+10.000
DE OAMENI
”Înființată în anul 2005, ca filială a Academy Accor Services - Paris,
Accelera® este o companie de Training și Consultanță specializată în
creșterea performanțelor profesionale.
Mulțumită know-how-ului și a experienței internaționale în domeniu,
în primii 9 ani de activitate, Accelera® a livrat programe de training
și consultanță pentru 300 de companii din România și a găzduit în
sălile sale de training peste 10.000 de cursanți.
Când alegi serviciile noastre, ești sigur că:
1. Folosim cele mai eficiente tehnici de învățare
2. Trainerii au peste 10 ani de experiență în domeniu
3. Programele sunt perfect adaptate cursanților și
4. Progresul obținut este peste așteptări!
Poți găsi peste 600 de mărturii despre serviciile noastre și clienții
Accelera® la www.accelera.ro ”
Bogdan Comănescu - Fondator Accelera®
Pot!®

Co-Fondator Merit, Vreau și
24 de ani de experiență națională și
internațională în dezvoltarea
comercială a companiilor

MAI BUNI

300 DE
COMPANII

MAI EFI

CIENTE

”ATINGEREA
OBIECTIVELOR
DE VÂNZĂRI
ESTE

REZULTATUL
MATEMATIC
AL UNOR

STRATEGII
BINE PUSE LA
PUNCT!”

BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY

HOPE
IS NOT A
STRATEGY!
FAIR FIGHT
IS NOT A
STRATEGY!

HARD WORKING
IS NOT A
STRATEGY!
Închipuie-ți că ești în fața unei uși închise:
Să speri că se va deschide într-o zi, NU este o strategie!
Să muncești să faci o gaură în ea, NU este o strategie!
Să te împingi cu forță în ea, NU este o strategie!
Cel mai eficient, eficace și rapid ar fi să ai o CHEIE cu care să o descui!

O STRATEGIE ESTE O CHEIE
O strategie este o ”cheie”/un ”levier”/o ”poziție avantajoasă” care
îți crește substanțial șansele de a reuși. O strategie este o cale inteligentă
de a aborda lupta. O strategie este arta de a folosi inteligent toate
mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului în luptă!

O STRATEGIE ESTE O ABORDARE INTELIGENTĂ
Bogdan Comănescu – Accelera® – Business Days București 2013 – ©Copyright Accelera

BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY
VÂNZAREA BUSINESS TO BUSINESS

6.
OAMENII
CHEIE

5.
ORGANIZAŢIA
CLIENTULUI

1.
PREOCUPĂRILE

CLIENTULUI

The 6
Strategic
Keys

4.
MOMENTELE
FAVORABILE

Vânzarea către companii este o vânzare eminamente
strategică din cauza complexității ei:

2.
CATALIZATORII
CUMPĂRĂRII

3.
CONCURENŢII

1. Produsele/Serviciile achiziționate sunt complexe și
trebuie să îndeplinească anumiți parametri dictați de
condițiile din compania clientului.
2. Utilizarea Produsului/Serviciului de către client întrun proces de producție menit să aducă plus valoare în
compania lui.
3. Procesul de achiziție este dictat, pe de o parte, de
nevoile reale ale companiei și, pe de altă parte, de
procedurile interne ale acesteia, proceduri care uneori pot
fi chiar antagoniste nevoilor reale.
4. Factorul decizional este unul multiplu, atât pe
verticală (Piramida Plătitor – Cumpărărtor – Beneficiar)
cât și pe orizontală (echipe cu mai mulți membri = mai
multe percepții și mai multe interese)
5. Concurența este activă și este stimulată de client prin
solicitarea mai multor potențiali furnizori.
Având în vedere factorii de mai sus, abordatea directă
(tactică: prospectare, promovare, negociere, finalizare) a
procesului de vânzare către companii are șanse extrem de
mici de reușită în comparație cu abordarea strategică,
bazată pe ”Cele 6 Chei Strategice”.
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CHEIA NR. 1

CHEIA NR. 2

PREOCUPĂRILE
CLIENTULUI

CATALIZATORII
CUMPĂRĂRII

Dacă în procesul de vânzare B2C, clientul (persoană
fizică) este preocupat de (orientat către) produs și de
vânzător pentru că achiziția se face la nevoia/dorința lui,
în B2B, clientul (companie) este preocupat de (orientat
către) poprii lui clienți pentru că achiziția se face în urma
unei nevoi de eficientizare a procesului de producție.

