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Η συνεχής εκπαίδευση των πωλητών ως 
αποτέλεσµα τεχνογνωσίας των πελατών 
O Σωτήριος Ησαίας, Επιστηµονικός Σύµβουλος Εταιρικής Εκπαίδευσης, αποκαλύπτει στο netweek τα 
µυστικά για µια επιτυχηµένη πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας.

netweek: Oι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, όπως είναι το 
cloud, οδηγούν σε µια νέα εποχή όπου µια εταιρεία τεχνολογίας 
πουλάει εικονοποιηµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε αυτή την 
εικονοποιηµένη αγορά, πόσο σηµαντική είναι η εκπαίδευση, 
τόσο των δυνητικών αγοραστών όσο και των πωλητών;
Σωτήριος Ησαΐας: Στη νέα εποχή της εικονοποιηµένης αγοράς 

τεχνολογίας, η παλιά νοοτροπία «όσα λιγότερα γνωρίζει ο πε-

λάτης τόσο το καλύτερο» δεν ισχύει πλέον. Σήµερα, οι δυνητικοί 

αγοραστές είναι διαφορετικοί, είναι πιο µορφωµένοι, πιο εκπαι-

δευµένοι και, σχεδόν, σκεπτικιστές. Υπό αυτή την έννοια, οι δυνη-

τικοί αγοραστές επιζητούν πωλητές που να τους εµπιστεύονται, 

ενώ οι εταιρείες επιζητούν πωλητές που να φέρνουν αποτελέ-

σµατα. Γι’ αυτό το λόγο οι HR managers, οι οποίοι διαχειρίζονται 

το σηµαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας τους (ήτοι το ανθρώπι-

νο δυναµικό), πρέπει να επιλέγουν, να αναπτύσσουν και να κρα-

τούν στην εταιρεία τούς καλύτερους. Αυτό προϋποθέτει ότι, στην 

εποχή µας, οι εταιρείες οφείλουν να επανεξετάζουν συνεχώς τα 

κριτήρια επιλογής και να επιλέγουν πωλητές µε ποιοτικά προτε-

ρήµατα. 

Οταν συγκροτηθεί η οµάδα πωλήσεων, µε κριτήρια αµιγώς ποιο-

τικά, η εταιρεία πρέπει να επενδύσει στην επιπρόσθετη επαγγελ-

µατική τους εκπαίδευση, προσαρµοσµένη στην φιλοσοφία της 

εταιρείας και τις συνεχιζόµενες αυξητικές απαιτήσεις της αγοράς 

των τεχνολογιών. Οτιδήποτε δεν είναι έµφυτο διδάσκεται. Οι κα-

λοί πωλητές δεν γεννιούνται, αλλά δηµιουργούνται. Εκπαιδεύο-

νται και µε την εξάσκηση εξελίσσονται. 

nw:Τι στρατηγικές πώλησης θα πρέπει να ακολουθούν σήµερα 
οι εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας;
Σ. Ησαΐας: Οι στρατηγικές πώλησης στο χώρο της τεχνολογίας 

που εξασφαλίζουν την επιτυχία µπορούν να διδαχθούν. Σήµερα, 

έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι εκείνα τα στελέχη εταιρειών 

που γνωρίζουν άριστα το τεχνικό κοµµάτι των προϊόντων και υπη-

ρεσιών τεχνολογίας µπορούν να τα προωθήσουν αποτελεσµατι-

κότερα στην ελληνική αγορά. 

Αυτό αποτελεί µέγα λάθος τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις 

