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Κεφάλαιο 23 

Εύρεση του κατάλληλου 

αντιπροσώπου ή διανομέα: σαν 

να ψάχνετε ψύλλους στα άχυρα 

Καθώς διαβάζετε το παρακάτω σενάριο, προσπαθήστε να βρείτε τα 

λάθη. Αναζητήστε λάθη σε σχέση με χρονικές καθυστερήσεις, δαπάνες, 

και νωχελική συμπεριφορά. 

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

Ιανουάριος — 1ος Μήνας 

Τον Ιανουάριο, ο Colin Jones, που ηγείται στη δική του εταιρεία η 

οποία παράγει εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων, αποφάσισε να κάνει 

εξαγωγές στην Αγγλία. Είπε στο διευθυντή πωλήσεων, τον John Martin, 

να κάνει μια στάση στην Αγγλία όταν θα επέστρεφε από ένα άλλο ταξίδι 

για να δει τι γίνεται με τον ανταγωνισμό. Αυτό έγινε το Μάιο. Μετά από 

τριήμερη έρευνα αγοράς για τον ανταγωνιστικό εξοπλισμό και τις τιμές, 

ο John κατέγραψε τα ευρήματα και είπε στον Colin Jones πως η συγκε-

κριμένη αγορά είχε προοπτικές. 
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Μάιος — 5ος Μήνας 

Ο Colin και ο John χαίρονταν που η αγορά φαινόταν να έχει προο-

πτικές. Η επόμενη δουλειά τους ήταν να βρουν έναν αντιπρόσωπο. Θυ-

μήθηκαν κάποιον που τους είχε πλησιάσει σε μια έκθεση τον περασμένο 

χρόνο, και έτσι τον Ιούλιο του έγραψαν για να δουν αν ενδιαφέρεται να 

τους εκπροσωπήσει. Ο αντιπρόσωπος τους απάντησε θετικά στις αρχές 

Σεπτεμβρίου και ο Colin και ο John πήγαν εκεί τον Οκτώβριο για συζη-

τήσεις. 

Οκτώβριος — 10ος Μήνας 

Επέστρεψαν στην πατρίδα αισιόδοξοι. Δεν είχαν υπογράψει συμβό-

λαια με τον αντιπρόσωπο επειδή ο τελευταίος ήθελε να κάνει έρευνα α-

γοράς και ο John και ο Colin ήθελαν να οριστικοποιήσουν τις τιμές τους, 

μαζί με την παράδοση των προϊόντων. 

Πέρασαν τέσσερις μήνες χωρίς κανένα νέο από τον αντιπρόσωπο. 

Τελικά, όταν επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά ανακάλυψαν ότι δεν 

ενδιαφερόταν πλέον. Αυτό συνέβη το Φεβρουάριο. 

Μάρτιος — 15ος Μήνας 

Το Μάρτιο, 15 μήνες μετά την απόφασή τους να εισχωρήσουν στη 

νέα αγορά, αποφάσισαν να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να εξετάσουν 

αρκετές περιπτώσεις αντιπροσώπων πριν επιλέξουν κάποιον άλλο. Όμως, 

τον Απρίλιο, δέχθηκαν μια τηλεγραφική εντολή από μια μικρή εταιρεία, 

την οποία είχε παραπέμψει σε αυτούς ο πρώτος αντιπρόσωπος. Αυτή η 

εταιρεία τούς είπε ότι μπορούσε να πάρει παραγγελίες γρήγορα και ζήτη-

σε κάποιες προσφορές. Ο John και ο Colin θεώρησαν ότι έπρεπε να δουν 

από πρώτο χέρι την εταιρεία και τους πελάτες της, αλλά για να μειώσουν 

το κόστος έστειλαν μόνο τον Bill αυτή τη φορά. Πίστευαν ότι θα μπο-

ρούσε να τα καταφέρει εύκολα μόνος του. 

