
რამოდენიმე ხრიკი
მომხმარებელთან სატელეფონო კომუნიკაციისთვის

.



გაყიდვების წარმომადგენელი, რომელსაც კლიენტის დარწმუნების უნარი 
აქვს, უფრო წარმატებული იქნება თავის საქმეში.

მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნეში არსებობს მომხმარებელთან 
კომუნიკაციის ბევრი გზა ჩატ-ბოტებისა თუ მესენჯერის სახით, სატელეფონო 
ზარი მაინც ყველაზე ეფექტურ საშუალებად რჩება. 

სწორედ ამიტომაა, რომ გაყიდვების წარმომადგენელმა აუცილებლად უნდა 
იცოდეს როგორ წამოიწყოს საუბარი, დააინტერესოს პოტენციური 
მომხმარებელი და მოახდინოს მისი პროდუქტის ღირებულების 
დემონსტრირება. 

მოცემული უფასო სწორედ თქვენი მომხმარებელთან კომუნიკაციის 
გაუმჯობესებას ემსახურება. აქ ნახავთ თუ რა სქილები უნდა გქონდეთ 
კომუნიკაციის დროს, როგორ დაგეგმოთ თქვენი ზარი წინასწარ, რა უნდა 
იყოს თქვენთვის პრიორიტეტი და ა.შ. ამ ყველაფრით კი შეძლებთ მუდმივად 
განვითარდეთ და იყოთ წარმატებულები.

1. შესავალი

პროდუქტისა და მომხმარებლის შესწავლა

ექსტრავერსია და იმპროვიზაცია 
გაყიდვების მრჩეველის დადებითი 
მხარეა, მაგრამ საუკეთესო 
გაყიდვების თანამშრომლები 
წარმატებას მხოლოდ ამ უნარის 
მეშვეობით ვერ აღწევენ. ვისაც 
გაყიდვების შესახებ რაიმე გაეგება. 
ყველამ იცის რამდენად 
მნიშვნელოვანია კვლევის 
ჩატარება კლიენტთან 
კომუნიკაციამდე. 

როცა თქვენ ყველაფერი იცით 
თქვენი პროდუქტის შესახებ, 
მომხმარებელთან კომუნიკაცია 
ცხადია ბევრად ეფექტურია.

დაიმახსოვრეთ: კარგი გაყიდვების 
წარმომადგენლის მთავარი მისიაა, 
გამოიკვლიოს თუ რატომ ან რითი 
აძლევს მისი პროდუქტი 
მომხმარებელს ღირებულებასა და 
სარგებელს. 

შესაბამისად თქვენ ყველა პატარა 
დეტალიც კი უნდა იცოდეთ თქვენი 
პროდუქტის/სერვისის შესახებ, 
რათა ის თქვენი პოტენციური 
მომხმარებლის საჭიროებებს 
მოარგოთ და ამით გაზარდოთ 

მომხმარებლის შესწავლა პროდუქის 
შესწავლაზე არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია. 

სანამ პოტენციურ კლიენტთან 
კომუნიკაციამდე მიხვალთ 
შეძლებისდაგვარად მოიძიეთ 
ინფორმაცია მის შესახებ. სად 
მუშაობს? რა პოზიციაზე? რამდენად 
აისახება ეს მის 
მსყიდველობითუნარიანობაზე?

ამ კვლევის მეშვეობით, თქვენ უკეთ 
მიხვდებით როგორი მიდგომა 
გჭირდებათ ამ კონკრეტულ 
მომხმარებელთან, რაც თქვენს 
კომუნიკაციას უფრო ეფექტურს 
გახდის. 

რჩევა: თქვენი დაკვირვების შემდეგ 
გააკეთეთ მუდმივი ჩანაწერები 
თქვენს CRM სისტემაში, 

პროდუქტი მომხმარებელი



2.

