
Kihívások a B2B értékesítésben

A LinkedIn más csatornákat is támogat. Például megkönnyítheti a telefonos
vagy e-mailes kapcsolatfelvétel kezdeményezését.

A B2B ügyfelek 65%-a tartalmakat
a vásárlási döntés támogatására
használja
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Változások a B2B beszerzési folyamatban

Miért hasznos a social selling?
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Az ügyfelek 78%-a megbízható
tanácsadókat keres,
nem értékesítőket

2025-re a szállítók és ügyfelek
közötti

kapcsolattartás 80%-a
online fog zajlani

 

27%

online kutatás

65%
80%

GARTNER, 2020

78%
SALESFORCE, 2018

DEMAND GEN REPORT, 2018

for

6%

találkozó a
beszállítóval

A mai B2B ügyfelek másképp
vásárolnak, mint néhány évvel ezelőtt.
A vásárlási folyamat nagy része az
online térben történik.

Emellett az értékesítési részlegek
számára nehézséget okoz az ügyfelek
bizalmának kiépítése és megtartása.
Az értékesítők sok éven át
alkalmazott tolakodó taktikái miatt az
ügyfelek ma már inkább az interneten
keresztül tájékozódnak.

68%
A B2B ügyfelek 68%-a

inkább saját
online kutatást végez

 
FORRESTER, 2017

60%
az ügyfelek 60%-a nem

szeretne
kapcsolatba kerülni

az értékesítővel
 

A beszerzési folyamat során
digitális csatornákat használó

ügyfelek aránya a Covid-19
miatt is megnőtt.

 

FORRESTER, 2017

 GARTNER, 2019

az IT-döntéshozók
45%-25-34 év közötti

6,8-7 ember befolyásolja
a B2B vásárlási döntéseket

39%
6,8

45% TRUSTRADIUS, 2018

2015-ben a lengyelországi cégek
15%-a használta a közösségi médiát
a beszerzési folyamatban
PROCES ZAKUPOWY B2B, RAPORT, 2018

2018-ban a lengyelországi cégek
39%-a használta 
a közösségi médiát
a beszerzési folyamat során

DEMAND GEN REPORT, 2018 15%

Hogyan segíthet a social selling az értékesítőknek?3

Az értékesítők egyre később kerülnek be a folyamatba.

Hiányzik/korlátozott a bizalom az értékesítők iránt.

Készség a vásárlásra

Az értékesítőkel szembeni bizalom hiánya
megnehezíti az ügyfelek megszerzését.

A The Ultimate Sales Machine kutatása szerint a
megkeresett ügyfeleknek csak 3%-a áll készen a vásárlásra.

Kapcsolatépítés a beszerzési folyamat összes szereplőjével

Mivel az értékesítők a vásárlási folyamat későbbi szakaszában kapcsolódnak be, nincs
lehetőségük értéket teremteni a folyamat ezen szakaszában, ezért kénytelenek árharcba

bocsátkozni, és csökkenteni az árrést.

Nehéz kapcsolatot kiépíteni mindenkivel, aki hatással van a döntésre. Gyakran a
beszerzési csoportnak van egy képviselője, aki felveszi a kapcsolatot a beszállítókkal.

A hideghívás egyre kevésbé hatékony
Az ügyféltalálkozók szervezésének átlagos hatékonysága ma 2%.

Ez a szám évről évre csökken.

Az értékesítők korábban bekapcsolódhatnak a vásárlási folyamatba

Bizalomépítés a LinkedInen

Lehetőség kapcsolatépítésre olyan ügyfélcsoporttal, amely még nem áll
készen a vásárlásra

A LinkedIn lehetőséget ad az értékesítőknek arra, hogy profiljukon és profiltevékenységükön
keresztül építsék tanácsadói és szakértői megítélésüket, például tartalom közzétételével vagy
beszélgetésekben való részvétellel

A LinkedIn kapcsolatrendszer lehetőséget biztosít, hogy az értékesítők felvegyék a
kapcsolatot az olyan ügyfelekkel, akik még nem állnak készen a beszélgetésre. Ez
kihasználva ezt az előnyt, amíg az ügyfél készen nem áll a vásárlásra.

