Satış süreci mi? O da ne?
Satış süreci, satışın gerçekleşmesi için takip edilen aşamalar olarak basit bir şekilde
tanımlanabilir. Satış sürecinin ne olduğu sorusunu uzun iş yaşamımda birçok kişiye sordum.
Aldığım cevaplar bir o kadar çeşitliydi ama hemen hemen hepsinin ortak oldukları bir bakış
açısı vardı; “satış sorumlusunun yaptıkları”. Gerçekte, satış sürecinde satış sorumlusunun
yaptıklarından çok daha fazlası var.
Doğal olarak her şirket satışını artırmak ister. Üretim yapan bir fabrikada üretilen ürün, fiziki
olarak ortada olan ve elle dokunulabilir bir üründür. Bu ürüne eklenen değer de stok değeri
olarak görülebilir. Yöneticiler de verimlilikteki ve stoktaki değeri bilançolarında görebilirler.
Bu durum Pazarlama ve Satış için böyle değildir. Öncelikle satışta katma değer birisinin
aklında bir fikir olarak oluşur. Bu, birisinin görüşü/kanaatı anlamından farklı olarak
uygulanması gereken değişik bir teknik anlamındadır. Başka bir deyişle, yaratılan katma
değer somut, elle tutulur bir şey olarak karşımıza çıkmaz. Ancak uygulamalar ve sonuçların
alınmasından sonra bilançoda “kar/zarar” olarak ortaya çıkar. Katma değer olarak
tanımlanabilecek bu farklı uygulamalar, toplam satış sürecinin alt süreçlerinde yer alır ve
toplam satış sürecine etki eder. Düşünülmesi gereken sadece hangi süreçte ve nasıl katma
değer yaratılabileceğidir.
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Organizasyonel satış sürecinde şu soru sorulur: “Müşterilerimizi bulmak, kazanmak ve
elimizde tutmak için gerekli olan kaynaklarımızın yönetimini ve organizasyonunu nasıl
planlamalıyız?”. Bu soru beraberinde şu soruları getirir:
 Ürünlerimiz hakkında ikna edici bir gerekçe bulmak için müşterimizin işiyle ilgili neleri
bilmemiz gerekiyor?
 Müşterilerimizi nasıl tutarlı ve sürekli bir şekilde ödeme yapan müşteriye çeviririz?
 Bu tür müşterilerle aramızdaki ticareti nasıl uzun vadeli ilişkiye çeviririz.
Bu ve buna benzer sorulara verilen cevaplar ile satış sürecimizi oluşturabiliriz. Geleneksel
bakış açısına sahip olanlar diyebilirler ki “bu işler bir şeye yaramaz çünkü, müşterileri kontrol
edemezsiniz”
Müşterilerin kontrol edilemeyeceği aslında meselenin özüdür. Fakat bizi şu noktaya getirir:
“Müşterileri bulmak, kazanmak ve korumak için ne yaparsanız yapın onlar için değer
yaratmak zorundasınız”
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Eğer satış süreciniz müşteriye değer yaratıyorsa müşteri sizi takip edecektir. Eğer müşteri
sizi takip ederse bu, pazar değişimi, rekabet ve teknolojiye karşı en iyi savunmadır.
Peki bu süreci nasıl iyileştirebiliriz?
Prensip 1 – Değer: Takip edilen her aşamada müşteriye değer yaratmak. Daha önceden
yaptığım bir çalışmada şu sonuçlara varmıştık:
 Müşteriler ürünlerimizi değerlendirirken onlara nasıl destek olabiliriz?
 Müşterilerimizin ürünler ile ilgili bilgi toplama kaynaklarını nasıl zenginleştiririz?
 Müşteri şikayetlerine nasıl daha kısa sürede cevap verip çözmeye çabalarız?
 Onları nasıl daha iyi dinleriz?
Prensip 2 – İlerleme kaydetme: Müşterinin bakış açısından yaratılan katma değerin
aşamalarını tanımlama.
Prensip 3 – Amaç: Satış faaliyetinin amacı kişileri değer yönünde düşünmelerini
sağlamaktır.
Prensip 4 – Ölçüm: Yaratılan değerin müşteriye ne kazandırdığını ölçmektir.
Ürünlerimizi satmaya başladığımızda karşımıza çoğu kez tek bir karar verici yerine, ortak
karar veren bir yapı çıkmaktadır. En basitinden bir üretici bile kullanacağı girdi ile ilgili olarak
sadece kendisi karar vermez. Arkadaşlarına, bayisine, ailesine, danışmanlara, şirket
çalışanlarına vb gibi birçok kişiye sorduktan sonra oluşacak ortak kararı dikkate alır. Satış
süreci bu mekanizmayı dikkate alacak şekilde dizayn edilir.
Basit bir satış süreci şekildeki gibi tanımlanabilir.
1.AŞAMA
Müşteri belli bir
kampanyaya
veya bilgiye
reaksiyon
gösterir

