
.

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 



როგორ დავგეგმოთ 
კომპანიის გაყიდვების პროცესი

.



როგორ გამოვიყენოთ მოცემული ნიმუში

ეს ნიმუში შეიქმნა კომპანიებისთვის, რათა მათ შეძლონ გაყიდვების 
სტრატეგიის მარტივი მონახაზის გაკეთება. თქვენ შეძლებთ 
არამარტო გაყიდვების დაგეგმარების ძირითად სექციებს გაეცნოთ, 
არამედ თქვენი კომპანიის ტაქტიკისა და ინფორმაციის შესახებ 
ისაუბროთ. ნაცრისფერი ნიმუშები წაშალეთ და შეავსეთ თქვენი 
კომპანიისთვის რელევანტური ინფორმაციით.

დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ ეს გეგმა აჩვენოთ ინვესტორებს, 
კომპანიის ხელმძღვანელობას, გაყიდვების გუნდს ან მას, ვისაც 
საჭიროდ თვლით.

ცხადია, თავისუფლად შეგიძლიათ დაამატოთ ან წაშალოთ 
გარკვეული სექციები თქვენი კომპანიიდან გამომდინარე.

[კომპანიის ლოგო]

[კომპანიის სახელი ] 

გაყიდვების გეგმა: [დროის მონაკვეთი, მაგ: 01/01/2019, 
01/01/2020]

ავტორი: [თქვენი სახელი]
[თქვენი მეილი]



1.კომპანიის მისია და ბექგრაუნდი

2.გუნდი 

3.სამიზნე ბაზარი

4.ინსტრუმენტები, პროგრამული უზრუნველყოფა და რესურსი

5.პოზიციონირება

6.მარკეტინგული სტრატეგია

7.კვლევის (Prospecting) სტრატეგია

8.სამოქმედო გეგმა

9.მიზნები

10.ბიუჯეტი

სარჩევი



კომპანიის მისია და ბექგრაუნდი

ამ ნაწილში, ჩამოაყალიბეთ თქვენი კომპანიის არსებობის მიზეზი. 
აღწერეთ თქვენი მისია, ხედვა და კომპანიის შემოკლებული 
ისტორია, რათა მკითხველისთვის უფრო გასაგები გახდეს თქვენი 
ბიზნესის კონტექსტი. 

მისია

[ჩამოაყალიბეთ თქვენი კომპანიის მისია]

ხედვა

[ჩამოაყალიბეთ თქვენი კომპანიის ხედვა]

კომპანიის ისტორია 

[ლაკონურად მოყევით თქვენი კომპანიის ისტორია]

გუნდი

ვინ არის თქვენი გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი და როგორია 
დანარჩენი დეპარტამენტების ორგანიზაციული სტრუქტურა? 

გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა

[დაასახელეთ თქვენი გაყიდვების დეპარტამენტის თანამშრომლები 
და მათი თანამდებობები. სურვილისამებრ შეგიძლიათ დაამატოთ 
მათი ფოტოები და ლაკონური პროფესიული ბიოგრაფიები.]

გაყიდვების გუნდის სტრუქტურა 

[აღწერეთ თქვენი გაყიდვების დეპარტამენტის ორგანიზაციული 
სტრუქტურა, რეგიონის, გუნდის ან იერარქიის მიხედვით. თუ 
ორგანიზაციული სქემა უკვე შევსებული გაქვთ, კარგი იქნება ამ 
ნაწილში ქოფის ან სქრინშოთის სახით თუ გამოიყენებთ.

ახალი კადრები

როგორ იზრდება თქვენი გუნდი? 



სამიზნე ბაზარი

ჩამოაყალიბეთ ვისკენაა მიმართული თქვენი პროდუქტი ან სერვისი. 
განსაზღვრეთ ბაზრის კვლევის ძირითადი საშუალები; ვისზე აღარ 
უნდა დაიხარჯოს გაყიდვების გუნდის ძალისხმევა; სამიზნე რეგიონი.

