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Οι προσωπικές προσπάθειες ενός Αντιπροσώπου της SENATUS να διευρύνει το 
πελατολόγιό του μπορούν να στεφθούν από απόλυτη επιτυχία αν ακολουθήσει 
συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης. 

 
Mε όπλο τους πέντε απλούς, αλλά αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης νέων 
πελατών που παραθέτουμε στο κείμενο που ακολουθεί, ένας Αντιπρόσωπος της 
SENATUS μπορεί εύκολα να καταστρώσει ένα δυναμικό σχέδιο εμπλουτισμού του 
πελατολογίου του, δημιουργώντας έτσι το εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη του 
επαγγελματικού του δυναμικού. 

Oι πέντε τρόποι ανάπτυξης των πωλήσεων, που βρίσκουν εύκολα εφαρμογή, είναι οι 
ακόλουθοι: 

1. Με τη δύναμη της προσωπικότητας 2. Με τη μέθοδο των συστάσεων 3. Με επιστολές 
προσέγγισης 4. Με μαζικές ταχυδρομήσεις 5. Με τη μέθοδο «πόρτα - πόρτα» 

 
Αναλυτικότερα: 

1. H δύναμη της προσωπικότητας: Ο τρόπος αυτός είναι αποτελεσματικός, αλλά 
εξαρτάται απόλυτα από το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του πωλητή. Ο τύπος 
του πωλητή που είναι αποτελεσματικός στη μέθοδο αυτή, είναι ο εκφραστικός, 
πρόσχαρος και ομιλητικός πωλητής, ο οποίος, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μοιράζει 
τις προσωπικές του κάρτες, τονίζοντας παράλληλα στους συνομιλητές του ότι θα τους 
τηλεφωνήσει ή θα τους επισκεφθεί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο πωλητής 
αυτός, με λίγα λόγια, δεν αφήνει καμιά ευκαιρία να περάσει απαρατήρητη και όλοι οι 
άνθρωποι με τους οποίους έρχεται σε επαφή, αντιμετωπίζονται από αυτόν ως 
υποψήφιοι πελάτες. 

 

2. H μέθοδος των συστάσεων: Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο 
αποτελεσματική. Το ποσοστό επιτυχίας με τη μέθοδο των συστάσεων μπορεί να φτάσει 
και το 30%, δηλαδή ο ένας στους τρεις μπορεί να γίνει πελάτης σας. Βέβαια, η λήψη 
συστάσεων σχεδόν συναγωνίζεται σε δυσκολία την πώληση αυτή καθαυτή και, 
παράλληλα, απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, για να φέρει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.  Ένας τρόπος λήψης συστάσεων είναι ο εξής: Μιλώντας σε κάποιον ήδη 
πελάτη σας, του αναφέρετε τα ακόλουθα: «Επειδή ο κύκλος των εργασιών μου 
εξαρτάται απόλυτα από τις συστάσεις των πελατών μου προς νέους πελάτες, θα σας 
παρακαλούσα να μου δίνατε άλλα 5 λεπτά από το χρόνο σας για να σημειώσω τα 
ονόματα και τα τηλέφωνα συγκεκριμένων γνωστών σας, που πιθανόν να χρειάζονται τις 
υπηρεσίες μου. Σας διαβεβαιώνω ότι, αν με χρειαστούν, θα προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου με τον ίδιο επαγγελματικό τρόπο που τις προσφέρω και σ’ εσάς. Μου λέτε, σας 
παρακαλώ, το όνομα και το τηλέφωνο του καλύτερου φίλου σας;» (συνεχίζετε με 
αδέλφια ή άλλους συγγενείς). Για να εξασφαλίσετε διάρκεια στο συγκεκριμένο τρόπο 
ανάπτυξης των πωλήσεών σας, θα πρέπει να φροντίσετε να παίρνετε συστάσεις από 
κάθε νέο πελάτη που προστίθεται στο πελατολόγιό σας.  Διαφορετικά, η πώληση δεν 
θεωρείται ολοκληρωμένη. 



