία του κάθε πωλητή είναι σημαντικό να 

γνωρίζει ότι έχει κίνητρα για να προσπαθήσει να πετύχει τους στόχους, οπότε πολλές εταιρείες έχουν 

τα bonus για την επίτευξη του στόχου ενός τριμήνου και τους διαγωνισμούς για τους πωλητές. 

Στην συνέχεια φαίνεται στην εργασία τι ακριβώς χρειάζεται μία πολυεθνική εταιρεία από τους 

πωλητές και στα κομμάτια όπου αξιολογείται όπως: 

 Η προετοιμασία του κάθε πωλητή για την επίσκεψη σε κάθε πελάτη . 

 Το merchandising ώστε να υπάρχει η σωστή εικόνα των προϊόντων σε κάθε κατάστημα. 

 Η καταγραφή της προτεινόμενης παραγγελίας. 

 Η παρουσίαση. 

 Το κλείσιμο της παραγγελίας. 

 Ο έλεγχος του ανταγωνισμού. 

Ο κάθε πωλητής έχει τα εξής καθήκοντα: 

 Ορθή και παραγωγική επισκεψιμότητα. 

 Σωστή και επιτυχημένη εικόνα των καταστημάτων. 

 Εξασφάλιση πωλήσεων βάσει των στόχων. 

Σε αυτά τα κριτήρια και τα καθήκοντα αξιολογείται ο κάθε πωλητής με το αρχείο όπου έχει 

παρουσιαστεί και ανάλογα την βαθμολογία του ο προϊστάμενός του αποφασίζει την πορεία του κάθε 

πωλητή. Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική γιατί φαίνεται η πορεία του κάθε πωλητή και 

φανερώνονται τα αδύνατα σημεία του ώστε να βελτιωθούν. Σε μηνιαία βάση γίνεται αυτή η 
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αξιολόγηση ώστε να διακρίνονται και η βελτίωση ή μη του κάθε πωλητή. Είναι πολύ δύσκολο για 

τον προϊστάμενο και οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά την εργασία του πωλητή καθώς είναι υπεύθυνος 

για αυτούς και την σωστή λειτουργία του τμήματος. Όπως αναφέρθηκε δεν έχει την πολυτέλεια του 

χρόνου να περιμένει την βελτίωση των ποιοτικών και τον ποσοτικών στοιχείων ενός πωλητή καθώς 

οι στόχοι και οι τζίροι τρέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον αν 

χαθεί ο στόχος κάποιου μήνα είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί και συνήθως το ετήσιο πλάνο βγαίνει 

εκτός στόχου όπου την ευθύνη της αποτυχίας την λαμβάνει ο προϊστάμενος. Για τον λόγο αυτό 

χρειάζεται να γνωρίζει και να έχει εμπιστοσύνη στο τμήμα πωλήσεων που διευθύνει ώστε να έρθει η 

επιτυχία. 

Τέλος, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη τόσο για τον προϊστάμενο κάθε τμήματος πωλήσεων όσο και 

για κάθε πωλητή ξεχωριστά. Η αξιολόγηση δεν έχει σκοπό να τιμωρήσει τους πωλητές αλλά να βγουν 

συμπεράσματα για την εργασία του και να υπάρχει συνεχής βελτίωση ώστε να φτάσει στο επιθυμητό 

επίπεδο που έχει θέσει η εταιρεία. Η εμπιστοσύνη που οφείλεται να υπάρχει ανάμεσα στους πωλητές 

και  στον προϊστάμενό τους είναι ίσως το πιο σημαντικό για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της ομάδας. 
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