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Το κλείσιμο της πώλησης των Αντιπροσώπων της SENATUS 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες κλεισίματος μιας πώλησης και ποια η ψυχολογία 
της; Ποιες είναι οι αιτίες που αναστέλλουν την αποτελεσματικότητα ενός 
επαγγελματία πωλητή; Κάντε το test αυτοαξιολόγησης και ανακαλύψτε αν η 
καριέρα σας βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ωστόσο, η καλύτερη στρατηγική 
παραμένει μία: ακολουθήστε τις βασικές αρχές της πώλησης. Είναι επτά: 

 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

01. Εδραιώστε την αξιοπιστία σας: Η αξιοπιστία δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον 
στο πλαίσιο του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε ευκολότερα μια πώληση. Ο 
συνομιλητής σας θα σας ακούσει με μεγαλύτερο σεβασμό και, επιπλέον, δεν θα σας 
αμφισβητήσει. 

02.Μάθετε το προϊόν σας σε βάθος: Αυτό δεν σημαίνει να αφιερώσετε όλη σας τη 
ζωή ως ερευνητής που προσπαθεί να μάθει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Σημαίνει 
απλώς να μάθετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αντικειμένου που 
πουλάτε, καθώς και να ξεχωρίζετε τους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να το 
αγοράσουν, αλλά και αυτούς που δεν πρέπει. 

03. Γνωρίστε τον πελάτη σας: Ακούστε προσεκτικά τους άλλους, τόσο με το μυαλό 
όσο και με την καρδιά σας. Μην περιμένετε απλώς να έρθει η σειρά σας να μιλήσετε. 
Ακούστε προσεκτικά και αφουγκραστείτε τι είναι αυτό που χρειάζονται και επιθυμούν. 

04. Το απλό είναι καλύτερο: Μην ξεχνάτε ότι αυτός που απευθύνθηκε στους 
στρατιώτες μετά τη μάχη του Gettysburg δεν ήταν ο Πρόεδρος Λίνκολν, όπως 
πιστεύουν οι περισσότεροι σήμερα. Το όνομα του ομιλητή ήταν Edward Everett και ο 
λόγος του είχε διάρκεια μιας ώρας και τριάντα λεπτών. Από τον Πρόεδρο Λίνκολν είχαν 
ζητήσει να πει μερικά λόγια για να κλείσει το Διάγγελμα.  
Ο Πρόεδρος ετοίμασε μια ομιλία της οποίας το 75% των λέξεων αποτελούνταν από 
πέντε ή λιγότερα γράμματα. Επέλεξε την απλότητα. 

05. Πουλήστε την ιδέα και τα οφέλη του προϊόντος: Πληροφορήστε τον πελάτη για 
τα στοιχεία και τους αριθμούς, αλλά πουλήστε την ιδέα και τα οφέλη. Μην παραπλανείτε 
τους υποψήφιους πελάτες. Μην τους κάνετε να πιστεύουν ότι τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες σας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. 

06. Μεταδώστε τον ενθουσιασμό, τη σιγουριά και την αφοσίωσή σας στο προϊόν 
που πουλάτε: Κατά τη διαδικασία της πώλησης, πρέπει να αναφέρετε πολλά τεχνικά 
στοιχεία. Πληροφορίες που κατευθύνονται στον εγκέφαλο του πελάτη. Όμως η πώληση 
δεν γίνεται εκεί. Η πώληση πραγματοποιείται χαμηλότερα: στην καρδιά ή στο στομάχι 
του. Και είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας, του ενθουσιασμού, της πίστης που τρέφετε 
προς το προϊόν, της αφοσίωσής σας στον πελάτη. 