დაანახე მომხმარებელს
შენი ძლიერი და სუსტი მხარეები 

მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად განსაკუთრებულია თქვენი პროდუქტი, დიდი 
ალბათობით მომხმარებელზე სრულყოფილად მორებული მაინც ვერ იქნება. 
კარგი ისაა, რომ მყიდველების უმრავლესობა არც ელოდება თქვენგან 
იდეალურ პროდუქტს. თქვენ, როგორც გაყიდვების მრჩეველმა, იმ 
ღირებულებების დემონსტრირება უნდა მოახდინოთ, რომელიც თქვენს 
მომხმარებელს ყველაზე მეტ სარგებელს მოუტანს და მიზნის მიღწევაში 
დაეხმარება. 
მაგრამ იმიტომ, რომ კლიენტს თქვენს შეთავაზებაზე უარი ვერ ათქმევინოთ და 
თქვენი სუსტი მხარეები დაფაროთ, მოტყუება არაა საჭირო. 
ამის მაგივრად გააკეთეთ ინდუსტრიისა და პროდუქტის საფუძვლიანი კვლევა, 
რითიც კლიენტს დაეხმარებით იმ შედეგს მიაღწიოს რაც სურს. 
მოკლედ რომ ვთქვათ, თქვენი მისიაა დაარწმუნოთ კლიენტი, რომ თქვენი 
პროდუქტის ძლიერი მხარეები სისუსტეებს გადაწონის. 

მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ თქვენი სიტყვა ვერ დაარწმუნებს 
პოტენციურ კლიენტს თქვენს კონკურენტულ უპირატესობაში. ამიტომ შემდეგ 
სლაიდზე იხილეთ სია, იმ მატერიალებისა, რომლებიც დაგეხმარებათ 
მაქსიმალურად გაუქროთ ეჭვი თქვენს მომხმარებელს

კლიენტი აღწერა კომუნიკაციის სტილი
მონაცემებსა
და ციფრებზე
ორიენტირებუ
ლი

ძალიან კარგი ანალიტიკის
მქონე. ბევრ დროს ხარჯავს
რიცხვებთან მუშაობასა და
ცხრილების შედგენაში. ყველა
შეხვედრაზე მიდის მომზადებული
და დეტალებში კარგად
გაცნობიერებული

მოერიდეთ ჟარგონებსა და რიტორიკულ
შეკითხვებს. იყავით მომზადებულები,
რომ რიცხვებთან დაკავშირებით ყველა
შეკთხვას უპასუხოთ. სატელეფონო
ზარის შემდეგ გაუგზავნეთ Follow-up
მეილი, ზუსტი რიცხობრივი
ინფორმაციით.

უარმყოფელი ასეთი კლიენტი ყოველთვის
ამბობს „არა“-ს. ეს იმიტომ რომ
მიზანზეა ორიენტირებული და
ყველაზე მეტად ეშინია მარცხის.

ასეთ კლიენტს გულისხმიერი
დამოკიდებულება დაანახეთ.
შესთავაზეთ მას ისეთი რამ, რაც
მინიმალურ რისკებთანაა
დაკავშირდებული და აუცილებლად
მოუტანს სარგებელს.

მეგობრული ასეთი კლიენტი ექსტროვერტია.
მისთვის პერსონალური და
პროფესიული ინტერაქცია დიდად
არ განსხვავდება. უყვარს
გამომწვევები და მასთან
გამკლავება.

კითხეთ მათ რა სურთ? არ მოგერიდოთ
პერსონალური ისტორიებისა თუ
ხუმრობების გაზიარება. მათ თქვენი
აზრების მოსმენა უფრო აინტერესებთ
ვიდრე საკუთარის გაზიარება. უთხარით
რამდენად ჩართული იქნებით მასთან
საქმიან ურთიერთობაში.

ენთუზიაზმით
სავსე

ასეთ კლიენტს ყველაფერზე
თავისი აზრი აქვს. უყვარს
ადამიანებთან ურთიერთობა და
ზრუნავს საქმიანი
ურთიერთობების გამყარებაზე.

ასეთი ადამიანები მუდმივად ჩქარობენ,
ამიტომ იყავით მაქსიმალურად
ლაკონური. უყვართ ისეთი რაღაცები,
რაც ადაპტირებადია, ამიტომ შესთავაზე
მრავალფეროვნება.



3. როგორ დავარწმუნოთ
კლიენტი ჩვენს უპირატესობაში?

დაამყარეთ პერსონალიზებული
ურთიერთობა მომხმარებელთან

მაშინ როცა თქვენს პოტენციურ კლიენტთან სატელეფონო ზარის 
განხორციელებამდე მიხვალთ, ყველაფერი გამარტივდება, თუ 
მისთვის სანდრო მრჩეველის შთაბეჭდილებას დატოვებთ და 
დაამყარებთ პერსონალიზებურ ურთიერთობას. 