Dacă în procesul de vânzare B2C, dorința de achiziție este
generată, în principal, de factori interni (nevoia, dorința,
plăcerea, posibilitatea financiară, etc.), în B2B procesul de
achizție este catalizat, în principal, de o serie de factori
externi cu efect asupra existenței lui comerciale.

Clientul B2B NU este preocupat de beneficiile directe ale
marfii achiziționate ci este preocupat, în primul rând, de
cele două aspecte majore, direct conectate cu motivul
existenței lui economice, și anume:
1. Să își cucerească clienții și
2. Să realizeze un profit mai mare

Vânzătorul care știe să demonstreze matematic
cum poate marfa lui să îi crească clientului
profitul sau să îl ajute să cucerească mai mulți
clienți, câștigă vânzarea!

1. Nevoia de un
business
previzibil

2. Nevoia de
diferenţiere

3. Nevoia de
a reduce a
costurile

4. Nevoia de
viteză

5. Nevoia de
profit

6. Nevoia de
preţuri
competitive

Forțele care
catalizează
nevoia de
cumpărare în
B2B

8. Nevoia de ași menţine cota
de piaţă

9. Legislaţia
aferentă
domeniului

10. Imaginea
companiei
pe piață

7. Nevoia de
adaptare la
schimbare
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Vânzătorul care știe cum să folopsească
strategic Forțele care catalizează nevoia de
cumpărare a companiilor, câștigă vânzarea!

BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY

BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY

Growth

Maturity

Decline

HUNTER

JANITOR

Introduction
EDUCATOR

DIRECTĂ

DEVELOPER

Breakthrough
INITIATOR

CHEIA NR. 3

INAMIC

CONCURENȚII

ÎNLOCUITOR

Vânzătorul/Compania care știe să minimizeze
lupta cu concurenții prin poziționare strategică
inteligentă, câștigă vânzarea!
Concurența (lupta) directă pentru câștigarea clientului este
cea mai scumpă formă de acțiune pe piață fiindcă, în final,
ajunge să se dea exclusiv la nivel de Prețuri: ”Prețul cel
mai mic câștigă” - și asta chiar dacă unele companii fac
rahitice încercări de a oferi ”valoare adăugată” sau de ”a
se diferenția”.

TIPURI DE CONCURENȚĂ

PODUCT LIFE CYCE BASED POSITIONING

Preț

INDIRECTĂ

Nivel

H
A

F

B
G

TU

Calitate
CPI

MATRICEA PREȚ - CALITATE

BRAND

CONSULTANŢĂ

VALOARE
ADĂUGATĂ

C

GRANŢIE

E

VITEZĂ
LIVRARE

PRET
MAI MIC

F

CRITICAL PURCHASE INFLUENCES (CPI)

Vânzătorul/Compania intelignt(ă), minimizează lupta
directă cu concurența printr-o poziționare distinctă pe
piață bazată pe:
1. Ciclul de Viață al Produsului,
2. Tipurile de Concurență,
3. Critical Purchase Influences și
4. Matricea Preț - Calitate
În plus, vânzătorul/compania inteligent(ă) își organizează
modul de atac al clienților concurenței sau modul de
apărare al propriilor clienți, prin poziționare, nu prin luptă
directă.
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BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY
CHEIA NR. 4

MOMENTELE
FAVORABILE
În funcție de industrie, există o serie de momente
favorabile pentru a iniția procesul de vânzare, cum ar fi:
1. Periodicitatea “renegocierilor” (local sau intl.)
2. Sezoanalitate
3. Schimbări economice la nivel macro
4. Schimbări legislative
5. Schimbări în piaţa clientului
6. Lansarea de noi produse (tu sau concurenţa)
7. Lansarea de noi campanii (tu sau concurenţa)
8. Apariţia unui nou concurent
9. Schimbarea echipei de vânzări (tu sau concurenţa)
10. Schimbări în echipa clientului
11. Conflicte majore cu furnizorul

AVEM REPUTAȚIA
DE A LIVRA CELE MAI
EFICIENTE
TRAININGURI

Vânzătorul care știe să anticipeze și să utilizeze
strategic momentele favorabile inițierii
procesului de vânzare, câștigă vânzarea!
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BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY
CHEIA NR. 5

ORGANIZAȚIA
CLIENTULUI

Vânzătorul care știe cum să exploateze
strategic întreaga organizație a clientului
câștigă vânzarea!