07. Ρισκάρετε: Μπορείτε να ρισκάρετε με πολλούς τρόπους, όμως προσπαθήστε να 
περιοριστείτε στον εξής: Σταματήστε να ζητάτε από τον πελάτη να αγοράσει. Ίσως σας 
είναι ευκολότερο να ζητάτε να αγοράσει, παρά να τον ενημερώνετε και να περιμένετε. 
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Όμως δεν είναι πια αποτελεσματικό. Ανεξάρτητα από το προϊόν ή τις υπηρεσίες που 
προσφέρετε, οι πελάτες σας μπορούν να στραφούν κάπου αλλού και να αγοράσουν 
κάτι που θα μοιάζει με το δικό σας προϊόν και ίσως είναι και φθηνότερο. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσετε ότι κάθε φορά που οι πελάτες σας ανοίγουν την τηλεόρασή τους, 
διαβάζουν την εφημερίδα τους ή συνδέονται με το Διαδίκτυο, πλημμυρίζονται από 
θελκτικές ιδέες και προτάσεις για να ξοδέψουν τα χρήματά τους. Υπάρχει τόση 
πληροφόρηση και τόσες διαθέσιμες επιλογές, ώστε οι περισσότεροι καταναλωτές 
μπερδεύονται και δυσκολεύονται να αποφασίσουν. Ένα συνηθισμένο κλείσιμο στο 
χρηματοοικονομικό κλάδο είναι: «Ποια είναι η δική σας άποψη;» Είναι, ωστόσο, σωστό 
να ρωτήσετε κάποιον που είναι μπερδεμένος, τι σκέφτεται; Οι πελάτες σας χρειάζονται 
περισσότερο από ποτέ, όμως δεν σας χρειάζονται για να τους θέσετε ερωτήματα. Σας 
χρειάζονται για να τους δώσετε απαντήσεις. 

 

 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 
- Έχετε το κίνητρο και το δυναμισμό για να κερδίσετε περισσότερα από αυτά που 
κερδίζετε αυτή τη στιγμή; 

- Έχετε σαφώς καθορισμένους στόχους, προσανατολισμένους σε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε πουλώντας τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας; 

- Νιώθετε ότι διαθέτετε το ταλέντο και την ικανότητα να πετύχετε ακόμη περισσότερα 
στον επαγγελματικό τομέα; 

- Νιώθετε ότι έχετε την εξυπνάδα και τις γνώσεις για να κατακτήσετε ακόμη υψηλότερα 
επίπεδα επιτυχίας; 

- Νιώθετε ότι διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες πωλήσεων για να κατακτήσετε 
απεριόριστη επιτυχία; 

- Νιώθετε ότι είστε ηθικοί στις συναλλαγές σας με τους πελάτες σας; Ότι είστε 
ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες και στα προβλήματά τους; 

Με βάση τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω ερωτήματα, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή το 
εισόδημά σας ανταποκρίνεται στην αξία σας;  

Αν απαντήσατε «ναι» σε όλες τις ερωτήσεις, συγχαρητήρια! Η καριέρα σας βρίσκεται 
στο σωστό δρόμο! 

Αν, όμως, υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις, πρέπει να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις-
κλειδιά: Γιατί τόσοι ταλαντούχοι, ικανοί, φιλόδοξοι επαγγελματίες, έχουν εισόδημα που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξία; Τι συμβαίνει σε όλο αυτό το ταλέντο, τη 
φιλοδοξία, το κίνητρο, την ενέργεια, τη γνώση; Προφανώς, σε κάποιο σημείο της 
διαδρομής υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα. 
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Είναι καιρός να καταρρίψουμε μερικούς παμπάλαιους μύθους και να 
σχηματίσουμε ξεκάθαρη εικόνα για τις αιτίες που προκαλούν αυτό το 

βραχυκύκλωμα. 

Ας ξεκινήσουμε με πέντε «αλήθειες των πωλήσεων». 

1. Η αναζήτηση και η προσέγγιση νέων πελατών αποτελεί τη ζωογόνο δύναμη του 
επαγγελματία. Δυσκολεύεστε να κατανοήσετε και να δεχθείτε αυτή την αλήθεια; Για να 
επιβιώσετε και να πετύχετε επαγγελματικά, πρέπει να ανανεώνετε συνεχώς τα 
αποθέματα των υποψήφιων πελατών σας. Πρέπει να αναζητήσετε τους ανθρώπους 
τους οποίους θα συναντήσετε και από τους οποίους θα ζητήσετε να αγοράσουν. 

2. Η πώληση είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Όσο περισσότερους αγοραστές προσεγγίζετε 
τόσο περισσότερες πωλήσεις θα πραγματοποιήσετε. Οι περισσότεροι επαγγελματίες θα 
προτιμούσαν να μην ήταν έτσι. Θα προτιμούσαν η πώληση να είναι ένα παιχνίδι 
ποιότητας. 