სამიზნე ლოკაცია

 [განსაზღვრეთ სამიზნე აუდიტორიის ფიზიკური ადგილმდებარეობა. 
თუ თქვენი კომპანიის საქმიანობა არ სცდება ქვეყნის ფარგლებს, 
შეიმუშავეთ სტრატეგია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით გავრცელებას 
გულისხმობს და რომელშიც ტერიტორიის გარკვეულ შიდა 
ლოკაციებს პრიორიტეტები მიენიჭება. ხოლო თუ თქვენი კომპანია 
რეგიონალურად შეზღუდულია, ახსენით რატომ.  

მყიდველი 

[ვინ არის თქვენი ძირითადი სამიზნე? ადამიანი, რომელიც 
მყიდველია, არის  პრეზენტაცია იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს 
თქვენი „იდეალური მომხმარებელი“. ეს კი დაფუძნებულია 
მომხმარებელზე მორგებული ბაზრის შესწავლასა და თქვენი 
ამჟამინდელი მომხმარებლების ბაზაზე. ასე რომ, გააკეთეთ 
მონახაზი იმისა, თუ ვინ უნდა იყოს თქვენთვის „იდეალური 
მომხმარებელი“.

ვინ უნდა გამოტოვოთ?! 

[წარმატებული ბიზნესისთვის იმ ადამიანების განსაზღვრა, ვინც 
თქვენს აუდიტორიას არ წარმოადგენს, ისეთივე მნიშვნელოვანია, 
როგორც სწორი სამიზნე სეგმენტის შერჩევა, რადგან კომპანიის 
რესურსები არასწორ აუდიტორიაზე ფუჭად არ დაიხარჯოს. ამიტომ, 
განსაზღვრეთ ის ადამიანები, ბიზნესები თუ მყიდველები, რომლებიც 
თქვენი კომპანიისთვის შეუფერებელია და შეუძლებელია 
განიხილოთ, როგორც მომავალში თქვენი სერვისისა თუ პროდუქტის 
მომხმარებელი. ახსენით რატომ?

ინსტრუმენტები, პროგრამული უზრუნველყოფა და რესურსები

აღწერეთ რა რესურსებს იყენებს გაყიდვების გუნდი მიზნის 
მისაღწევად. ეს მოიცავს: მომხმარებელთან ურთიერთობის 
მენეჯმენტს (CRM), დოკუმენტაციას და ყველა სხვა ინსტრუმენტს, 
რომელიც პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვაში გეხმარებათ. 



პროგრამული უზრუნველყოფა

განსაზღვრეთ CRM-ის პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი 
გამოყენების მეთოდები შესყიდვების ციკლის ყოველ ეტაპზე. თუ სხვა 
პროგრამული უზრუნველყოფა გამოიყენება გაყიდვების 
სტრატეგიებში, აქვე განსაზღვრეთ ისინი და მათი გამოყენების 
მიზნები.

ინსტრუმენტები და რესურსები

[განსაზღვრეთ დოკუმენტაციისა და რესურსების ტიპები, რომლებიც 
გაყიდვების დეპარტამენტის თანამშრომლებს საკუთარი სამუშაოს 
შესასრულებლად სჭირდებათ. მაგ: გაყიდვების ხელშემწყობი 
ინსტრუმენტები, მომხმარებლის ქეისების შესწავლა და ა.შ. 

მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ არსებობს რაიმე, რაც გაყიდვების 
დეპარტამენტის მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის, სწორედ ამ 
ნაწილში უნდა განსაზღვროთ.

 



პოზიციონირება 

იფიქრეთ რა ადგილი უკავია თქვენს კომპანიას ინდუსტრიაში. 
ყველამ, ვინც თქვენი გაყიდვების გეგმის ამ კონკრეტულ ნაწილს 
წაიკითხავს, უნდა გაიგოს რომელია თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარე 
და შეძლოს შეგადაროთ კონკურეტ კომპანიებს.

