ARTAN REKABET ORTAMINDA NASIL DAHA BAŞARILI OLURUZ?
Tarımsal üretime girdi sağlayan şirketlerin rekabetçi pazar ortamında yaşamlarını
sürdürebilmeleri için göğüs germeleri gereken bazı zorluklar vardır. Bu zorluklar;
1. Birbirine benzer ürünler veya hizmetler arasında farklılık yaratmak:
Satışta başarılı olmak sıra dışı bir ürün veya hizmete sahip olmaktan çok daha
fazlasıdır. Piyasada ger geçen gün daha da artan benzer ürünler üreticilerde
ve bu ürünlerin dağıtımını yapan aracılarda kafa karışıklığı yaratmaktadır. B
noktada kendi ürününün farklılığını ortaya koyabilecek ve rakiplerinden daha
iyi olduğunu gösterebilecek satış sorumlularına gereksinim vardır. Piyasada
ürünler gitgide birbirine benzemeye başladıkça hangi ürünün tercih edileceği
noktasında satıcılar son derece hayati bir rol oynamaktadırlar.
2. Çözüm yaratmak amacıyla ürünleri bir “paket” olarak değerlendirmek:
Müşterilerin talepleri her geçen gün daha karmaşık olmakta. Bugün üreticiler
sadece tohum veya ilaç veya gübrenin kendisini istemiyorlar. Bu ürünün yanı
sıra teknik destek, kullanım bilgisi, sorunların zamanında halledilmesi vb gibi
yan talepleride olmakta.
Bu durum bayii, fideci,
halciler içinde farklı değil.
Onlarında kendileri için
ürün dışında talepleri var.
Yani sadece ürünün
kendisini sunmak bugün
için demode olmuş bir
satış yaklaşımıdır.
Müşteriler ürün yerine
ihtiyaçlarını giderecek bir
“paket” istemektedirler. Bu
nedenle satıcılar, bu
paketin nasıl oluşturulacağı konusunda eğitim görmeleri gereklidir.
3. Daha bilinçli bir müşteri kitlesini yönetebilmek: Gelişen iletişim kanalları ile
güçlenen bilgi paylaşımı, artık birçok bilginin daha hızlı paylaşılmasını
sağlamaktadırlar. Hem üreticiler hem de tarımsal girdi tedariğine aracılık eden
birimler (bayii, fideci, halci, distribütör vb) neye ihtiyacı olduğu konusunda
eskiye nazaran çok daha fazla sorgulayıcı olmaktadırlar. Bu nedenle satın
alacakları ürünlerin özelliklerini, faydalarını, fiyatlarını, ve seçenekleri
araştırmak için zaman ayırmaktadırlar. Profesyonel satış sorumlusu,
müşterileri karşısında hem kendi ürünü hem de rakiplerin ürünleri konusunda
bilgisiz bir duruma düşerse müşterilerini yönetemez ve satışı yapamaz duruma
gelecektir.
4. “Danışman satıcı” olabilmek: Günümüzde satıcılar, müşterilerin karşılaştığı
teknik sorunları ve piyasa ile ilgili sorunlarını anlamak zorundadır. Satıcının
rolü, müşterisinin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak ve sonrasında kendi ürününün
bu ihtiyaçları nasıl giderdiğini göstermektir. Bu sorumluluk satıcının sattığı
ürünlerle sınırlanmamalıdır. Bitki koruma ürünü satan bir kişi müşterisinin
karlılığını artırmak için uygun bir gübre tavsiyesi de yapabilmelidir.
5. Satışta “takım yaklaşımı” gösterebilmek: Tarımsal girdi satışında tek bir
kişinin elde edeceği başarı hiçbir zaman bir takım başarısından daha iyi
olmayacaktır. Satıcılar, ticari konularda beceri sahibi olurken teknik konularda
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aynı beceri seviyesinde olmaları zordur. Satıcıların ticari girişimlerinin teknik
çalışanlar tarafından saha çalışmaları ile desteklenmeleri gerekmektedir.
Böylelikle, müşterilerinin sorunlarını bir takım ile çözme çabasında olan
şirketler bu yaklaşımları ile müşteri gözünde hemen farklı bir yer alacaklardır.
6. Müşterinin işini bilmek: Önümüzdeki yıllarda satışlarını artırmak isteyen
şirketler, satış yaptıkları ürün segmenti ile ilgili alanda müşterilerinin işleri
hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan satıcılarla çalışmak zorundadırlar.
Çünkü müşteriler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve müşterinin ilgi alanları her
zaman en önde gelen konular olacaktır. Hem üreticilere hem de bayilere en
uygun şekilde doğru bir pazarlama bilgisi vermek doğru piyasa ve pazarlama
bilgisi her zaman gerekli olacaktır. Bu şekilde onların işlerini geliştirmelerine
yardımcı olabiliriz.
7. Hizmet yoluyla değer katmak: Satılan ürünün benzerleri çoğalıp özellik
açısından rekabet gücünü yitirdiğinde satıcı tarafından ürünün değer algısı
düşer. Bu durumda şirketler, verdikleri hizmetleri artırarak müşterileri ile olan
ilişkilerinin geliştirilmesine devam etmelidirler. Ürün ile ilgili teknik desteğin
sürdürülmesi veya müşteriye piyasa ile ilgili bilgilerin aktarılması bu gibi
hizmetlere örnek olarak verilebilir.
Bu tür zorluklar, ülkemizdeki tarımsal alanda artan rekabet ortamında üstesinden
gelinmesi gereken önemli zorluklardır. Rekabetin gitgide daha sert olmasından dolayı
bu tür zorlukların üstesinden gelebilen ve değişen müşteri taleplerini karşılayan
şirketler piyasada yaşayabileceklerdir.
En iyi ürünü üretmek veya hizmeti sunmak yeterli değildir. Bu ürünün veya hizmetin
satılması da gerekir. Siz en iyi domatesi veya en iyi gübreyi, ilacı üretebilirsiniz ama
satış konusunda doğru yaklaşımda bulunmazsanız almanız gereken karşılığı tam
olarak elde edemezsiniz. Eğer şirketler yaşamak istiyorlarsa sahada çalışan satış
ekibinin eğitimine önem verir gibi görünmek yerine gerçekten en üst seviyede önem
vermek zorundadırlar. Üst yönetim, satış eğitiminin faydalarına inanmalı ve bunun
gerçekleşmesi için yeterli bütçeyi ayırmalı ve takip etmelidir.
Satış eğitiminin faydaları çok kapsamlıdır. Bu kapsam, beceri seviyesinin
geliştirilmesi ve motivasyonun artırılmasından satış esnasında daha iyi performansa
neden olan kendine güvenin artmasına kadar olan bir alandır.
Eğitimde genel eğilim satıcıların işlerini sahada çalışarak öğrenmeleridir. Bu tür bir
yaklaşım, eğitimin birçok faydasını göz ardı eden bir yaklaşımdır. Gerekli olan
bilgilerin pratik yaparak daha iyi öğrenileceği ve deneme yanılma yöntemi ile bilginin
pekişeceği düşünülür. Diğer yandan bu yaklaşımın aslında satış kaçırma yoluyla
şirkete ne kadar büyük maliyeti olduğu gözden kaçırılır.
Eğitimin faydaları
Beceri seviyesinin
geliştirilmesi