3. Χωρίς την ύπαρξη νέων υποψήφιων πελατών, όλες οι δεξιότητες παρουσίασης και 
κλεισίματος είναι άνευ σημασίας. Ποια αξία μπορεί να έχουν οι απεριόριστες γνώσεις ή 
η επιδέξια παρουσίασή τους, αν δεν έχετε κάποιον απέναντί σας; 

4. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές Πωλήσεων, είναι πώς να 
εκπαιδεύσουν τους πωλητές να ακολουθούν ένα συστηματικό πρόγραμμα 
προσέλκυσης και προσέγγισης νέων πελατών, παρά πώς να προσελκύσουν και να 
προσεγγίσουν νέους πελάτες. Όλοι οι επαγγελματίες πωλητές πρέπει να εκπαιδευτούν 
στους τρόπους αναζήτησης νέων πελατών, στο κλείσιμο των ραντεβού με τους πελάτες 
κ.λπ. Η πρόκληση είναι να το κάνουν πραγματικά. Αν βρίσκεστε σε κάποια διοικητική 
θέση, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε ανθρώπους που θα δραστηριοποιηθούν 
δυναμικά σ' αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 80% των ατόμων 
που εισέρχονται σήμερα στον κλάδο των πωλήσεων, θα αποτύχουν ή θα 
εγκαταλείψουν στους επόμενους 12 μήνες. Νέοι, ταλαντούχοι, γεμάτοι κίνητρα και 
ενέργεια, άνθρωποι έτοιμοι να πετύχουν στην καριέρα τους, καταλήγουν σε ελάχιστο 
χρόνο στην αποτυχία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να υπαγορεύει τη διατήρηση της 
τάσης αυτής. Μήπως οι βετεράνοι επαγγελματίες πωλητές παρουσιάζουν ανοσία σε 
προβλήματα όπως η μειωμένη παραγωγικότητα, το άγχος ή η πιθανότητα παραίτησης; 
Κάθε άλλο. Κάθε χρόνο, το 40% των βετεράνων πωλητών αναφέρει ένα ή περισσότερα 
επεισόδια απροθυμίας αναζήτησης και προσέγγισης νέων πελατών, αρκετά σοβαρά 
ώστε να απειλήσουν την καριέρα τους. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μόνον 
αυτούς που έχουν το σθένος να το αποκαλύψουν. Ωστόσο, θεωρείται ότι το πραγματικό 
ποσοστό είναι υψηλότερο. Πολλοί επαγγελματίες θα αρνηθούν την ύπαρξη αυτού του 
προβλήματος, γεγονός που μας οδηγεί στην τελευταία «αλήθεια των πωλήσεων». 

5. Η αυτογνωσία, όσον αφορά την προθυμία ή την απροθυμία που επιδεικνύετε στην 
αναζήτηση και στην προσέγγιση νέων πελατών, αποτελεί την αφετηρία. Πρέπει να είστε 
πρόθυμοι να απευθύνετε στον εαυτό σας την ερώτηση: «Δείχνω απροθυμία στην 
αναζήτηση και στην προσέγγιση νέων πελατών;». Γιατί είναι τόσο σημαντική η 
απάντηση αυτού του ερωτήματος; Ποιο θα είναι το όφελος; Για να κατορθώσετε να 
υπερπηδήσετε ένα εμπόδιο ή για να κατορθώσετε να αυξήσετε την παραγωγή σας, 
πρέπει να συνειδητοποιήσετε σε ποιο σημείο βρίσκεστε σήμερα. Πρέπει να έχετε το 
σθένος να ρίξετε μια ρεαλιστική ματιά, να αναγνωρίσετε τα εμπόδια που βρίσκονται στο 
δρόμο σας και να τα αντιμετωπίσετε. Μια στάση άρνησης ή αδιαφορίας δεν πρόκειται 
ποτέ να τα εξαλείψει. Η αποφασιστική αντιμετώπισή τους θα σας οδηγήσει στην 
αφετηρία μιας δυναμικής πορείας. Μπορούμε να ορίσουμε την απροθυμία αναζήτησης 
και προσέγγισης νέων πελατών ως εξής: «Πρόκειται για το συναισθηματικό 
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βραχυκύκλωμα ενός επαγγελματία που διαθέτει κίνητρο και στόχους. Μειώνει ή 
εκμηδενίζει την ικανότητα του ατόμου να αναζητά και να προσεγγίζει νέους πελάτες σε 
σταθερή βάση».Η κατανόηση του προβλήματος αυτού μας βοηθά να καταρρίψουμε 
ορισμένους μύθους σχετικά με τα εμπόδια που συναντά ο επαγγελματίας κατά την 
αναζήτηση νέων πελατών. 