 

3. Oι επιστολές προσέγγισης: Oι επιστολές προσέγγισης (προωθητικές επιστολές) 
μπορούν να αποδειχθούν μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος αύξησης των πωλήσεων.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της είναι όμως η συστηματική τήρησή της για 
τουλάχιστον ένα χρόνο, καθώς η μέθοδος αυτή απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
για να αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Χρησιμοποιώντας τον τρόπο αυτό, ο πωλητής 
δημιουργεί και επιμελείται, χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του και ανάλογα με την 
εμπειρία του, μια λίστα που απαρτίζεται από μεμονωμένα άτομα, από οικογένειες ή από 
μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατόπιν προχωρεί στην ταχυδρόμηση 50 
περίπου επιστολών εβδομαδιαίως. Στη συνέχεια, αφήνει να περάσει περίπου μία 
εβδομάδα και έπειτα τηλεφωνεί, με αντικειμενικό σκοπό να κλείσει ένα ραντεβού, που 
λόγω προσωπικής επαφής έχει μεγάλες πιθανότητες να καταλήξει σε μια επιτυχημένη 
πώληση. 

 

4. Oι μαζικές ταχυδρομήσεις: Για να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο, ο πωλητής θα πρέπει 
να συγκεντρώσει έναν αναλυτικό κατάλογο ονομάτων και διευθύνσεων και στη συνέχεια 
να ταχυδρομήσει μια συγκεκριμένη και σωστά μελετημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει 
κατά προτίμηση να συνοδεύεται από κάποιο έξυπνο έγχρωμο διαφημιστικό φυλλάδιο. Ο 
ελάχιστος αριθμός επιστολών που πρέπει να ταχυδρομηθούν είναι τουλάχιστον 1.000. 
Για να θεωρηθεί επιτυχής η ανταπόκριση των καταναλωτών, το ποσοστό απαντήσεων 
θα πρέπει να κυμανθεί μεταξύ 1-2%. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 
έγχρωμο διαφημιστικό φυλλάδιο που θα συνοδεύει την επιστολή θα πρέπει να είναι 
καλαίσθητο και να παρουσιάζει ελκυστικά το προς πώληση προϊόν, χωρίς όμως να το 
«πουλά». O τρόπος αυτός μπορεί να ακούγεται απλός, αλλά δεν είναι εύκολος. Αν 
κάποιος πωλητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο, για να διευρύνει το 
πελατολόγιό του και να αυξήσει τις πωλήσεις του, τότε η συμμετοχή ειδικευμένου 
διαφημιστικού γραφείου είναι απαραίτητη, ειδικά για το σχεδιασμό του ανωτέρω 
προωθητικού φυλλαδίου. 

 

5. Oι πωλήσεις από «πόρτα σε πόρτα»: Η μέθοδος αυτή είναι η πιο σκληρή για έναν 
πωλητή, αλλά δεν παύει κι αυτή, αν υλοποιηθεί συστηματικά και μεθοδευμένα, να φέρει 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συνιστάται να υλοποιείται πάντα από δύο πωλητές, οι 
οποίοι θα δραστηριοποιούνται σε ορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Η 
προσέγγιση μπορεί να είναι αυτού του είδους: «Καλημέρα σας, είμαστε πωλητές και 
έχουμε γραφείο στη γειτονιά. Περάσαμε να γνωριστούμε και να σας αφήσουμε την 
κάρτα μας.  Δεν πιστεύουμε να μας χρειάζεστε αυτή τη στιγμή, αλλά αν χρειαστείτε το 
παραμικρό στο μέλλον θα χαρούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας». Στη 
συνέχεια ο πωλητής παίρνει την κάρτα του υποψήφιου αγοραστή και φροντίζει να 
τηλεφωνήσει το αργότερο εντός μιας εβδομάδας, ώστε να δρομολογήσει μία κατ’ ιδίαν 
συνάντηση. 

 

 

 



Όλοι οι τρόποι αύξησης των πωλήσεων που αναφέραμε ανωτέρω έχουν θετικές 
και αρνητικές πτυχές. H επιτυχία καθεμιάς από τις πέντε αυτές μεθόδους εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ιδιοσυγκρασία, την εμπειρία, τη γνώση και τη μεθοδικότητα του 
εκάστοτε πωλητή.  

 

 

Oι Αντιπρόσωποι ή πωλητές της SENATUS που επιθυμούν να εφαρμόσουν κάποια 
από τις ανωτέρω μεθόδους θα πρέπει, ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι ακόμη 
άπειροι, να δοκιμάσουν και τις πέντε, έτσι ώστε να διαπιστώσουν οι ίδιοι ποια από 
αυτές εκφράζει την προσωπικότητα και αναπτύσσει καλύτερα τις ικανότητές τους. 

 

 

H λήψη συστάσεων σχεδόν συναγωνίζεται την πώληση αυτή καθαυτή και, 
παράλληλα, απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, για να φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα 

 


