
egy személyes profil használata
LinkedInen, amelyet főként az értékesítési
osztály és a belső szakértők használnak az
ügyfelekkel való kapcsolatok kialakítására
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social selling

kapcsolatok építése
A folyamat következő lépéseinek
megtervezése, LinkedInen, valamint e-
mailen vagy telefonon.

A hálózat bővítése a célcsoportba
tartozó személyekkel.
Meghívni mindenkit, aki befolyással bír
a vásárlási döntésekre és jelen van
LinkedInen.

kapcsolatrendszer kiépítésetanácsadói márkaépítés

LinkedIn integrálása az
értékesítési folyamatba

Elköteleződés az ügyfelek
tartalmaival, gratulálni a

munkahelyi évfordulókhoz,
előléptetésekhez, valamint privát

üzenetben felvenni a kapcsolatot.

Értékes tartalmak
megosztása az ügyfelek

számára, támogatva őket a
vásárlási döntésekben.

online márkaépítés

Hagyományos értékesítési folyamat

modern értékesítési folyamat

helyettesíti/támogatja a folyamat első
szakaszait, ami egyébként is az értékesítési
folyamat következő lépéséhez vezet
gazdagítja az eladó értékesítési folyamatát
annak minden szakaszában

A social selling nem helyettesíti a teljes B2B
értékesítési folyamatot, hanem:

A csatornák és a források számának növelése, hogy az
eladók új elérhetőségekre tegyenek szert az értékesítési
folyamat során.
Beleértve az ügyfelek „előkészítési” szakaszát, amíg készen
nem állnak a vásárlásra (megosztás LinkedInen, tartalom
küldése).
Beleértve az eladó márkajelzését a folyamat minden
szakaszában.

Különbségek a hagyományos értékesítési folyamat és a modern,
LinkedInt is tartalmazó értékesítési folyamat között:

1.

2.

3.

1

értékesítés LinkedInen

a social selling a tartalmak üzleti profilból való
megosztása

a social selling tömeges privát üzenetküldés

a social selling önmagunk reklámozása
és szelfik készítése

a social selling más módszereket helyettesít

A social sellinget övező mítoszok

A social selling nem helyettesíti a teljes B2B értékesítési folyamatot,
a LinkedIn inkább csak része a folyamatnak

Egy vállalati profilból történő tartalom megosztása Social Media Marketing, de a social
selling a személyes profilból történő megosztáson alapul.

A privát üzenetek tömeges küldése tartalommegosztás nélkül csupán közösségi
spamelés, a social selling szakértői szerep kialakításával jár.

A social selling a vásárlók számára értékes tartalmak megosztása, a cél az ügyfelek
támogatása a vásárlási útjukon.

A social selling kiegészíti és támogat minden egyéb, az eladó munkáját megkönnyítő
tevékenységet.
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Modern B2B értékesítési készségek3

4

ügyfélközpontú megközelítés

digitális készségek

tanácsadói megközelítés

empátia

tartalomkészítés alkalmazása munka a marketinggel 

Az értékesítő nem termékeket ad el, hanem tanácsot ad a vásárlónak a
legjobb megoldásról. Ez szakértői tudásukon és az ügyfél üzleti

tevékenységének tágabb kontextusának elemzésén alapul. Az eladó
partnerségi kapcsolatok kiépítésével megkérdőjelezheti az ügyfél status

quo-ját.

Az értékesítő tisztában van azzal, hogy minden eladási folyamat mögött
emberek állnak. Az eladó empátiát és megértést tanúsíthat azzal

kapcsolatban, hogy bizonyos eladási taktikák visszásan hathatnak a
vásárlóra. Az eladó tudja, hogyan ellensúlyozza a vevő frusztrációját.

Az értékesítő arra törekszik, hogy tartalmat használjon fel az értékesítési
folyamatban. Érdekes tartalmakat keres az interneten, céges tartalmat oszt

meg, és olyan tartalmat hoz létre, mint például cikkek, bejegyzések, továbbá
részt vesz a LinkedInen folytatott beszélgetésekben. 

Az értékesítő képes az értékesítési folyamatát
az ügyfél vásárlási folyamatához igazítani. Megérti a vevő szakterületéhez
kapcsolódó kihívásait, és a vevő problémáinak megoldásával összefüggésben
mutatja be ajánlatát.

Az értékesítő arra törekszik, hogy digitális csatornákat használjon az
ügyfelekkel való kapcsolattartásra. Például a weboldalakon és a közösségi
médiában használatos mérőszámok megfigyelése alapján igazítani tudja a
kommunikációt. Ide tartozik a LinkedIn használatának szokássá alakítása
is.

Az értékesítő törekszik a marketing osztállyal való együttműködésre.
Nyitottnak lenni a marketing ötletekre és a tartalomalkotásban való
részvételre. Biztosítani kell a marketing osztály számára az ügyfelekkel
kapcsolatos információkat.

IT Manager
Közigazgatási
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Felkészülés a social sellingre
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Mik egy vállalat ideális ügyfelének
paraméterei? Kik befolyásolják a döntéseket a szervezetben?