Για πολλά χρόνια η απροθυμία υπήρξε συνώνυμη με το «φόβο της απόρριψης» ή το 
«φόβο της αποτυχίας». Οι όροι αυτοί είναι ιδιαίτερα γενικοί και ασαφείς για να 
προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Πώς θα 
θεραπεύσουμε αυτούς τους φόβους; Πώς διδαχθήκαμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις 
ασθένειες; Στο παρελθόν η απάντηση ήταν: «Αποδέξου την απόρριψη και συνέχισε το 
δρόμο σου». «Αν αγαπάς τη δουλειά σου δεν πρέπει να αφήνεις να σε στενοχωρούν 
τέτοια πράγματα». Υπήρξαν αποτελεσματικές αυτές οι θεραπείες; Όχι, γιατί οι μύθοι 
αυτοί δεν αποτελούν την πραγματική αιτία της μειωμένης παραγωγικότητας.  

 
Ονειρευτείτε ότι θα αποκτήσετε όλα όσα επιθυμείτε, μόνο μην ξεχνάτε ποτέ ότι τα 
όνειρά σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα ως διά μαγείας  

 
ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η απροθυμία τηλεφωνικής αναζήτησης νέων πελατών προέρχεται από επίκτητες 
συμπεριφορές. Τρεις είναι οι πηγές των συμπεριφορών αυτών:  

(1) προδιάθεση χαρακτήρα,  

(2) οικογενειακές καταβολές και  

(3) συναναστροφή με άλλα άτομα που εμφανίζουν την απροθυμία.  

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η πλειονότητα των επαγγελματιών να μην κατορθώνει να 
κατακτήσει το επίπεδο επιτυχίας που της αξίζει. Ποια είναι τα «πρόσωπα» της 
απροθυμίας τηλεφωνικής αναζήτησης; Πώς την αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες; Στη 
συνέχεια παρατίθενται οι περιγραφές έντεκα χαρακτήρων ανθρώπων που 
ταλαιπωρούνται από την απροθυμία αναζήτησης. Ρίξτε μια ματιά στον εαυτό σας και σε 
ανθρώπους που γνωρίζετε καλά. Μήπως αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποια από 
τις περιγραφές; 

1. Καταστροφολόγος. Πρόκειται για άτομο που επικαλείται τα χειρότερα πιθανά 
σενάρια. Ένα παράδειγμα: «Είναι περιττό να τηλεφωνήσω στο συγκεκριμένο άτομο. Η 
εταιρεία του συνεργάζεται ήδη με κάποιον άλλο, κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να προσπαθήσω», ή «Ακόμη κι αν είμαι τυχερός και κατορθώσω να πουλήσω το 
προϊόν, το πιθανότερο είναι ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του πελάτη δεν θα εγκρίνουν τη 
δαπάνη -γιατί, λοιπόν, να προσπαθήσω;» Ο καταστροφολόγος χαρακτηρίζεται από 
υψηλή αυτοκυριαρχία και αποφεύγει να ρισκάρει σε κοινωνικό επίπεδο. 

2. Πιστός της υπερβολικής προετοιμασίας. Τα άτομα αυτά αναλίσκονται στην 
ανάλυση και στην προετοιμασία, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό να ενεργήσουν 
προς την κατεύθυνση της τηλεφωνικής αναζήτησης νέων πελατών. Διαθέτουν ευρύτατο 
φάσμα γνώσεων. Οι συνάδελφοί τους στρέφονται σ  αυτούς για απαντήσεις σε 
δύσκολα ερωτήματα. Ο επαγγελματίας αυτής της κατηγορίας αφιερώνει ατέλειωτες 
ώρες αναζητώντας την τέλεια λύση σε κάθε πρόβλημα, αντί να αναζητά ανθρώπους οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη λύση αυτή. Η συνεχής αναζήτηση 
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πληροφοριών και στοιχείων λειτουργεί σε βάρος της διαδικασίας αναζήτησης και 
προσέγγισης νέων πελατών. Ποτέ δεν θα κατακτήσουν το επίπεδο επιτυχίας που αξίζει 
στο βαθμό προετοιμασίας τους. Δυστυχώς, είναι πολλοί οι επαγγελματίες που 
εμπίπτουν σ' αυτή την κατηγορία. 