Ιούνιος — 17ος Μήνας 

Οι προοπτικές έδειχναν καλές και έστειλαν τα πρώτα εμπορεύματα 

με δικό τους κόστος για να μπουν στην αγορά τον Ιούνιο. Εμφανίστηκαν 

οι πρώτοι πελάτες, η αγορά ήταν σε αναβρασμό, και ο Colin ετοιμάστηκε 

να αυξήσει την παραγωγή. Αυτό έγινε τον Ιούνιο. 
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Δεκέμβριος — 24ος Μήνας 

Το Δεκέμβριο τα πράγματα είχαν αλλάξει. Δεν είχαν νέα από τον 

αντιπρόσωπο πια. Οι παραγγελίες είχαν σταματήσει. Ο Colin κατάφερε 

να ανακαλύψει ότι η εταιρεία ασχολείτο με κάποιο άλλο τομέα επιχειρή-

σεων και δεν προωθούσε τα προϊόντα τους κατάλληλα. Κάθισαν και 

σκέφτηκαν το χρόνο, την ενέργεια, και τα χρήματα που είχαν δαπανήσει 

και αναρωτήθηκαν τι είχαν κάνει λάθος. 

Περίληψη: 

• 24 μήνες 

• Τρία αεροπορικά εισιτήρια 

• Ταξιδιωτικά έξοδα 

• 15 ημέρες εργασίας των μάνατζερ μακριά από τη βάση τους 

• Πολύς χρόνος σχεδιασμού από τους μάνατζερ 

• Αποστολή εμπορευμάτων με δικό τους κόστος 

• Καμία πρόοδος σε σχέση με την είσοδό τους στην αγορά 

Αυτή είναι η εμπειρία του Colin Jones και του John Martin. Έχει τε-

ράστιες ομοιότητες με τις ιστορίες που μας διηγούνται καθημερινά διά-

φορες εταιρείες. 

ΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΛΑ; 

Γιατί ο Colin και ο John δεν ακολούθησαν μια πιο οργανωμένη μέ-

θοδο για να βρουν έναν καλό αντιπρόσωπο; Ίσως επειδή δεν είχαν δει 

καθαρά το κίνητρό τους. Αν είχαν αποφασίσει ότι η νέα αγορά θα οδη-

γούσε σε συγκεκριμένη αύξηση πωλήσεων σε 12 μήνες και αν είχαν θέ-

σει στόχους πωλήσεων σε κάθε στάδιο, ίσως δε θα άφηναν να περάσει 

τόσος χρόνος ανάμεσα στις διαδοχικές επικοινωνίες. 

Επίσης, αν είχαν συνειδητοποιήσει το κίνητρό τους και είχαν καθο-

ρίσει τους στόχους τους, δε θα είχαν προσπαθήσει περισσότερο για να 

επιλέξουν αντιπρόσωπο, αντί να ρισκάρουν με τον πρώτο που τους ήρθε 

στο μυαλό, τον αντιπρόσωπο από την έκθεση; Μπορεί, μπορεί και όχι. 
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Ας συγκρίνουμε την επιλογή αντιπροσώπου με την πρόσληψη προ-

σωπικού πωλήσεων. Πάντα με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εταιρείες α-

φιερώνουν πολύ χρόνο και μεγάλες προσπάθειες για να προσλάβουν πω-

λητές για τα γραφεία τους, αλλά ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια για να 

επιλέξουν αντιπροσώπους στο εξωτερικό. Και όμως, ένας αντιπρόσωπος 

στο εξωτερικό μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα για να αυξήσει τον 

τζίρο, προετοιμάζοντας την αγορά μιας ολόκληρης χώρας, σε σχέση με 

αυτά που μπορεί να κάνει ο πωλητής σε μία μόνο περιοχή της δικής του 

χώρας. 