პირველი წესი: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივი 
კომუნიკაციის დროს შესაძლოა ძალიან სწრაფები იყოთ, 
მომხმარებელთან ეს არ გამოგადგებათ. ისაუბრეთ ნელა და 
გარკვევით. მიეცით თქვენს თავს დრო, რომ ფიქრებს თავი 
მოუყაროთ, შეარჩიოთ სწორი ტონი და იყოთ რელევანტურები. 

სატელეფონო ზარის დროს ყველანაირი ვიზუალიზაციის გარეშე 
ცხადია ეს საკითხი რთულდება, მაგრამ მომხმარებელს 
გულისხმიერება თქვენი ხმის ტონითაც შეგიძლიათ 
აგრძნობინოთ. არ ილაპარაკოთ დაზეპირებული ტექსტებით, 
პირიქით, საუბრის დროს ეცადეთ მიმართოთ იმპროვიზაციას. 

1.კონკურენტის ფასთან შედარება 

კონკურენტი კომპანიის პროდუქტის ფასის მოძიება მარტივი 
არაა, მაგრამ თუ თქვენ მომხმარებელს უფრო დაბალ ფასს 
სთავაზობთ, ეს პუნქტი თქვენი კონკურენტული უპირატესობის 
წინ წამოწევაში დაგეხმარებათ. 

2. ქეისები 

კარგი იქნება თუ თქვენი პოტენციური კლიენტი დაინახავს 
როგორ გამოიყენება თქვენი პროდუქტი ახლა. ამიტომ ეცადეთ 
რაც შეიძლება მეტი მომხმარებლისგან მიიღოთ კარგი Feed-
back-ი.

3. პროდუქტის ვიდეო ტუტორიალი 

ვიდეო კონტენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ სწორედ 
ვიდეოს მეშვეობით აჩვენეთ თქვენს მომხმარებელს როგორ 
გამოიყენოს პროდუქტი, რაში დაეხმარება ის მას და ა.შ.



4.

იყავით კარგი მსმენელი 

რა უნდა გააკეთოთ?
თქვით, არ წაიკითხოთ
ყურადღება მიიქციეთ დასაწყისიდანვე 
არ მოიტყუოთ
აკონტროლეთ დრო 
შეარჩიეთ სწორი ტონი 

საუკეთესო გაყიდვების წარმომადგენლები, საუკეთესო 
მსმენელები არიან.

დაიმახსოვრეთ: კარგად მოსმენის საბოლოო მიზანი თქვენს 
მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაა. როცა 
თქვენ გულწრფელად გესმით კლიენტის საჭიროებები, ისიც უკეთ 
გისმენთ და თქვენი გაყიდვების პროცესი მარტივდება. 

ეს პროცესი შესაძლოა 3 ნაბიჯად დავყოთ:

გააზრება 

დამახსოვრება

პასუხის გაცემა 

დაიმახსოვრეთ: როცა მომხმარებელთან კომუნიკაციაში რაიმე 
დაბრკოლებას აწყდებით არ დაიბნეთ. ეცადეთ მის კითხვაზე პასუხი მოიძიოთ 
და მხოლოდ შემდეგ განაგრძოთ საუბარი. ეს უფრო დაგეხმარებათ ნდობის 
მოპოვებაში, ვიდრე უცბად მოფიქრებული და გაუგებარი პასუხის გაცემა.

გააზრება
გაყიდვების მრჩეველისთვის ეს არც 
ისე რთული უნდა იყოს. როცა 
პოტენციურ კლიენტთან 
სატელეფონო ზარი გაქვთ, ის უკვე 
გამოკვლეული უნდა გყავდეთ, 
დაახლოებით მაინც იცოდეთ მათი 
ქეისი და ის თუ რატომ 
აკმაყოფილებს თქვენი 
მომხმარებლის პროფილს.
მიუხედავად ამ ინფორმაციისა, ამ 
პროცესში მაინც ძალიან აქტიურად 
უნდა იყოთ ჩართულები და უსმინოთ 
ყველაფერს, რასაც კლიენტი 
გეუბნებათ. დაუკვირდით მის 
სიტყვებს და წარმოიდგინეთ თქვენი 
თავი მის ადგილას. ეს 
დაგეხმარებათ ბოლო ეტაპამდე 
წარმატებით მიხვიდეთ. 