3. Υπερ-επαγγελματίας. Πρόκειται για επαγγελματίες που επενδύουν την 
ενεργητικότητά τους στη δημιουργία θετικής εικόνας (image). «Μήπως δεν είμαι 
κατάλληλα ντυμένος για τη συνάντηση με τον πελάτη;» Απορρίπτουν οποιαδήποτε 
δραστηριότητα πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να υποβαθμίσει ή να υποβιβάσει την 
επαγγελματική τους εικόνα. Θεωρούν την αναζήτηση πελατών ενοχλητική και επιθετική 
ενέργεια -επιζήμια για την αξιοπιστία και την εικόνα τους. Ίσως τους ακούσετε να λένε: 
«Αν θέλουν στ' αλήθεια να συνεργαστούν μαζί μου, μπορούν να με βρουν. Όλοι 
γνωρίζουν ποιος είμαι». Προτιμούν να κάνουν το «σωστό» παρά να πλουτίσουν. Ενώ 
θέλουν να τους αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες, αποστρέφονται αυτό που οι 
πραγματικά επιτυχημένοι επαγγελματίες κάνουν: να συναντούν πολλούς και 
επιλεγμένους υποψήφιους πελάτες. Σπάνια θα συναντήσουμε τον τύπο του «υπερ-
επαγγελματία» σε υψηλά επίπεδα παραγωγής. 

4. Συνεσταλμένος. Τα άτομα αυτά τρέμουν μπροστά στην ιδέα μιας παρουσίασης σε 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Νιώθουν αμήχανα όταν βρίσκονται μπροστά σε μια ομάδα, 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τρία ή για πενήντα άτομα. Όταν τους παρουσιάζεται 
η ευκαιρία να προωθήσουν τη δουλειά τους απευθυνόμενοι σε μια ομάδα ανθρώπων, 
προσπαθούν να βρουν οποιαδήποτε δικαιολογία για να αποφύγουν την παρουσίαση. 
Αν για κάποιο λόγο είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν μια ομιλία, 
χρησιμοποιούν σημειώσεις τις οποίες διαβάζουν λέξη προς λέξη. Η συμπεριφορά τους 
είναι το αντίθετο της σωστής και παραγωγικής πώλησης. 

5. Διαχωριστής. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας διατηρούν στεγανά ανάμεσα στο 
επάγγελμά τους και στο φιλικό τους κύκλο. Πιστεύουν ότι οι φιλικές σχέσεις απειλούνται 
από την επαγγελματική συναλλαγή και πρεσβεύουν ότι δεν θέλουν ούτε να 
«χρησιμοποιήσουν» τους φίλους τους για να προχωρήσουν επαγγελματικά, ούτε να 
θεωρήσουν οι φίλοι τους ότι τους χρειάζονται μόνο και μόνο για να αναρριχηθούν. Η 
ιδέα της δικτύωσης αποκλείεται. Το να ζητήσουν συστάσεις από τους φίλους τους είναι 
«αντιεπαγγελματικό». Όλες αυτές οι αναξιοποίητες επαφές καταλήγουν σε άλλους 
επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να κινηθούν επαγγελματικά και στο φιλικό τους 
κύκλο. Είναι πολλοί οι επαγγελματίες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο 
πρόβλημα. 

6. Αρνητής ρόλου. Στη συγκεκριμένη ομάδα βρίσκουμε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Φοβούνται μήπως οι άνθρωποι τους βλέπουν 
ως «πωλητές». Ως ένα βαθμό, ντρέπονται για το επάγγελμά τους. Για να το 
αντιμετωπίσουν, χρησιμοποιούν πλάγιους όρους, όπως «προγραμματιστής» ή 
«σύμβουλος». Ο όρος «πωλητής» έχει εξοστρακιστεί από το λεξιλόγιό τους. Η αιτία 
κρύβεται συνήθως στην απόρριψη των επαγγελματικών επιλογών του ατόμου, από 
κάποιον άνθρωπο με σημαντική θέση στη ζωή του. Ακόμη κι όταν βρίσκεται μπροστά 
σε σημαντικές ευκαιρίες πώλησης, κρύβει την επαγγελματική του ιδιότητα, αφήνοντας 
πολλές δουλειές να πηγαίνουν χαμένες. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζει τι 
πρέπει να πει ή πώς να το πει, αλλά η άρνηση να προσεγγίσει ανθρώπους που κάποια 
στιγμή θα αγοράσουν από κάποιον άλλο. 