Όταν οι εταιρείες προσλαμβάνουν πωλητές, τους εκπαιδεύουν. Θέ-

τουν στόχους από κοινού. Τους παρακολουθούν. Και όμως, όταν επιλέ-

γουν αντιπροσώπους, η στάση τους δεν είναι εξίσου σοβαρή. Και μετά 

αναρωτιούνται γιατί οι αντιπρόσωποι δεν τηρούν σοβαρή στάση! 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Αν θέλετε να βρείτε τον κατάλληλο αντιπρόσωπο, πρέπει να ακο-

λουθήσετε οργανωμένη προσέγγιση. Δεν πρέπει να ριψοκινδυνεύετε. 

Όταν επιλέγετε αντιπροσώπους που είχατε συναντήσει σε μια εμπορική 

έκθεση χωρίς να ελέγξετε τις συστάσεις τους, είναι σαν να επιλέγετε αν-

θρώπους που κάνουν ωτοστόπ και να τους διορίζετε αντιπροσώπους πω-

λήσεων στα κεντρικά γραφεία σας. Μπορεί να ριψοκινδυνεύσετε μια φο-

ρά και να κερδίσετε αλλά, ας το παραδεχθούμε, οι πιθανότητες είναι ενα-

ντίον σας. 

Πόσους αντιπροσώπους χρειάζεστε; Η αγορά των ΗΠΑ, για παρά-

δειγμα, λέγεται ότι έχει 10 φορές μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από 

εκείνη της Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι αναλογεί σε 10 χώρες με το μέ-

γεθος της Βρετανίας. Και όμως, αρκετές εταιρείες του εξωτερικού βλέ-

πουν τις ΗΠΑ σαν μία χώρα και της δίνουν συγκριτικά μικρή προσοχή. 

Αρκετές αμερικανικές εταιρείες που γνωρίζουμε έχουν το ίδιο πρό-

βλημα με την Ευρώπη. Η Ευρώπη φαίνεται να είναι μακριά και τη θεω-

ρούν ενιαία. Αν επιλέξετε έναν αντιπρόσωπο για την Ευρώπη, θα ανακα-

λύψετε ότι η γλώσσα, οι πολιτισμικές διαφορές, και οι αποστάσεις, καθι-

στούν δύσκολες τις πωλήσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες. 
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Εμείς συμβουλεύουμε τις εταιρείες να ακολουθούν οργανωμένη 

προσέγγιση για να βρουν αντιπροσώπους. Όπως και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, πρέπει να εξετάσετε τις εναλλακτικές λύσεις που έχετε στη 

διάθεσή σας. 

Αυτή τη φορά, οι εναλλακτικές έχουν σχέση με την εκπροσώπηση. 

Ο αντιπρόσωπός σας θα είναι εισαγωγέας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, 

κάποιος άλλος κατασκευαστής που θα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος; Α-

ναρωτηθείτε "Σε ποιον πουλάνε αυτή τη στιγμή; Ποιους στόχους θα έ-

χουν και ποιους θα έχουμε μαζί; Τι εκπαίδευση θα παρέχουν; Πόσο συ-

χνά θα τους βλέπουμε;" 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί για να βρείτε τον κατάλ-

ληλο αντιπρόσωπο. Εφαρμόστε μια οργανωμένη προσέγγιση, και μη ρι-

ψοκινδυνεύετε. Καλύτερα να εντοπίσετε τυχόν διαφορετικές απόψεις 

πριν ξεκινήσει η συναλλαγή παρά μετά. Ο αντιπρόσωπος θα παραχωρή-

σει μέρος του χρόνου του ή όλο το χρόνο του; Πόσο χρόνο ακριβώς; Το 

προϊόν σας θα το προωθήσει ο επικεφαλής της εταιρείας ή κάποιος με 

μικρή πείρα; Θα μοιραστείτε τα έξοδα διαφήμισης; Πόσα θα είναι αυτά; 

Πότε και πού θα τα ξοδέψετε; 

Ίσως ακούγεται πολύ κουραστικό. Αλλά έτσι λειτουργούν οι επιτυ-

χημένες εταιρείες. Δίνουν ίση ή και περισσότερη προσοχή στις εξαγωγές, 

όση και στη δική τους αγορά. Γιατί όχι; Οι απολαβές μπορεί να είναι με-

γαλύτερες αναλογικά! 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ 

Ακολουθεί το παράδειγμα μιας εταιρείας που προχώρησε σωστά. 