ბაზრის მდგომარეობა

[განსაზღვრეთ როგორია ბაზრის მდგომარეობა. დასვით კითხვა: 
როგორია ზოგადად ინდუსტრიის პერფორმანსი ბაზარზე? კარგი 
იქნება, თუ გამოიყენებთ პორტერის 5 ძალის ანალიზს.

 

Value Proposition - თქვენი კომპანიის ღირებულება 
მომხმარებლისთვის

[ზოგადად, რა განსაკუთრებულ სარგებელს გვთავაზობს თქვენი 
ბიზნესი, პროდუქტი ან სერვისი, რის გამოც მოხმარებელს უჩნდება 
სურვილი, რომ გახდეს თქვენი კლიენტი? მოახდინეთ იმ პრობლემის 
იდენტიფიცირება, რომელსაც მომხმარებელი თქვენი კომპანიის 
საშუალებით გადაჭრის.

კონკურენტული უპირატესობა

[რა ხდის თქვენს ბიზნესს განსაკუთრებულს და კონკურენტებზე 
შედარებით ძლიერს? რას სთავაზობთ მომხმარებელს ისეთს, რასაც 
სხვა კომპანია, პროდუქტი ან სერვისი- ვერ.  

ფასდადების სტრატეგია 

[როგორია თქვენი ფასდადების პოლიტიკა და როგორ განვითარდა 
იგი? ამ ნაწილში კარგი ვარიანტია ისაუბროთ ფასდაკლების 
კამპანიების საუკეთესო პრაქტიკებზე.

კონკურენტების ანალიზი

[ჩამოწერეთ თქვენი ყველაზე დიდი კონკურენტების სია და ასევე 
ქვემოთ ჩამოთვილი ინფორმაცია თითოეულ მათგანზე:

შედარებითი ძლიერი მხარე – რომელია თქვენი კომპანიის ისეთი 
აქტივი, რომელიც თქვენს კონკურენტს არ აქვს? 

შედარებითი სუსტი მხარე –  რაში გჯობნით თქვენი კონკურენტი?

კონტრპუნქტები - თუ გაყიდვების მოლაპარაკებებში ნახსენებია 
შედარებითი სუსტი მხარეები, რა სახის კონტრპუნქტების 
გამოყენებაა შესაძლებელი ამ სისუსტის აღმოსაფხველად?

 



მარკეტინგული სტრატეგია

მიმოიხილეთ თქვენი მარკეტინგული სტრატეგია. სიტყვა მიმოხილვა 
არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენი მარკეტინგული სტრატეგიის შესახებ 
თავიდან ბოლომდე უნდა მოყვეთ, არამედ მოკლე აღწერა იმისა, თუ 
რა უნდა იცოდეთ გაყიდვებმა brand awareness-ისა და lead generation-ის 
შესახებ. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია დღესდღეობით მარკეტინგის ყველაზე 
აქტუალური ფორმები. თუ თქვენი კომპანია ჩამოთვლილთაგან 
რომელიმეს არ იყენებს, სურვილისამებრ შეგიძლიათ წაშალოთ და 
დაამატოთ ის, რომელიც ჩამოთვლილი არაა.

E-mail მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი E-mail მარკეტინგის სტრატეგია და 
ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები ვისთანაც შეკითხვების შემთხვევაში 
უნდა გაიაროთ კონსულტაცია. 

ბლოგინგი და კონტენტ მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი ბლოგინგ და კონკტენტ მარკეტინგის 
სტრატეგია და ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები ვისთანაც შეკითხვების 
შემთხვევაში უნდა გაიაროთ კონსულტაცია.

ვიდეო მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი ვიდეო მარკეტინგის სტრატეგია და 
ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები ვისთანაც შეკითხვების შემთხვევაში 
უნდა გაიაროთ კონსულტაცია.] 