7. Διακριτικός. Πρόκειται για υπέροχους, ζεστούς και ενθουσιώδεις ανθρώπους, που 
δεν θέλουν να τους θεωρήσουν πιεστικούς, επιθετικούς ή αδιάκριτους. Περιμένουν 
συνεχώς για την κατάλληλη περίσταση, την κατάλληλη στιγμή όπου δεν θα ενοχλήσουν 
τους άλλους. Διστάζουν όταν πρέπει να κλείσουν την πώληση γιατί αναζητούν την 
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κατάλληλη στιγμή. Αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις. Ποτέ δεν αξιοποιούν πλήρως τις 
παραγωγικές τους δυνατότητες εξαιτίας αυτής τους της στάσης. Η συγκεκριμένη μορφή 
απροθυμίας προσέγγισης νέων πελατών θεραπεύεται σχετικά εύκολα, γιατί τα 
διακριτικά άτομα δέχονται τις υποδείξεις και είναι συνεπή προς τις δεσμεύσεις τους. Ο 
τύπος του «διακριτικού» σπάνια συναντάται σε υψηλά επίπεδα παραγωγής. 

8. Αυτός που έχει ταξική αυτεπίγνωση. Τα άτομα που ανήκουν σ' αυτή την ομάδα, 
διστάζουν ή αρνούνται να προσεγγίσουν υποψήφιους πελάτες ανώτερης κοινωνικής 
τάξης. Αν και πρόκειται για πελάτες που θα πραγματοποιήσουν τις σημαντικότερες σε 
όγκο αγορές, ο επαγγελματίας της συγκεκριμένης ομάδας τρομοκρατείται και μόνο στην 
ιδέα να τους προσεγγίσει. Συνήθως βάζει λάθος στόχους, γιατί τα άτομα που έχουν την 
εξουσία να πάρουν αποφάσεις για μια σημαντική πώληση, βρίσκονται έξω από τον 
κύκλο στον οποίο επιλέγει να κινηθεί. 

9. Συναισθηματικά καθηλωμένος. Ως κατηγορία, διαθέτει πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
με την κατηγορία των «διαχωριστών». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πρόκειται για 
απροθυμία προσέγγισης των ατόμων του φιλικού του κύκλου, άλλα μελών της 
οικογένειάς του. Τα ίδια προβλήματα -ελλιπής δικτύωση, απουσία συστάσεων, 
αποκλεισμός του οικογενειακού κύκλου από επαγγελματικές συναλλαγές- αποτελούν 
φραγμό για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου παραγωγικότητας. 

10. Τηλεφοβικός. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας σίγουρα εύχονται να μην είχε 
εφευρεθεί ποτέ αυτό το «σατανικό εργαλείο» που ονομάζεται τηλέφωνο. Τηλεφοβία 
ονομάζουμε την αντιπάθεια προς τη χρήση του τηλεφώνου ως εργαλείου προσέγγισης 
πελατών. Ο επαγγελματίας που ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία δεν δυσκολεύεται 
καθόλου σε μια προσωπική επαφή με τον πελάτη, αλλά αν του ζητήσετε να σηκώσει το 
ακουστικό του τηλεφώνου, θα σας παρουσιάσει πλήθος δικαιολογίες προκειμένου να το 
αποφύγει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για να κλείσει 
τραπέζι σε ένα εστιατόριο ή για να συνεννοηθεί για τη βραδινή του έξοδο. Δώστε του, 
όμως, το όνομα ενός υποψήφιου πελάτη και ένα τηλέφωνο και θα προκαλέσετε 
βραχυκύκλωμα: ένταση, πίεση, άγχος. Πρόκειται για επίκτητη συμπεριφορά η οποία 
μπορεί να αποβληθεί μέσα από κατάλληλες διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε 
ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους είναι επιθυμητό να αντιμετωπιστεί αυτό το 
πρόβλημα: με τους σημερινούς γρήγορους και απαιτητικούς ρυθμούς που 
ακολουθούμε, το τηλέφωνο αποτελεί συχνά τον ευκολότερο τρόπο για να έρθουμε σε 
επαφή με τον υποψήφιο πελάτη. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι όσο το δυνατόν 
λιγότερο δυσάρεστο; 