Θα δείτε τεράστιες διαφορές στο σχεδιασμό, τους χρόνους δράσης, και 

τις πρακτικές που ακολούθησαν οι μάνατζερ σε σχέση με την προηγού-

μενη εταιρεία. 

Την ίδια στιγμή που ο Colin Jones αποφάσιζε να ξεκινήσει εξαγωγές 

στην Αγγλία, το ίδιο έκανε και ο Andy Smith. Η εταιρεία του κατασκεύ-

αζε όμοιο εξοπλισμό και βρισκόταν κοντά στην εταιρεία του Colin. 
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Ιανουάριος — 1ος Μήνας 

Ήταν Ιανουάριος. Ο Andy ήξερε από σχετική έρευνα ότι τα προϊόντα 

του ήταν κατάλληλα για τις απαιτήσεις της Αγγλίας. Αν κατάφερνε να 

κερδίσει το 3% της αγοράς, θα έπιανε τον αναπτυξιακό του στόχο. Κάλεσε 

το διευθυντή πωλήσεων, τον Michael Northfield, ώστε να καταρτίσουν ένα 

σχέδιο με προθεσμίες για κάθε στάδιο. Οι στόχοι τους ήταν οι εξής: 

• Οργανωμένη είσοδος στην αγορά 

• Αποτελεσματική χρήση του χρόνου των μάνατζερ 

• Φιλόδοξη αύξηση κερδών — 25% σε 12 μήνες 

• Σταθερή, ελεγχόμενη ανάπτυξη — 100% σε τρία χρόνια 

Ο Andy τόνισε στον Mike ότι ήθελε να εξετάσουν όλες τις εναλλα-

κτικές πριν να αποφασίσουν ποιον αντιπρόσωπο θα επιλέξουν. Ήθελε ο 

Mike να αναζητήσει εταιρείες με τις εξής ιδιότητες: 

• Καλά διαμορφωμένο πελατολόγιο στο χώρο τους 

• Καλή φήμη στους χρήστες και τους προμηθευτές 

• Δυνατότητα παροχής τεχνικής κάλυψης και υπηρεσιών 

Αυτές οι εταιρείες θα έπρεπε να ανήκουν στις τρεις παρακάτω κατη-

γορίες: 

• Αντιπρόσωποι ή εισαγωγείς 

• Διανομείς 

• Συμβατοί κατασκευαστές που θα λειτουργούσαν ως αντιπρόσω-

ποι 

Ο Mike επέστρεψε στο γραφείο του και σκέφθηκε όλους τους τρό-

πους που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να εντοπίσει εταιρείες αυτών 

των τριών κατηγοριών. Έκανε μια λίστα με όλους τους εμπορικούς συνδέ-

σμους, τους κρατικούς οργανισμούς, τους τελικούς χρήστες, και όλους 

τους γνωστούς του που πίστευε ότι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. 

Την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου τους είχε ήδη στείλει επιστο-

λές, ζητώντας να του συστήσουν εταιρείες που θεωρούσαν ότι θα γίνο-

νταν καλοί αντιπρόσωποι — όπως εισαγωγείς, διανομείς, και συμβατούς 

κατασκευαστές. 
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Φεβρουάριος — 2ος Μήνας 

Το Φεβρουάριο είχε μάθει για αρκετές εταιρείες που ανήκαν στις 

τρεις κατηγορίες. Επικοινώνησε με τους επικεφαλής με επιστολές, τονί-

ζοντας τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του. Ανέφερε 

τους στόχους πωλήσεων και πρότεινε τρόπους με τους οποίους η εταιρεία 

του θα μπορούσε να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους, αν γίνονταν αντι-

πρόσωποι. Τους ζήτησε να απαντήσουν πριν από την 1η Μαρτίου, με 

πληροφορίες για την εταιρεία τους. 

Έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τρεις ημέρες μετά την παραλαβή 

κάθε επιστολής να τηλεφωνεί για να δείξει τη σοβαρότητα της πρότασης 

και για να προσελκύσει περισσότερο τις εταιρείες. Ο δεύτερος λόγος του 

τηλεφωνήματος ήταν ότι ήθελε να αποκομίσει προσωπική εντύπωση για 

την εταιρεία: ο τρόπος που απαντούσαν στο τηλέφωνο, ο τρόπος που 

λάμβαναν μηνύματα, ο τρόπος που απαντούσαν στις ερωτήσεις του. Ή-

ξερε ότι με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετώπιζαν τους μελλοντικούς πελάτες 

του. 

Απρίλιος — 4ος Μήνας 

Κατέγραψε τις εταιρείες κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με 

αυτά που είχε ακούσει γι' αυτές και από αυτές. Τον Απρίλιο, αφού επιβε-

βαίωσε τα σχέδιά του με τον Andy, επικοινώνησε με τις έξι πρώτες εται-

ρείες της λίστας για να ρυθμίσει μια επίσκεψη από τις 17 μέχρι τις 20 

Μαΐου. 

Μάιος — 5ος Μήνας 

Πριν από τις επισκέψεις, εκείνος και ο Andy αποφάσισαν ποιες θα 

ήταν οι τιμές και πόσο καιρό θα τις κρατούσαν σταθερές, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν έπαιρναν 

παραγγελίες, θα προαγόραζαν συνάλλαγμα για να συμπεριλάβουν το κό-

στος στις τιμές τους. 

Επίσης, κανόνισαν η παραλαβή να γίνεται πόρτα-πόρτα για να διευ-

κολύνουν τους πελάτες. Ο Mike κατάρτισε μια λίστα με τιμές σε λίρες 

Αγγλίας, γιατί ήξερε ότι ο κόσμος προτιμάει τις συναλλαγές στο δικό του 

νόμισμα. Επίσης, ήξερε ότι, αν είχε μαζί του αυτή τη λίστα, θα μπορούσε 
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να στρέψει την προσοχή του στους ανθρώπους και τις διαπραγματεύσεις 

και όχι στην αριθμομηχανή του. 

Ρύθμισε τις επισκέψεις του έτσι ώστε να δει πρώτα τις εταιρείες με 

τις λιγότερες πιθανότητες. Αυτό θα τον βοηθούσε να εξοικειωθεί με το 

χώρο και τις πρακτικές που ίσχυαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι θα προ-

ετοιμαζόταν για τις συσκέψεις με τους πιο πιθανούς υποψήφιους. Επίσης, 

με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εξασκηθεί στη δική του παρουσίαση 

και θα έβλεπε πώς να βελτιώσει το πακέτο του για την κάλυψη των ανα-

γκών του εξωτερικού. Θυμήθηκε ότι οι Βρετανοί ακολουθούν μια λιγό-

τερο άμεση προσέγγιση και έτσι σχεδίασε προσεκτικά την παρουσίαση 

των οφελών και των στόχων, που θα διαφαίνονταν σταδιακά μέσα από τη 

συζήτηση. 

Οι συναντήσεις πήγαν καλά και την τρίτη ημέρα έκλεισε συμφωνία 

με μια από τις εταιρείες για την εισαγωγή του προϊόντος του. Αργότερα 

θα το κατασκεύαζαν μετά από σχετική άδεια, αν πετύχαιναν τους στό-

χους των πωλήσεων. Επίσης, η δυνατότητα κατασκευής θα προστάτευε 

τον Andy και τον Mike αν η συναλλαγματική ισοτιμία γινόταν δυσμενής. 