Milyen típusú problémáik, kihívásaik és céljaik vannak ezeknek az
embereknek?

challenges

Az első lépés az ideális ügyfélprofil meghatározása.
Vagyis a vállalathoz leginkább illő ügyfelek paramétereinek
meghatározása. Ugyanilyen fontos az értékesítési
folyamat eredményességét veszélyeztető ügyfelek
meghatározása. Pl. olyan projektek, ahol alacsony az
értékesítési konverzió, és az értékesítési folyamat
lebonyolítása időigényes és költséges.

A következő lépésben meg kell határozni az ügyfelek
beszerzői bizottságát, pl. azokra az emberekre
összpontosítva, akikkel el kell kezdenünk a kapcsolatépítést,
és mérlegelni kell a döntéshozatali folyamatban játszott
szerepüket. Az értékesítési tevékenységet végző személyeket
is figyelembe kell vennünk. Fontos annak meghatározása,
hogy egy adott személy kezdeményezheti-e a vásárlási
folyamatot, vagy lassítja-e a folyamatot.

Nem az a fontos, hogy mit adunk el, hanem az, hogy az ügyfelek
hogyan tudják elérni céljaikat, és hogyan tudják megoldani
problémájukat, kihívásukat. Éppen ezért a következő lépés annak
meghatározása, hogy ügyfeleink mit tartanak fontosnak, a teljes
szervezet, de a vállalatok munkavállalói számára is. Erre a kérdésre
pedig a következő lépésben kapjuk meg a választ: hogyan tudjuk
szolgáltatásunkkal, termékünkkel megoldani a meghatározott
problémákat?
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Mi az a social selling?

A fenti kérdésekre adott válaszok kidolgozása után, el tudjuk készíteni

a leírásokat a LinkedIn profilokhoz

az üzenet tartalmát LinkedInen

a telefonhívás vagy e-mail tartalmát
a megosztott tartalomra vonatkozó 
célkitűzéseket

A legjobb, ha a választ ezekre a kérdésekre a
marketing és az értékesítési részleg együtt készíti elő.

Mi az a social selling?
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egy további LinkedIn eszköz
hasznos értékesítési funkciókkal,
beleértve az ügyfelek felkutatását
és a velük való kapcsolatépítést

Business Premium
fizetett számla

 

pontok száma

social selling 
index
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A LinkedIn fiókok típusai5 6

Értékesítési
navigátor

 $ 0 $ 47,99
havi

$ 64.99
havi

nincs kapcsolata az ügyféllel

most kezdi el használni a LinkedInt

az egyetlen célja a
tartalommegosztás

ingyenes fiók
 

van kapcsolata az ügyféllel

a lehető legtöbb
lehetőséget szeretné
kiaknázni

már ismeri a LinkedInt

Business Premium
paid account
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Business Premium
fizetős fiók

Sales Navigator
fizetős fiók

alapszintű
 keresés

alapszintű 
keresés

részletes 
keresés

korlátozott
keresés

az utolsó 5 ember,
aki megtekintette

a profilt
mindenki az elmúlt

90 napból
mindenki az elmúlt

90 napból

ingyenes fiók

korlátlan korlátlan

keresési szűrők

keresési korlátok

profillátogatások

nehézség nehézség könnyen
hozzáférhető

nincs
 lehetőség 15 üzenet/hónap 50 üzenet/hónap

ügyfelek közzétett
tartalmaihoz való

elköteleződés

privát üzenetek küldése a 
közvetlen, 1-es kapcsolati körön 

kívüli személyeknek - InMail

elérhető elérhető elérhető

nem elérhető speciális szűrők

profil információk

részletes
fontos információk

 
nem elérhető

A LinkedIn mutatója a
LinkedInen végzett
tevékenységek előrehaladási
szintjét mutatja

Social Selling Index

kapcsolatrendszerben elfoglalt hely

iparágban elfoglalt hely

a megfelelő emberek

elköteleződés

személyes márka

Kapcsolatépítés

a LinkedIn profil minden 
részének kitöltése

tartalom megosztása a profilon

multimédia csatolása a profilhoz
+ referenciák szerzése

 azoknak a meghívása a hálózatba,
 akik meglátogatták a profilunkat

keresési szűrők használata

meghívunk embereket a kapcsolatrendszerünkbe,
főként azokat, akik vezető beosztásúak

csoportokhoz csatlakozás LinkedInen
kapcsolatfelvétel privát üzenetekben

kommentelés és reagálás
 a megosztott tartalmakra

gratuláció a munkahelyváltáshoz 
vagy előléptetéshez

kapcsolatfelvétel a kollégákkal

kapcsolatfelvétel magas beosztású 
emberekkel privát üzenetben

leképezi az aktuális állapotot,
és a LinkedInen folytatott
 tevékenységektől
függően változik

a 70 pont már jó értéknek számít
 

A fizetős Sales Navigator
 fiókokhasználatával további pontokat 

kaphatnak a felhasználók.
 

https://www.linkedin.com/sales/ssi

https://www.linkedin.com/sales/ssi

