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Θέμα: Πώς να ξεχωρίσετε Του Robert E. Krumroy, CLU ChFC 

 

Η διάκριση από το πλήθος των ανταγωνιστών και η δημιουργία μιας ιδιαίτερης σχέσης με 
τους πελάτες που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη αποτελούν το μεγάλο ζητούμενο για κάθε 
ελεύθερο επαγγελματία που θέλει να δημιουργήσει ένα «πιστό» πελατολόγιο αλλά και να 
διευρύνει τις πωλήσεις του σε νέους πελάτες. 

Όσο νέος κι αν είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, επιστήμονας ή όχι, η διεύρυνση του 
κύκλου των πελατών μπορούν να επιτευχθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, 
αρκεί να υπάρχει φαντασία, διάθεση για πρωτοτυπία και φυσικά πολύ καλή οργάνωση του 
γραφείου του. Όπως λέει ο Robert Krumroy, η χρήση της νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα 
της εφαρμογής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να κάνει πραγματικά «θαύματα», 
ακόμη και για πολύ μικρές «οικογενειακές» επιχειρήσεις που, παρά το μικρό τους μέγεθος, 
αν έχουν την υποστήριξη και καθοδήγηση ενός οργανωμένου φορέα ξέρουν να 
πρωτοτυπούν και να ξαφνιάζουν ευχάριστα τους πελάτες τους.  

Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να παραπονιούνται για την ομοιομορφία 
που υπάρχει στον κλάδο τους και πόσο δύσκολο είναι να «διαφοροποιηθούν» 

απέναντι στους πελάτες τους! Πόσο λάθος κάνουν! 

Είναι βέβαια γεγονός πως αν σκέφτεστε για τη δουλειά σας παραδοσιακά, θα είναι αδύνατο 
να ξεπεράσετε το πρόβλημα της ομοιομορφίας που κατατρέχει τα περισσότερα στελέχη και 
οργανισμούς. Ομοιομορφία που οδηγεί τους περισσότερους καταναλωτές να σας 
αντιμετωπίζουν σαν μια ακόμη από τις πολλές εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών - μια αντιμετώπιση που θα σας οδηγήσει σε αδιέξοδο αν στοχεύετε σε 
σημαντική ανάπτυξη.  

Το αποτελεσματικό marketing δεν υπήρξε ποτέ προϊόν παραδοσιακού τρόπου σκέψης, ούτε 
συμβατικού τρόπου σκέψης. Το αντίθετο, απαιτεί να σκέφτεστε αντισυμβατικά και να 
ανακαλύψετε έναν τρόπο να ξαφνιάσετε και να ευχαριστήσετε τον πελάτη. Δεν απαιτείται 
ωστόσο να δαπανήσετε τεράστια ποσά για να κερδίσετε την εύνοιά του. Το μόνο που 
απαιτείται, είναι να δώσετε απαντήσεις σε δύο ερωτήματα: πρώτον, πώς να παρουσιάζεστε 
διαφορετικοί και, δεύτερον, πώς να έρχεστε σε προσωπική επαφή με τους πελάτες σας - το 
σημαντικότερο συστατικό για να αναπτύξετε έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τους 
υποψήφιους και τους υπάρχοντες πελάτες.  

Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
αγορά αν κάνετε ό,τι κάνουν και οι άλλοι, ακόμη κι αν το κάνετε καλύτερα. 

Συνηθίζουμε να προτιμούμε τις επιχειρήσεις ή τα καταστήματα που έρχονται συχνά στο 
μυαλό μας. Όμως η αντιγραφή των διαφημιστικών μεθόδων των ανταγωνιστών μας δεν 
αποτελεί πια λύση σε μια κορεσμένη αγορά, ούτε μπορεί να στηριχθεί κανείς στην προβολή 
που θα του κάνουν οι πελάτες του. Οι τρόποι αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί 
στην προσέλκυση πελατών σε σύγκριση με την ανάπτυξη μιας προσωπικής προσέγγισης και 
εγκάρδιας σχέσης.  