Ο Mike έκανε μια δεύτερη επίσκεψη την επόμενη ημέρα για να ορι-

στικοποιήσει τις λεπτομέρειες της πρώτης παραγγελίας, τους στόχους 

των πωλήσεων, την εκπαίδευση, το έντυπο υλικό, και τις ημερομηνίες 

στις οποίες θα γίνονταν οι διάφορες ενέργειες. Συμφώνησαν εγγράφως 

για τις κοινές τους δεσμεύσεις. 

Ο επικεφαλής της εταιρείας είπε στον Mike ότι είχε εντυπωσιαστεί. 

Είπε ότι του άρεσε να συνεργάζεται με εταιρείες που ήταν οργανωμένες 

εξαρχής, επειδή πάντα λειτουργούσαν καλύτερα στη συνέχεια. 

Μετά είπε στον Mike ότι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με έναν 

άλλο προμηθευτή του εξωτερικού, που δεν τήρησε τις υποσχέσεις του. 

Δεν ήθελαν να πάθουν το ίδιο πάλι. Η εξασφάλιση των παραγγελιών α-

παιτεί πολλή δουλειά και είναι απογοητευτικό να μην εκπληρώνουν οι 

προμηθευτές τις δεσμεύσεις τους. Θα είχε αρνηθεί να δει τον Mike, αλλά 

η αποτελεσματικότητα και η επιμονή του τον έκαναν να δώσει μια ευκαι-

ρία. Τώρα χαιρόταν για την απόφασή του. Ήταν βέβαιος ότι η συνεργα-

σία τους θα ήταν επικερδής για όλους. 
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Το τέταρτο βράδυ, ο Mike ανέβηκε στο αεροπλάνο της επιστροφής 

με μια συμφωνία αντιπροσωπείας στην τσέπη του και με την ικανοποίη-

ση ότι η προετοιμασία είχε αποδώσει καρπούς. Επίσης, είχε μια παραγγε-

λία που ισοδυναμούσε με το 15% του στόχου για το πρώτο έτος. Αλλά η 

παραγγελία δεν ήταν το τέλος. Ήξερε ότι ο Andy ήθελε σταθερή, ελεγχό-

μενη ανάπτυξη και ήξερε ότι είχε βρει την κατάλληλη εταιρεία που θα 

υποστήριζε τις προσπάθειές τους για το τριετές σχέδιο ανάπτυξης 100%. 

Ήταν ένα εξουθενωτικό ταξίδι. Θα ήταν πειρασμός να αφήσει τα 

διάφορα έγγραφα στη διάρκεια της πτήσης και να κοιμηθεί λίγο, αλλά 

ήξερε ότι μόλις γύριζε στο γραφείο του θα το έβρισκε γεμάτο με νέες 

υποχρεώσεις. Ήξερε ότι έπρεπε να συντάξει μια έκθεση, επιστολές, σχέ-

δια δράσης, και υποχρεώσεις, τώρα που όλες πληροφορίες ήταν ακόμη 

στο μυαλό του. 

Θυμήθηκε πως είχε ακούσει ότι ο εγκέφαλος ξεχνάει το 80% όσων 

ακούει μετά από δύο ημέρες. Αν και είχε σαφείς σημειώσεις, αποφάσισε 

ότι θα έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά όσο είχε τις λεπτομέρειες πρό-

σφατες στο μυαλό του. Θα μπορούσε να συνεχίσει με την παρακολούθη-

ση του θέματος αμέσως μόλις θα επέστρεφε. Έτσι θα βρισκόταν ακόμη 

πιο κοντά στο σχέδιο ανάπτυξης κατά 100%. 

Όταν το αεροπλάνο πλησίαζε στον προορισμό του, σκέφτηκε πόσο 

ωραία αισθανόταν που δούλευε για μια εταιρεία η οποία είχε συγκεκρι-

μένους στόχους ανάπτυξης. "Όταν συνεισφέρεις, ξέρεις πώς ακριβώς 

εντάσσονται όλα στο συνολικό σχέδιο", σκέφτηκε. Ήξερε ότι ο Andy θα 

χαιρόταν πολύ με τα αποτελέσματα και θα του έδινε κάποια αναγνώριση 

για τα όσα πέτυχε. 