εταιρείες τους. Και µετά αναρωτιούνται γιατί µετά από µια άριστη, 

τεχνικά, παρουσίαση τους στους δυνητικούς αγοραστές τους, δεν 

έκλεισε η συµφωνία. Για να καταλήξουν στο τέλος να αποποιού-

νται την ευθύνη τους, επικαλούµενοι το κόστος ή τα προτερήµατα 

του ανταγωνισµού. Αυτό που χρειάζεται, ωστόσο, είναι οι πωλη-

τές να εκπαιδευτούν ώστε να προσεγγίζουν µε τους κατάλληλους 

τρόπους τους πελάτες και δυνητικούς αγοραστές τους, να µάθουν 

πώς να αναπτύσσουν αποτελεσµατικές επαγγελµατικές σχέσεις 

και πώς πουλάνε εφαρµόζοντας σύγχρονες επιστηµονικές και 

εµπειρικές µεθοδολογίες και µαθαίνοντας τις τεχνικές που κλεί-

νουν την εταιρική πώληση. Οι εταιρείες µπορούν να εµφυσήσουν 

αυτές τις στρατηγικές στους πωλητές τους, µόνο αν ο εκπαιδευ-

τής (εκτός, βέβαια, της ευρείας επιστηµονικής του κατάρτισης, 

της προσωπικής πωλησιακής τεχνογνωσίας και εµπειρίας στο 

χώρο της εταιρικής εκπαίδευσης) γνωρίζει άριστα την ελληνική 

αγορά τεχνολογίας και είναι πλήρως ενηµερωµένος για τα προϊ-

όντα και υπηρεσίες των κυρίαρχων εταιρειών της αγοράς. 

nw: Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση στην πώληση αποτελεί µια συ-
νεχή διαδικασία που χρειάζεται πιστή εφαρµογή και coaching;
Σ. Ησαΐας: Ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης όχι µόνον έχει 

παρέλθει, αλλά στην αγορά των τεχνολογικών προϊόντων και 

υπηρεσιών δεν έχει απολύτως καµία προσέγγιση, καµία απολύ-

τως ισχύ. Σήµερα η µορφή εταιρικής εκπαίδευσης για την αγορά 

τεχνολογίας εφαρµόζεται σε τέσσερα στάδια.

(α) Στο πρώτο στάδιο, η οµαδική εκπαίδευση στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της εταιρείας πραγµατοποιείται εσωτερικά.

(β) Στο δεύτερο στάδιο, που έχει να κάνει µε την πρακτική εξά-

σκηση της πώλησης, οι περισσότερες µορφές εκπαίδευσης πω-

λησιακών ιδιοτήτων και πωλησιακής συµπεριφοράς, βασίζονται 

πάνω σε παρουσιάσεις προσοµοίωσης, µεταξύ εκπαιδευοµένων 

και εκπαιδευτών, αλλά και εξάσκηση (coaching) στην πραγµατι-

κή κατάσταση της αγοράς. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται και πα-

ραδοσιακές µέθοδοι όπως οµιλίες, συζητήσεις, προβολές κ.λπ. 

(γ) Στο τρίτο στάδιο γίνεται λεπτοµερή ανάλυση ξεχωριστά των 

προϊόντων ή υπηρεσιών όλων των ανταγωνιστών, µε κύρια κα-

τεύθυνση ότι οι πωλητές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλύτε-

ρα τους ανταγωνιστές τους για να έχουν καθαρή άποψη για τα 

προτερήµατα και µειονεκτήµατα των δικών τους προϊόντων και 

υπηρεσιών - έτσι ώστε να διαµορφώνουν καταλληλότερα τις πα-

ρουσιάσεις και διαπραγµατεύσεις τους στη δυνητική αγορά.

(δ) Στο τέταρτο στάδιο, τη σφαιρική κατανόηση όλων των λει-

τουργιών της εταιρείας, εφαρµόζονται τεχνικές για την αποκάλυ-

ψη και ανάπτυξη των µελλοντικών ταλέντων στο management.
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nw: Mε ποιους τρόπους και τακτικές µια εταιρεία τεχνολογίας 
µπορεί να ενδυναµώσει τις πωλήσεις της; 
Σ. Ησαΐας: Οταν µια επιχείρηση επιλέγει έναν πωλητή µόνο και 

µόνο για να αποκτήσει το πελατολόγιο του ή γιατί θεωρεί ότι ο 

πωλητής πρέπει να είναι συνέχεια έξω από το γραφείο του µόνο 

για να φέρνει λεφτά, χωρίς να του έχει δώσει τα απαραίτητα εκ-

παιδευτικά και υλικά εργαλεία που χρειάζεται, τότε δηµιουργεί 

όλες τις προϋποθέσεις για την εµφάνιση του λεγόµενου “ turn 

over “ των πωλητών, ήτοι της συνεχής αλλαγής του τµήµατος 

πωλήσεων της εταιρείας. Ενας από τους τρόπους ενδυνάµωσης 

του τµήµατος πωλήσεων µε έµπειρα στελέχη της αγοράς συγκα-

ταλέγεται σε ένα από τα σεµινάρια όπου διδάσκω µε επιτυχία. 