კონკურენტის 
სახელი

შედარებითი ძლიერი 

მხარე(ები)

კონკურენტი  A

კონკურენტი  B

კონკურენტი  C

შედარებითი სუსტი 

მხარე(ები)

კონტრპუნქტები



ივენთ მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი ივენთ მარკეტინგის სტრატეგია და 
ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები ვისთანაც შეკითხვების შემთხვევაში 
უნდა გაიაროთ კონსულტაცია.] 

მომხმარებელზე მორგებული მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი მომხმარებლზე მორგებული 
მარკეტინგის სტრატეგია და ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები 
ვისთანაც შეკითხვების შემთხვევაში უნდა გაიაროთ კონსულტაცია.]

პირდაპირი Mail მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი პირდაპირი Mail მარკეტინგის სტრატეგია 
და ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები ვისთანაც შეკითხვების 
შემთხვევაში უნდა გაიაროთ კონსულტაცია.]

Social Media მარკეტინგი

[მოკლედ აღწერეთ თქვენი სოციალური მედიის მარკეტინგის 
სტრატეგია და ჩამოთვალეთ გუნდის წევრები ვისთანაც შეკითხვების 
შემთხვევაში უნდა გაიაროთ კონსულტაცია.] 

კვლევის (Prospecting) სტრატეგია

რა საფეხურები უნდა გაიაროს გაყიდვებმა, რომ შეძლოს ლიდების 
კვალიფიკაცია და შემდგომ მათთვის ხმის მიწვდენა?

Outreach-ის (პოტენციურ მომხმარებელთან ურთიერთბის) 
კრიტერიუმი

[რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტული პირი, რომ 
გაყიდვების გუნდისთვის ღირდეს მათთან კავშირის დამყარება?  
განსაზღვრეთ აუცილებელი ატრიბუტები, რათა გაყიდვების 
წარმომადგენლებმა დრო მხოლოდ კვალიფიციურ ლიდებს 
დაუთმონ. 

კომპანიის სტრატეგია შემომავალ კონტაკტებთან დაკავშირებით

[ისაუბრე კომპანიის სტრატეგიაზე შემომავალ კონტაქტებთან 
დაკავშირებით, როგორებიცაა შემომავალ იმეილებზე პასუხის 
გაცემა, ინდუსტრიის ივენთებზე შეხვედრები ან გაყიდვა სოციალური 
პლატფორმების მეშვეობით]



გამავალი პროსპექტ სტრატეგია

[ისაუბრე კომპანიის ტაქტიკაზე უცხო კლიენტთან გამავალ ზარებსა 
და იმეილებთან დაკავშირებით.]

სამოქმედო გეგმა

გააკეთეთ მონახაზი იმისა, თუ რა კონკრეტული ქმედებები უნდა 
განახორციელოს გაყიდვების გუნდმა, კომპანიის მიზნების 
მისაღწევად. მაგ: რამდენი ზარი უნდა განხორციელდეს, 
ლოკაციების რაოდენობა, რომლებიც დაგჭირდებათ, რამდენ 
high-profile კლიენტზე უნდა იმუშავოთ. 

1-ლი სამოქმედო გეგმა

[ჩამოაყალიბეთ და ახსენით თქვენი პირველი ნაბიჯები და ტაქტიკა]

მიზნები

Sales target - სამიზნე გაყიდვების მოცულობა

რა არის თქვენთვის გაყიდვების სასურველი რაოდენობა. ამ მიზნის 
დასახვა დაგეხმარებათ განსაზღვროთ გაყიდვების გეგმის 
განახლების საჭიროება. 

Revenue target- სამიზნე შემოსავლის მოცულობა

[რა არის თქვენთვის სამიზნე შემოსავალი პერიოდის 
დასასრულისთვის? 

სამიზნე Deal-ების რაოდენობა 

[რამდენი კონტრაქტის მიყვანას გეგმავთ ბოლო საფეხურამდე, 
პერიოდის დასასრულისთვის?