დამახსოვრება
მოსმენილი ინფორმაციის 
დამახსოვრება უფრო რთული 
პროცესია, რადგან გაყიდვების 
წარმომადგენლები დღის 
განმავლობაში საკმაოდ ბევრ 
მომხმარებელს ესაუბრებიან. 
თქვენდა საბედნიეროდ არსებობს 
CRM სისტემა, რომლის მეშვეობითაც 
თქვენთვის საჭირო ყველა 
ინფორმაციის თავმოყრას 
შეძლებთ. 
მაღალკვალიფიციური გაყიდვების 
თანამშრომლები პოტენციური 
კლიენტების პროფილის მუდმივ 
მონიტორინგს აწარმოებენ, 
ემზადებიან მომავალში 
განსახორციელებელი ზარისთვის 
და ამით აუმჯობესენ გაყიდვების 

პასუხის გაცემა
ეს ის ეტაპია, სადაც მომხმარებელი 
ხედავს რამდენად კარგად 
მოუსმინეთ მას საუბრის დროს. 
თქვენ უნდა შეაჯამოთ წინა 
ეტაპებზე კლიენტებისგან მიღებული 
ყველა ინფორმაცია და ზუსტად ამის 
შესაბამისი პასუხი უნდა გასცეთ მას. 
ამით კი კონვერტაციის ალბათობა 
კიდევ უფრო გაზარდოთ.

მომხმარებელთან კომუნიკაციისას უნდა 
დააფიქსიროთ მხოლოდ თქვენი აზრი.

ცხადია ეს მიდგომა არასწორია. საუბრისას 
მოიყვანეთ მაგალითები, ქეისების სახით, 
დაანახეთ მომხმარებელს არა მარტო 
თქვენი, არამედ სხვისი აზრიც.

საუბრის დასაწყისი კომუნიკაციაში ყველაზე 
მნიშნველოვანია

საუბრის დაწყება კომუნიკაციის 
წარმართვისთვის ცალსახად 
მნიშნველოვანია, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ 
პრიორიტეტული. თქვენი მისიაა თქვენი 
მოსმენისა და პასუხის გაცემის ტექნიკებით, 
მომხმარებელი მთელი საუბრის 
განმავლობაში მოხიბლოთ.

კომუნიკაციისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ 
მთავარ დეტალებს და სხვა ყველაფერზე 
თვალი დახუჭოთ, რათა თქვენი გონება 
ბევრი ინფორმაციით არ დაიტვირთოს. 

ეს მიდგომა ძალიან არასწორია. 
გაყიდვებამდე მისასვლელად შესაძლოა 
მომხმარებლის მიერ თქვენთვის ნათქვამი 
ყველა სიტყვა მნიშნველოვანი იყოს. ამიტომ 
გამოიყენეთ CRM სისტემა, რადგან არცერთი 
დეტალი არ დაგავიწყდეთ. 

თავიდან აირიდეთ ისეთ მომხმარებელთან 
კომუნიკაცია, ვისი კონვერტაციის ალბათობა 
სხვებთან შედარებით მცირეა. ფოკუსირდით 
მხოლოდ მაღალკვალიფიციურ ლიდებზე. 

რაც არუნდა დაბალი იყოს თქვენი 
პოტენციური კლიენტის მომხმარებლად 
კონვერტაციის ალბათობა, თქვენს 
კომუნიკაციას მაინც აქვს აზრი. ამიტომ ის 
მიდგომა რომ მხოლოდ 
მაღალკვალიფიციური ლიდებია 
მნიშნველოვანი, არასწორია. 

მითი რეალობა



.

პროსპექტი არის მარკეტინგის და გაყიდვების საკონსულტაციო 
კომპანია.

ჩვენი მიზანია: დავეხმაროთ ბიზნესებს და მათ საბოლოო 
მომხმარებლებს და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ჩვენი ხედვა: ნებისმიერი მიზნის მისაღწევად და მათშორის 
დაბრკოლებების გადასალახად აუცილებელია ფიქრი, სწორი 
კომუნიკაცია, რჩევების მიღება და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა 

თუ თქვენ გადაწყვეტთ პროსპექტთან თანამშრომლობას თქვენ 
მიიღებთ: 

-ექსპერტთა გუნდს

-ვრცელ ნეთვორქს

-15 წლიან გამოცდილებას

-შედეგებზე ორიენტირებულ სერვისს

-ბიზნეს პარტიორს რომელიც იზიარებს თქვენს რისკებს

-გაზრდილ შემოსავალს 