11. Αρνητής των συστάσεων. Ο όρος περιγράφει ακριβώς το πρόβλημα: ο 
επαγγελματίας αυτής της ομάδας αποφεύγει να ζητήσει συστάσεις. Ο δισταγμός ή η 
πλήρης άρνηση αυτής της πηγής νέων υποψήφιων πελατών έχει οδηγήσει πολλούς, 
κατά τα άλλα προικισμένους, επαγγελματίες σε μειωμένη παραγωγικότητα και 
απόδοση. Μια ιδιαίτερη σημείωση: Μία έρευνα του MDRT αποκάλυψε ότι πολλοί 
επαγγελματίες των οποίων η απόδοση αυτή τη στιγμή κινείται σε ένα μέτριο επίπεδο, θα 
μπορούσαν να εκτιναχθούν άμεσα σε υψηλότερα επίπεδα, προσθέτοντας απλώς στη 
μέθοδο μάρκετινγκ που ακολουθούν την «άντληση συστάσεων». Τα άτομα που 
αποφεύγουν συστηματικά τις συστάσεις (αντιπαθούν να εξασφαλίζουν συστάσεις ή 
αρνούνται να τις ζητήσουν) συχνά περιγράφουν τη στάση τους ως εξής: «Νιώθω ότι 
ζητιανεύω!», «Μου είναι τόσο δυσάρεστο!» ή «Η πίεση είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
αρνούμαι να ζητήσω συστάσεις». 

 
Η πώληση είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Όσο περισσότερους αγοραστές 
προσεγγίζετε τόσο περισσότερες πωλήσεις θα πραγματοποιήσετε 
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TEΣT KΛIMAKA AYTO-AΞIOΛOΓHΣHΣ 

Για να αξιολογήσετε το βαθμό της απροθυμίας που τυχόν σας χαρακτηρίζει, μελετήστε 
τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήστε ειλικρινά, τσεκάροντας ανάλογα το «ναι» ή το 
«όχι» σε κάθε ερώτηση. 

01. Αφιερώνω περισσότερο χρόνο προετοιμάζοντας την επαγγελματική μου προώθηση, 
παρά ενεργώντας γι' αυτήν. 

02. Δεν προσπαθώ να προωθήσω τη δουλειά μου ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
προσφέρω όσο θα μπορούσα ή θα έπρεπε, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. 

03. Δεν προσπαθώ όσο θα μπορούσα ή όσο θα έπρεπε να έρθω σε επαφή με 
ανθρώπους κύρους οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν πελάτες μου. 

04. Έχω την τάση να νιώθω δυσάρεστα όταν πρέπει να τηλεφωνήσω σε ανθρώπους 
που δεν γνωρίζω και που δεν περιμένουν το τηλεφώνημά μου, για να τους ζητήσω να 
κάνουν κάτι που ίσως δεν θέλουν. 

05. Πιστεύω ότι είναι μειωτικό να τηλεφωνώ σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω και που 
δεν περιμένουν το τηλεφώνημά μου, για να προωθήσω τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
μου. 

06. Δεν με ενοχλεί καθόλου να προβάλλω τον εαυτό μου. Απλώς, δεν το κάνω με 
πρόγραμμα. 

07. Αν είχα τη δυνατότητα επιλογής, θα απέφευγα να πραγματοποιήσω μια ομαδική 
παρουσίαση. 

08. Δεν βρίσκω καθόλου δυσάρεστη τη διαδικασία αναζήτησης και προσέγγισης νέων 
πελατών. Αν δεν είχα τόσα άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις, θα μπορούσα να έρθω 
σε επαφή με περισσότερους ανθρώπους. 

09. Έχω σαφείς στόχους και μου αρέσει να τους προβάλλω. Στην πραγματικότητα, ίσως 
αφιερώνω περισσότερο χρόνο για να μιλώ γύρω από αυτούς παρά για να εργάζομαι για 
την επίτευξή τους. 

10. Χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να προετοιμαστώ ψυχολογικά πριν ασχοληθώ με την 
αναζήτηση και την προσέγγιση νέων πελατών. 

11. Έχω την τάση να αφιερώνω πολύ χρόνο στο να τακτοποιώ, να προγραμματίζω και 
να οργανώνω τον κατάλογο με τα ονόματα των υποψήφιων πελατών μου, πριν 
ξεκινήσω τη διαδικασία επαφής. 

12. Η πραγματοποίηση «εν ψυχρώ» τηλεφωνημάτων (σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω, 
δεν περιμένουν το τηλεφώνημά μου και, ίσως, δεν θέλουν να μιλήσουν μαζί μου) 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο καθήκον. 

13. Έχω την τάση να νιώθω δυσάρεστα όταν προβάλλω τον εαυτό μου. Βαθιά μέσα 
μου ίσως νιώθω ότι η αυτοπροβολή δεν είναι ευπρεπής και σωστή ενέργεια. 