Motivasyonun

Açıklama
Müşteri ile ilişki yönetimi, denemelerin gösterilmesi ve
demonstrasyon, pazarlık yapabilme, fiyatla ilgili itirazların
karşılanması, şikayetlerin yönetimi gibi becerilerin artırılması
müşteriler nezdinde çok büyük etki yapacaktır.
Motivasyon, satış sorumlusunun şirkete ve ürüne olan
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artırılması
Kendine güvenin
artırılması
Masrafların
azalması
Şikayetlerin
azalması
Çalışanların şirkete
bağlılığı
Daha az yönetim
desteği
Daha fazla iş
tatmini
Daha yüksek satış
ve kar

inancını artırır. Böylelikle satıcının performansı artar. Eğitim,
en güçlü motivasyon araçlarından birisidir ve çalışanın ürün
ve şirkete olan inancını artırır.
Eğitim, bilgi seviyesini yükselttiği için kendine güveni artırır.
Bu da satıcının müşteri karşısında daha sağlam durmasını
getirir.
Zaman yönetimi ve daha organize iş yapma masrafların
azalmasında direkt etkiye sahiptir. Becerilerin artması ile
satıcı, daha kısa bir sürede ve daha iyi şartlarda satışı
gerçekleştirebilir.
Müşterilerin ihtiyaçlarının daha iyi karşılandığı ve hizmet
seviyesinin arttığı durumda şikayetlerde doğal olarak
azalacaktır.
Kendisine yatırım yapıldığını gören çalışanların morali
yükselecek ve şirkete olan sadakatleri artacaktır.
İyi eğitimli satış elemanları yönetimden daha az ilgi ve alaka
talep edecekler ve gitgide daha fazla bir şekilde kendi
çalışmalarını yönetebileceklerdir.
Eğitim ile sağlanan daha yüksek beceri seviyesinin eşlik ettiği
güven ve başarı duygusu ile iş tatmini bir üst seviyede
olacaktır.
Yukarıda sağlanan faydaların bir sonucu olarak satışlar
artacak ve masrafların azalması ile karlılık artacaktır.

Sektöre satış sorumlusu olarak başlayan birçok yeni ziraat mühendisi, şirkette
çalışmaya başladığında satışın nasıl yapıldığını öğrenmesi için tecrübeli bir satış
sorumlusunun yanına verilir. Bu yöntem satış eğitimi açısından yeterli değildir. Okul
yıllarında satış ile ilgili herhangi bir eğitim almamış olan ziraat mühendisi, bu şekilde
sadece kendi algılaması kadar ve kendi algılamasının izin verdiği kadar
öğrenebilecektir. Ama iyi bir şekilde yapılandırılmış olan bir satış eğitimi ile yeni
başlayan ziraat mühendisi sahada yapacağı gözlemlerle çok daha kısa sürede çok
daha etkili bir satış becerisi seviyesine ulaşacaktır.
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