HARTA MICRO A CLIENTULUI

121

1-3

1-2

1-2-1-2
122
123

Producţie
Servicii
Finanţe & Legal
IT &Telecomunicaţii
R&D
HR
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Piaţă şi Clienţi

1-2-1-1

Vânzări şi
Distribuţie

1-3-1

CONCURENŢĂ
DIR/INDIR.

Marketing

CLIENTUL
TĂU

NIVEL DE
PENETRARE

Producţie şi Servicii

1 -1

IMPORTANŢĂ
STRATEGICĂ

Aprovizionare şi
Furnizori

KAM
Conc.

POTENŢIAL
DE AFACERI

ORGANIZAȚIA

HARTA MACRO A CLIENTULUI

Vânzătorul care știe cum să exploateze
strategic întreaga rețea din care face
parte compania client câștigă vânzarea!

În vânzarea B2B clientul este întreaga organizație, nu doar
persoana de contact. De aceea, gestionarea strategică a
procesului de vânzare se face la nivel de întreg, maco și micro!

BUSINESS TO BUSINESS SALES STRATEGY
CHEIA NR. 6

POWER

OAMENII
CLIENTULUI

Cine are
puterea de a
influența/lua
decizia?

PAIN

PLEASURE

PARTNER

Cine este afectat de
lipsa mărfii tale?

Cui îi place/Cine
este desemnat să
gestioneze procesul
de achiziție?

Cine are
un interes personal
să lucreze cu tine?

PE CINE CUNOȘTI ÎN COMPANIA CLIENTULUI?

MIDDLE

Cătăli
n

Liviu

Maria

Dan C

Dan S.

Cristi

Camelia

Dan S.

Mihai

Strategic
Sales Process™
Pain

Power

Mihai

Producţie şi
Servicii

Dan S.

Aprovizionare

Pleasure

ORGANIZAȚIA

Partner

OPERAȚIONAL

Liviu
Camelia

Ana

Mihai

În funcție de cei 3 factori, oamenii din organizația
clientului au interese diferite (chiar antagoniste uneori) și
interacționează cu oamenii din celelalte departamente
pentru a și le satisface. Vânzătorul inteligent știe să
folosească strategic interacțiunile interne, interesele și
nivelul de putere pentru a polariza organizația în direcția
achiziționării mărfii lui.

Elena

Ana

Producţie
Servicii
Finanţe & Legal
IT &Telecomunicaţii
R&D
HR
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Vânzări şi
Distribuţie

În spatele fiecărei afaceri, a fiecărui proces de producție,
și a fiecărui departament dintr-o organizație sunt
OAMENI, oameni care interacționează între ei sub
influența a 3 factori majori: 1. rolul lor în organizație, 2.
cultura organizațională și 3. tipologia individuală.

TOP

Marketing

Vânzătorul care știe să exploateze strategic
dinamica relațiilor interne dintre salariații
clientului, câștigă vânzarea!

“Cel mai util și memorabil
curs la care am participat.”
OANA RADOI
Agent Vânzări

”Este cel mai bun curs
făcut vreodată!”
RĂZVAN ZURINI
Account Executive

“Este cel mai bun training
la care am participat
pentru că a fost singurul
care a reușit să mă scoată
din zona de confort.”
MIRCEA BREBEANU
Team Leader

“De departe cel mai bun
și mai folositor curs la care
am participat.”
OTILIA MATEI
Regional Account Manager

“Cel mai bun curs
la care am participat.”
MIHAI DOBRESCU
Account Manager

“Cel mai bun curs la care am
participat ... Extraordinar!
Accelera rules!”
REKA SERBEZAN
Sales Manager

”Cei mai
buni!”
Peste 600 de mărturii
despre programele Accelera
pe www.accelera.ro
Mulțumesc Tavi pentru
tot ce m-ai învățat!!!
Cel mai bun trainer…ever!!!”
IONUT IORGA
Reprezentant Vânzări

“Cel mai grozav curs de
negociere la care am avut
marea plăcere să particip.”
ADRIANA ZAHARIA
Consultant Vânzări

“Am mai participat la alte
training-uri de vânzări, dar
acesta a fost cel mai bun!”
SORIN PAVEL
Sales Manager

De departe, cel mai bun
training la care am
participat.”
CORINA DAVID
Dealer Channel Manager

VÂNZĂ

TORII
SPUN CĂ
SUNTEM
”CEI MAI

BUNI”