Kapcsolatépítés a beszerzési folyamat összes szereplőjével

Mivel az értékesítők kapcsolatrendszerében potenciális ügyfelek is vannak, korábban –
akár a folyamat megkezdése előtt – bekapcsolódhatnak a vásárlási folyamatba

A LinkedInen az értékesítők bárkivel kapcsolatba léphetnek, aki befolyással bír a döntésekre.
Az értékesítők hatással lehetnek rájuk, és kapcsolatokat építhetnek velük.

A LinkedIn fokozhatja a hagyományos módszerek hatékonyságát

Korlátozott lehetőségek az ügyfelek meggyőzésére 
a Covid-19 miatt

A korlátozott személyes találkozási lehetőségek miatt az ügyfelek
meggyőzése még kevésbé lehetséges.

Most, amikor az ügyfelek elérésére és meggyőzésére korlátozottak a
lehetőségek, a LinkedIn egy új csatornát kínál.

Új csatorna az ügyfelek meggyőzésére

Időráfordítás a vásárlási folyamat során



MODUŁ PŁATNY - WARTOŚĆ 6-10K (WIELKOŚĆ
PARTNERA) LUB MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PUNKTÓW

NA PLATFORMIE SHAREBEE.

LinkedIn potential

Miért hasznos a social selling?

A social selling használata

4
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A LinkedIn közösségi médiaként
a legnagyobb szerepet játssza a social selling
támogatásában.

üzleti közösségi média
felület

LinkedIn

A LinkedInt sokáig toborzási
platformként használták. Amikor
azonban a Microsoft 2016-ban átvette a
LinkedInt, az átalakult egy olyan felületté,
ahol az üzletkötés is lehetséges.

3+ millió felhasználó 
Lengyelországban

1 045 
 új fiók naponta

31 775 
új fiók havonta

44 
új fiók óránként

A világ számos vállalatában a social selling az értékesítési
stratégia része

49%

28%

A B2B vállalatok 49%-a
hivatalosan is használ

social selling programot
 

A B2B vállalatok 28%-a
azt állította, hogy a hivatalos is

használják a social selling
programokat

 

  FORRESTER 2017 

Csak 2% jelezte, hogy nem tervezik
ilyen program bevezetését

A social selling a nemzetközi
képzési cégek – például a

Sandler Training vagy Customer
Centric Selling – kínálatába is

bekerült, valamint a CRM
rendszerek is támogatják.

Például a Microsoft Dynamics
vagy a SalesForce integrálható a

LinkedIn rendszerébe, így a
telefonhívás vagy az e-mail

mellett ez is az egyik
szokványos ügyfél-

kapcsolattartási csatornává
válik.

Lengyelországban ennek a stratégiának az
alkalmazása még csak most kezdődött.
Becslések szerint ma a vállalatok mintegy
5%-a használja hivatalosan a LinkedInt az
értékesítési stratégiájában.
Az IT szektor alkalmazkodik a
leggyorsabban. Attól függően, hogy milyen
licencet használ a vállalat a Microsoft
Dynamics és a SalesForce már
integrálódtak a LinkedInbe.

https://hootsuite.com/resources/social-selling-b2b-imperative
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amikor az értékesítési részleg és a belső
szakértők személyes LinkedIn profilt
használnak az ügyfelekkel való
kapcsolatépítésre.

Mi a social selling?

Social sellingnek hívjuk,

Kapcsolatok építése
a folyamat következő lépéseinek
megtervezése: LinkedIn, e-mail vagy
telefon

a hálózat bővítése a célcsoporthoz
tartozó emberekkel.
Mindenkit meghív, aki befolyással van a
vásárlási döntésekre, és jelen van a
LinkedIn-en.

Kapcsolatrendszer kiépítéseTanácsadói arculat építése

LinkedIn integrálása az
értékesítési folyamatba

Reakció az ügyfelek tartalmaira,
gratuláció a munkahelyi

évfordulókhoz és
előléptetésekhez,

kapcsolatfelvétel privát
üzenetben

Értékes tartalmak közzététele
az ügyfelek számára,

támogatva őket a vásárlási
döntések meghozatalában.

Social selling:
1. Helyettesíti/támogatja a folyamat az értékesítés első szakaszait, hogy
segítsen a következő fázisba lépni.
2. Minden fázisban gazdagítja az értékesítési folyamatot.

csupán kiegészíti és támogatja az összes
többi tevékenységet, hogy megkönnyítse
az értékesítő munkáját.

A social selling nem helyettesíti a többi
módszert,

https://hootsuite.com/resources/social-selling-b2b-imperative