Οταν οι πωλητές είναι εκπαιδευµένοι στο να επιδιώκουν συνεχώς 

να καταλαβαίνουν καλύτερα τους πελάτες ή δυνητικούς αγορα-

στές και να εφαρµόζουν συγκεκριµένες τεχνικές, οι οποίες κατά 

κανόνα προλαβαίνουν τις αντιδράσεις τους σε αυτά που θα πουν 

ή θα κάνουν οι πελάτες ή οι δυνητικοί αγοραστές, η τελική ωφέ-

λεια και το κέρδος της εταιρείας θα είναι η διατήρηση του υφιστά-

µενου πελατολογίου και η απόκτηση νέων πελατών. Σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι ο πωλητής να διαµορφώσει τη συναλλακτική 

συµπεριφορά του πελάτη ή δυνητικού αγοραστή και να ικανοποι-

ήσει τις ανάγκες ή επιθυµίες του, µε τα ωφελήµατα του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας που του προτείνει. Συµπερασµατικά, η εκπαί-

δευση αναπτύσσει τη πωλησιακή ικανότητα της Συναλλακτικής 

Παρακίνησης έτσι, ώστε, να επηρεαστεί προς όφελος της εταιρεί-

ας η διαδικασία λήψης των νέων αποφάσεων του πελάτη ή δυνη-

τικού αγοραστή. Η Συναλλακτική Παρακίνηση είναι από τα µεγα-

λύτερα κεφάλαια των σεµιναρίων όπου διδάσκω, διότι κανένας 

άνθρωπος δεν µπορεί να παρακινήσει ένα άλλο άτοµο άµεσα. Ο 

πωλητής, εάν είναι σωστά εκπαιδευµένος, µπορεί να επηρεάσει 

τα υφιστάµενα συµπεράσµατα του πελάτη ή δυνητικού αγοραστή, 

καθώς και τη λήψη των νέων του αποφάσεων προς όφελος της 

εταιρείας του. Ενας από τους µεγαλύτερους παράγοντες επιτυχί-

ας της Συναλλακτικής Παρακίνησης είναι ο πελάτης και ο πωλη-

τής να συµφωνήσουν στον καθορισµό του προβλήµατος και της 

προτεινόµενης λύσης, ακολούθως ο πωλητής να γνωρίζει πώς 

θα διαµορφώσει µία σχέση εµπιστοσύνης µαζί του και ύστερα να 

αρχίσουν την συναλλακτική επικοινωνία.

nw: Με ποιο τρόπο µπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες τεχνο-
λογίας στην ανάπτυξη σύγχρονων µεθοδολογιών πώλησης;
Σ. Ησαΐας: Πέραν της ακαδηµαϊκής κατάρτισης και της τεχνογνω-

σίας όπου έχω αποκτήσει από διευθυντικές διοικητικές θέσεις 

ευθύνης στην ελληνική αγορά τεχνολογιών τα τελευταία 15 χρό-

νια, τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που διδάσκω 

τα εφαρµόζω σε περιβάλλον προσοµοίωσης , ώστε οι εκπαιδευ-

όµενοι, να µπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση (coaching) 

σε τεχνικές διαλεκτικής επικοινωνίας µαζί µου. Τα σεµινάρια 

αποτελούν µια εξαίσια σύγχρονη και αποτελεσµατική εµπειρία, 
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E-mail: sotirios@issaias.gr

καθώς όλες οι παρουσιάσεις µαγνητοσκοπούνται. Ως εκ τούτου, 

µαζί µε τους εκπαιδευόµενους επακολουθούν σχόλια, µε τους 

εκπαιδευόµενους να µπορούν να αναλύουν και να αξιολογούν 

τόσο τους διαλόγους, όσο και τις πωλησιακές δεξιότητες, καθώς 

επίσης και τις εναλλακτικές προτάσεις σχετικά µε το πώς η κάθε 

αντιµετώπιση ενός δυνητικού αγοραστή θα µπορούσε να ήταν 

καλύτερη. Κλείνοντας, θέλω να υπογραµµίσω ότι δίνω ιδιαίτερη 

βαρύτητα και σηµασία στην εκπαίδευση της διαλεκτικής επικοι-

νωνίας και της επαγγελµατικής και συναλλακτικής νοοτροπίας 

όλων των εκπαιδευοµένων, διότι είναι ο κύριος συντελεστής δι-

αµόρφωσης ενός επιτυχηµένου κύκλου πώλησης στη δύσκολη 

και απαιτητική αγορά τεχνολογίας στην Ελλάδα. nw
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