2.AŞAMA

3.AŞAMA

Satıcı
müşteri veya
müşteri
grubuna
ürününü
anlatır

Kişisel toplantılar
ve ürün
demonstrasyonları
yapılır

4.AŞAMA
Takım
olarak
kampanya
şartları
belirlenir

5.AŞAMA
Müşteri ile
anlaşma
yapılır ve ürün
teslimatları
başlar daha
sonra
ödemeler
alınır

6.AŞAMA
Ürün
kullanımı
esnasında
müşteri
memnuniyeti
takip edilir

Satış süreci boyunca yaptığımız faaliyetlerin bir kaydını tutmamız gerekir. Bu kayıtlar bize
geriye dönük olarak süreci analiz etmemizi ve hatalarımızı düzeltmemizi sağlar. Böylelikle;







Satış etkinliğimizi artırırız,
Daha doğru satış ve ciro tahminleri yapabiliriz,
Pazarlama kampanyalarının geriye dönüşünü daha iyi hesaplayabiliriz,
Hangi aşamada odaklanmamız gerektiğini anlarız,
Müşteriyi daha iyi anlayarak daha iyi bir iletişim planı oluştururuz,
Zaman kaybettiren faaliyetleri ortadan kaldırarak kendimize daha fazla zaman
yaratırız.
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Sizce şu senaryoların hangisi size daha çok uymakta?
EN İYİ SENARYO
Müşterilerin her aşamada
nasıl davrandıklarını, neler
talep ettiklerini, nerede
şikayet ettiklerini vb gibi
bilgileri içeren bir satış
sürecine sahipsiniz.
Her bir aşamada
müşterilerinizin sizin
yönünüzde ve hızlı bir şekilde
karar vermelerini sağlayan
bilgiyi zamanında ve yeterli
miktarda verebiliyorsunuz.
Satış sürecinizi daha başarılı
satış kampanyaları
yaratabilmek için
kullanıyorsunuz. Çünkü kaç
müşteri kampanyaya ilgi
gösterecek ve kaç müşteri
satın alma eyleminde
bulunacak biliyorsunuz.

NÖTR SENARYO

EN KÖTÜ SENARYO

Bir satış süreci belirlemiş
olabilir veya olmayabilirsiniz.
Bir müşteriyle satışı
kapatmak için genellikle hep
aynı aşamaları takip
ediyorsunuz fakat bu
aşamalar size büyük bir
zamana mal oluyor. Aslında
en iyi satış sorumlusu bile
bazı müşterilerde satış
kapatma konusunda büyük
sıkıntı çekiyor.

Belirlediğiniz bir satış
süreciniz yok veya mevcut
süreciniz müşterinin satın
almak istediği bir süreç değil.

Satış tahminleriniz
muhtemelen el ile yapılmakta
ve genellikle doğruluğu
yüksek. Fakat, her aşamada
ne durumda olduğunuzun
analizini hızlı bir şekilde
yapabilmeyi istiyorsunuz.

Gerçekte kaç tane gerçek
müşteriniz olduğunu sürekli
olarak tahmin etmeye
çalışıyorsunuz ve bu
müşterilerinizin potansiyelini
bilemiyorsunuz. Satış takımı
değerli olan zamanlarını
satmak yerine rapor
hazırlamakla harcıyor.

Ürününüz ile ilgili tüm
bilgileri veriyorsunuz fakat
sonrasında bu bilginin
kontrolünü kaybediyorsunuz.
Bazı müşteriler satın alıyor
fakat diğerlerinin neden satın
almadığını bilmiyorsunuz.

Peki ne yapmamız gerekiyor?




Her bir satış kanalı, ürün ve müşteri segmenti için satış süreci yaratılmalı,
Müşterilerin satın alma davranışları belirlenmeli,
Müşterilerle iletişime geçip daha fazla bilgi toplayarak hangi aşamada nasıl
davrandıklarını, ne bilmek istediklerini ve bu bilginin en etkili şekilde nasıl
verilebileceği belirlenmelidir.

Sizin satış süreçleriniz nerelerde farklılık gösteriyor? Hangi aşamada başarılısınız veya
sorun yaşıyorsunuz? Benimle paylaşmak isterseniz bana e mail adresimden
ulaşabilirsiniz: argun.sahin@arstraining.com
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