სამიზნე გაყიდული ერთეულები

[თუ შესაძლებელია, განსაზღვრეთ რამდენი ერთეულის გაყიდვას 
გეგმავთ პერიოდის დასასრულისთვის. თუ თქვენი ბიზნესი 
სხვადასხვა ტიპის პროდუქტს ყიდის,  დააკონკრეტეთ სამიზნე 
ერთეულების რაოდენობა თითოეულ პროდუქციის ხაზზე. 



სხვა სამიზნე გაყიდვების მეტრიკები

[თუ თქვენი გაყიდვების მონიტორინგისთვის სხვა განმსაზღვრელ 
ფაქტორებს იყენებთ, ამ ნაწილში განსაზღვრეთ.]

ბიუჯეტი

განსაზღვრეთ თქვენი გაყიდვების ინიციატივების 
განსახორციელებლად საჭირო ბიუჯეტი, რომელიც მოიცავს: 
ძირითად ხელფასებს, ბონუსს/საკომისიოს სტრუქტურას, რესურსებსა 
და პროგრამულ უზრუნველყოფას, ფასდაკლებებს, ტრენინგებს, 
მივლინების ხარჯებსა და ა.შ. 

კარგი იქნება, თუ რეალურ გაყიდვების ბიუჯეტს შეადარებთ 
პროგნოზირებულს. 



გქონიათ პრობლემა, რომელიც თქვენს ბიზნესის განვითარებას 
ხელს უშლის და იმისათვის რომ გჭირდებათ ეს პორბლემა, გარეშე 
პირის დახმარება გესაჭიროებათ ? 

გაგჩენიათ იმის საჭიროება რომ გარეშე პირს შეეფასებინა თქვენი 
ქმედებების სისწორე? 

გაყიდვების ქონსალთინგი, ანუ გაყიდვების კონსულტაცია არის ის 
პროცესი სადაც კომპანიებს ესაჭიროებათ ექსპერტისგან რჩევა, 
აზრი ან სტრატეგია. ძირითადად ეს ექსპერტები დაფოკუსირებულები 
არიან კონკრეტულ სფეროებში და ძალიან კარგად ესმით ეს დარგი. 

ექსპერტები, ზუსტად ის კონსულტანტები არიან ვისაც აქვს ის 
მნიშვნელოვანი ცოდნა და გამოცდილება რაც საცალო, 
დეპარტამენტულ თუ ორგანიზაციულ Value-ს შესძენს თქვენს ბიზნესს.

არ შეგაშინოთ იმ ფაქტმა რომ თქვენ რჩევაში იხდით ფულს, 
რადგანაც რჩევის მიცემამდე, კონსულტანტები პრობლემის 
დიაგნოსტირებას, ინფორმაციის შეგროვებას, ფიდბექს, სტრატეგიის 
შერჩევას და სხვა მნიშვნელოვან საფეხურებს გადიან სანამ ამ 
რჩევის სრულყოფაში მოყვანას შემოგთავაზებენ. 

საკონსულტაციო ორგანიზაციებს შეუძლიათ შემოიტანონ თქვენს 
ორგანიზაციაში ახალი ხედვა რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი 
ამჟამინდელი პრობლემის გადალახვაში. ზოგჯერ, ბიზნესის 
დამფუძნებლებს და ლიდერებს ესაჭიროებათ დამატებითი 
ხელსაწყოები და ახალი ხედვა იმისათვის რომ დაინახონ 
პრობლემის მიუკერძოვებული გადაჭრის გზა. 

მიანდეთ თქვენი კომპანიის გაყიდვების დაგეგმარება ბაზარზე 
გამოცდილ და ყველაზე სწრაფად განვითარებად კომპანიას. 

 

გჭირდება დამატებითი რესურსები 
შენი კომპანიის გაყიდვების 
დასაგეგმად?
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