 

 



 
 

Αν θέλετε να αποκτήσετε μια θέση στο μυαλό των πελατών σας και να αναπτύξετε ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά σας, πρέπει να επικοινωνείτε μαζί τους 
τουλάχιστον οκτώ φορές το χρόνο. Αν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
για να διατηρείτε σταθερή επαφή με τους πελάτες σας, προσφέροντάς τους ενημέρωση και 
πληροφορίες σχετικά με τις νέες σας προσφορές, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ή την 
προσωπική επαφή.  

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι στο μέλλον δεν θα επιβιώνει ο ισχυρότερος ούτε 
ο καλύτερα εκπαιδευμένος - θα επιβιώνει αυτός που θα αποκρίνεται ταχύτερα στις 

προσδοκίες του καταναλωτή. 

Αναλογιστείτε λίγο σε πόσα εστιατόρια έχετε γευματίσει, από πόσα καταστήματα έχετε 
κάνει αγορές, με πόσους επαγγελματίες έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές. Πόσοι ήταν 
αυτοί που επικοινώνησαν ξανά μαζί σας; Ελάχιστοι, σίγουρα, αλλά ακόμη κι αυτοί με μια 
τυπική κάρτα γενεθλίων ή κάτι αντίστοιχο. Σας ακούγεται γνώριμο;  

Ασφαλώς με τον τρόπο αυτό δεν εξασφαλίζεται ούτε παρέχεται μια ξεχωριστή και αξέχαστη 
εμπειρία. Μην κάνετε λοιπόν και εσείς το ίδιο λάθος. Η συχνή επικοινωνία με τον πελάτη 
σας είναι κάτι αναμενόμενο στη σημερινή αγορά. Είναι ο καλύτερος και 
αποτελεσματικότερος τρόπος για να προσεγγίσετε τον επιθυμητό πελάτη. Και είναι ιδιαίτερα 
απλό αρκεί να αποφασίσετε να δράσετε. Μήπως σας παραξενεύει το γεγονός ότι, σύμφωνα 
με έρευνες, το 70% των επαναληπτικών συναλλαγών κατευθύνεται αλλού και όχι στον 
πρώτο χρηματοοικονομικό σύμβουλο με τον οποίο ένας πελάτης ξεκίνησε να 
συναλλάσσεται; Οι περισσότεροι πελάτες αισθάνονται ότι είστε αδιάφορος, αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο στο 68% των περιπτώσεων οι πελάτες επιλέγουν να στραφούν 
αλλού.  

Η επαφή με τους πελάτες σας μία ή δύο φορές το χρόνο δεν αρκεί για να τους κερδίσετε, 
πολύ περισσότερο με την αφοσίωση τους. Η μεγάλη ποικιλία και οι καλές τιμές στα 
εμπορικά καταστήματα δεν αρκούν για να ξαναφέρουν τον πελάτη στο κατάστημα. Τα 
καταστήματα αρχίζουν να στρέφονται στην προσωπική επαφή με τους πελάτες τους μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για να τους υπενθυμίζουν ότι είναι πρόθυμοι να καλύψουν 
τις ανάγκες τους. Σημαντικότερο είναι να υπάρχει συνεχής επαφή με τον πελάτη στην 
περίπτωση που το προϊόν είναι σπάνιο και δεν χρησιμοποιείται συχνά.  

Με τον υπάρχοντα ανταγωνισμό, πρέπει να αναπτύξετε δημιουργικούς τρόπους 
για να κερδίσετε μια θέση στο μυαλό του πελάτη σας - ιδίως στον κλάδο των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Ποιες στρατηγικές ακολουθείτε για να αυξήσετε την πίστη των πελατών σας; Ποιες για να 
αναπτύξετε συναισθηματικό δεσμό ή την επαγγελματική σας εικόνα; Δεν αρκεί το γεγονός 
ότι κάποιος χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες σας ή αγόρασε κάποιο προϊόν από εσάς. Αν 
πιστεύετε ότι η οικειότητα προκαλεί περιφρόνηση, κάνετε λάθος. Αντίθετα, την προκαλεί η 
έλλειψη οικειότητας.  

Η θέση στο μυαλό των πελατών σας δεν είναι κάτι που κερδίζεται με μια φορά. Είναι κάτι 
που πρέπει να ξεκινήσει με μια αξέχαστη εμπειρία και στη συνέχεια να καλλιεργηθεί με 
επικοινωνία που ευχαριστεί και ξαφνιάζει τον πελάτη.  