Περίληψη: 

• 5 μήνες. 

• Ένα αεροπορικό εισιτήριο. 

• Ταξιδιωτικά έξοδα. 

• 4 ημέρες εργασίας του μάνατζερ μακριά από τη βάση του. 

• Αποτελεσματικός χρόνος σχεδιασμού από τον μάνατζερ. 
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• Αποστολή εμπορευμάτων με κέρδος. 

• Πρόοδος κατά την είσοδο στην αγορά (παραγγελία ύψους 15% 

του στόχου πωλήσεων του πρώτου έτους) 

Αυτή είναι η εμπειρία του Andy Smith και του Mike Northfield. 

Σε αυτό το κομμάτι των σεμιναρίων αποτελεσματικών πωλήσεων, 

κάποιοι μας λένε ότι θα ήθελαν να είχαν τον Mike Northfield στην εται-

ρεία τους. Άλλοι λένε ότι θα ήθελαν να είχαν τον Andy Smith για αφε-

ντικό! Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Τους ξέρουμε και συνεργαζόμαστε 

μαζί τους. 

Η Fumi Nakagome από την Ιαπωνία είναι ένα καλό παράδειγμα. 

Ξέρει πόσο σημαντική είναι η προσωπική επαφή για τις πωλήσεις. Η φι-

λοσοφία της είναι "Ποτέ μη γράφεις όταν μπορείς να τηλεφωνήσεις, και 

ποτέ μην τηλεφωνείς αν μπορείς να κάνεις μια προσωπική επίσκεψη". 

Κάτι θα ξέρει, αφού είναι πρόεδρος εταιρείας στο Τόκιο και σύμβουλος 

τριών πρωθυπουργών της Ιαπωνίας για διάφορα θέματα. 

Αν θέλουμε να βρούμε τον κατάλληλο αντιπρόσωπο, πρέπει να πάμε 

εκεί και να ψάξουμε. Πρέπει να επισκεφθούμε τους αντιπροσώπους για 

να βεβαιωθούμε ότι θα πάρουμε τη σωστή απόφαση. 

Η εύρεση του κατάλληλου αντιπροσώπου είναι σαν να ψάχνει κα-

νείς ψύλλους στα άχυρα, όχι επειδή δεν υπάρχουν αλλά επειδή οι εταιρεί-

ες δεν ξέρουν πώς να τους αναζητήσουν. Ριψοκινδυνεύουν με τον πρώτο 

τυχόντα, αντί να ακολουθήσουν μια οργανωμένη προσέγγιση όπως ο 

Mike Northfield. Ακολουθούν τον εύκολο δρόμο για να διαπιστώσουν 

αργότερα ότι έχουν χάσει χρόνο, χρήμα, και προσπάθεια. 

Είναι σχεδόν αδύνατον για μια επιχείρηση να είναι επιτυχημένη σε 

περιβάλλον αβεβαιότητας. Ζητήστε συμβουλές από τους επιτυχημένους. 

Ο Mike Northfield δεν μπήκε στο αεροπλάνο τη στιγμή που ο Andy τού 

μίλησε για την Αγγλία. Επικοινώνησε γρήγορα και αποτελεσματικά με 

όλους όσοι θα μπορούσαν θεωρητικά να βοηθήσουν. 

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία που μπορείτε να κάνετε προκατα-

βολικά θα έχουν αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες ανεξαιρέ-

τως. Θυμηθείτε τα δύο χρόνια που έχασαν ο Colin Jones και ο Bill Mar-

tin. Μην αφήσετε να συμβεί το ίδιο και σε σας. 
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Για να επιτύχετε στις αγορές του εξωτερικού, να θυμάστε: 

Ακολουθήστε οργανωμένη προσέγγιση. Μη ριψοκινδυνεύετε. 
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