SENATUS® seminars Σελίδα 8 
 

14. Η προσπάθεια πώλησης σε φίλους αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια, γιατί μοιάζει σαν 
να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τη φιλία μας. 

15. Όταν προσπαθώ να προσεγγίσω ένα νέο πελάτη, συχνά νιώθω ότι παραβιάζω τη 
ζωή του. 

16. Κατά την άποψή μου, η προσπάθεια πώλησης σε μέλη της οικογένειάς μου είναι 
ανεπίτρεπτη, γιατί μοιάζει σαν να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τους ίδιους μου τους 
συγγενείς. 

17. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανακαλύπτω πρωτοποριακές και 
διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης των πελατών και προβολής μου - μεθόδους 
περισσότερο αξιοπρεπείς από αυτές που χρησιμοποιούν άλλοι επαγγελματίες. 

18. Νομίζω ότι η αναζήτηση και η προσέγγιση νέων πελατών έχει μεγαλύτερο 
συναισθηματικό κόστος για μένα απ' ό,τι για άλλους επαγγελματίες. 

19. Μάλλον θα ήμουν αποτελεσματικός σε μια προσωπική συνάντηση με υποψήφιο 
πελάτη, όμως θα είχα αρκετό άγχος αν έπρεπε να πραγματοποιήσω μια παρουσίαση 
σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. 

20. Οι επαγγελματίες με ανώτερη μόρφωση -π.χ. δικηγόροι ή γιατροί- μου προκαλούν 
αμηχανία, γι' αυτό δεν προσπαθώ να τους προσεγγίσω επαγγελματικά, ακόμη κι όταν 
μου δίνεται η ευκαιρία. 

 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ «ΝΑΙ» 

 
1-2: Είτε δεν αντιμετωπίζετε καμία συναισθηματική δυσκολία σχετικά με την προσέγγιση 
νέων πελατών και την προβολή της δουλειάς σας, είτε αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αλλά 
αρνείστε να τις ομολογήσετε. 

3-4: Είστε όπως οι περισσότεροι επαγγελματίες. Ο φόβος της αυτοπροβολής υπάρχει, 
όμως σε χαμηλό και όχι ζημιογόνο επίπεδο. Ίσως δημιουργεί δυσκολίες περιστασιακά, 
όμως δεν θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα αν παραμείνει σ' αυτό το επίπεδο. 
Μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα δίνοντας έμφαση στις αγορές και στις 
τεχνικές προσέγγισης με τις οποίες είστε περισσότερο άνετοι, και αποφεύγοντας αυτές 
που σας προκαλούν δυσκολίες. 

5-6: Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα μέσο επίπεδο απροθυμίας προσέγγισης νέων 
πελατών. Μία ή περισσότερες μορφές του φόβου αυτοπροβολής περιορίζουν την 
αποτελεσματικότητά σας σε ένα επίπεδο χαμηλότερο των δυνατοτήτων σας. Οι 
προσπάθειες αναζήτησης και προσέγγισης πελατών ίσως δεν εναρμονίζονται με τις 
δυνατότητες της αγοράς σας. 

7-8: Το πρόβλημα της απροθυμίας προσέγγισης νέων πελατών βρίσκεται σε υψηλό 
επίπεδο. Οι ενέργειές σας στο συγκεκριμένο τομέα αποτελούν σκιά των προσπαθειών 
που θα μπορούσατε ή θα έπρεπε να καταβάλετε. Μην απελπίζεστε, όμως. Δέστε τη 
ζώνη ασφαλείας και προετοιμαστείτε για ένα σκληρό αγώνα με τον εαυτό σας. 

9-20: Η απροθυμία προσέγγισης νέων πελατών είναι τόσο ισχυρή, ώστε μπορεί να 
σταματήσει μια μικρή στρατιά πωλητών. Τελικά, προσπαθείτε να προσεγγίσετε έστω και 
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κάποιους νέους πελάτες; Η στάση σας απέναντι στην αναζήτηση πελατών υποδεικνύει 
ότι -αν εργάζεστε σε εταιρεία- ο διευθυντής σας έχει υπομονή αγίου και η εταιρεία σας 
λειτουργεί χωρίς κριτήρια αποδοτικότητας. 

 

Με τους σημερινούς γρήγορους και απαιτητικούς ρυθμούς που ακολουθούμε, το 
τηλέφωνο αποτελεί συχνά τον ευκολότερο τρόπο για να έρθουμε σε επαφή με 

τον υποψήφιο πελάτη. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο 
δυσάρεστο; 

 


