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Sosledje dogodkov v krizi

• Naročil je manj.

• Kupci zamujajo s plačili.

• Direktor podjetja pritiska na vodjo/direktorja prodaje naj nekaj za 
vraga naredi. 

• Vodja prodaje pritiska na prodajalce, da naj za vraga nekaj naredijo.

• Prodajalci pritiskajo na kupce naj za vraga že sprožijo naročilo.

• Kupci kupujejo še manj. 



Sosledje dogodkov med krizo pri kupcih 

• Kriza je.  Denarja je manj.

• Vse nenujne nabave in investicije bo potrebno ukiniti.

• Zmanjšati bo potrebno tveganja in povečat likvidnost.

• Zmanjšati število dobaviteljev na tiste, ki so vredni zaupanja.



Problem št. 1: 
Spirala negativne komunikacije in 

padec energije pri prodajalcih.



Ukrep 1: Prilagoditev planov

• Ali je naš potencial res padel ali nas prehitevajo konkurenti?

• Prilagoditev planov je smiselna, ko potencial pade za vsaj 10%.

• Plan je potrebno toliko znižati, da postanejo dosegljivi. 



Ukrep 2: Dvig energije prodajalcev

• Novo poslanstvo: Risanje nasmehov na licih prodajalcev z zgledom

• Polepšati dan prodajalcem.

• Širiti pozitivizem in vero v prodajalce.

• Slaviti uspehe.



Ukrep 3: Nagradne igre za dvig energije v 
prodajni ekipi

• Pogoj: kratki prodajni cikli

• Ključen je scenarij in dosegljivi cilji.

• Zabavne nagrade

• Skupinska tekmovanja



Problem št. 2: 
Plačni model ne motivira prodajalcev.



Ukrep 4: Prilagoditev plačnega modela

• Večji delež variabilnega plačila v pričakovani plači

• Manj meril

• Krajša obdobja merjenja in izplačil

• Čim bolj preprost model

• Model vezan na rezultate posameznika

• Zelo agresivno plačevanje za prodajalce, ki presegajo cilj



Problem št. 3:
Neučinkoviti prodajalci v krizi naredijo 

še manj.



Ukrep 5: Povečanje neto prodajnega časa

• Prodajalci naj bi prodajali 7,5 ur na dan.

• V celoti razbremeniti prodajalce administrativnih nalog.

• Prodajalce (vsaj deloma) razbremeniti terjanja.

• Načrtovanje službenih poti.

• Podpreti prodajalce z IT tehnologijo in s predlogami standardiziranih 
ponudb/predstavitev.



Ukrep 6: Osredotočanje na prave priložnosti

• Redefiniranje profila idealnega kupca

• Redefiniranje produktni portfelja

• Nov prodajni model pri investicijskih rešitvah (najem namesto 
nakupa)

• Striktno izvajanje kvalifikacije: BANT / Qscorecard



Ukrep 7: Definicija delujočega prodajnega 
procesa in razširitev dobrih prodajnih praks

• Brez definiranega prodajnega procesa smo tarča najboljšega 
prodajalca.

• Definiran delujoč prodajni proces omogoča hitrejše uvajanje novih 
sodelavcev.

• Če imamo prodajni proces, analizirajmo slabosti in ga izboljšajmo ter 
prilagodimo krizi.



Ukrep 8: Izvajanje prodajnega kontrolinga

• Spremljanje prodajalcev:
• Število obiskov

• Gibanje kupcev po prodajnem lijaku

• Število ponudb

• Delež uspešnih ponudb

• Prodaja po kupcih / produktih…

• Usmerjevalni sestanki se časovno in po formatu prilagajajo potrebam

• Prodajalcem, ki potrebujejo pomoč, se pomaga s coachingom.



Ukrep 9: Vključitev vseh zaposlenih in 
pogodbenih partnerjev v prodajo

• Vsa podjetja, ki prodajajo potrošnikom in manjšim podjetjem lahko 
aktivirajo vse zaposlene in zunanje partnerje, da postanejo prodajalci.

• Finančno nagraditi interesenta namesto izvršene prodaje.

• Nagradne igre so odlično orodje za aktivacijo zaposlenih.



Problem št. 4: 
Velika podjetja so previdna.



Ukrep 10: Opremiti prodajalce z znanjem in 
prodajnimi argumenti

• Usposobiti prodajalce za učinkovito prodajo velikim kupcem.

• Usposobiti prodajalce, da pridejo do odločevalcev prek Linkedina.

• Prevetriti prodajne argumente.



Ukrep 11: V prodajo se vključijo direktorji.

• Natanko definirati, kdaj se vključi v prodajo direktor

• Za prodajno priložnost je še vedno odgovoren prodajalec.

• Prodajalec usmeri direktorja, s kom se povezati in na kakšen način.



Problem št. 5: 
Odprte terjatve



Ukrep 11: Prodajajte po predračunu.



Ukrep 12: Definirati pravila za prodajo



Ukrep 13: Definirati različne plačilne roke za 
podjetja z različnimi bonitetami.



Ukrep 14: Definirati proces izterjave.

• (5 dni – 15 dni – 30 dni – 45 dni)
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