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Modern B2B értékesítési folyamat

LinkedIn integrálása a csapat munkájába
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online márkaépítés

hagyományos értékesítési folyamat

modern értékesítési folyamat

A hagyományos és modern – többek között LinkedInre épülő – értékesítési
folyamatok közötti különbségek:
Az elérési csatornák és a források bővítése lehetővé teszi az értékesítők számára,
hogy megszólítsák a kapcsolatokat a kapcsolatfelvételi folyamat során.
Az ügyfelek „előkészítési” szakaszát is tartalmazza, amikor azok még nem állnak
készen a beszélgetésekre (megosztás a LinkedInen, tartalom küldése).
Az online márkaépítés beépül a folyamat minden szakaszába.
Telefon- vagy videohívás a találkozók helyett. Ma ez már nem egy alternatíva, a legtöbb
esetben az értékesítő egyetlen lehetősége. Fontos, hogy az értékesítők ne várják meg,
amíg „minden visszatér a normális kerékvágásba”, hanem tudatosan keressék az
érdeklődőket, hogy a következő lépés egy telefon- vagy videóhívás legyen, és ne egy
élő találkozó.

Manapság fontos, hogy az ügyfelet a
kapcsolatfelvétel különböző pontjain befolyásoljuk.
A LinkedIn egyike a modern értékesítési eszközök
teljes ökoszisztémáját támogató kapcsolattartási
csatornáknak.

EMAILEK LINKEDINTELEFONOK MEGBESZÉLÉSEK

többcsatornás

1. példa a többcsatornás megközelítésre

Az értékesítő a cég blogján található cikk szerzője. Az ilyen
típusú tartalmakat a profiljukon LinkedIn cikkben is
közzétehetik, ami további 2-3 bejegyzést generálhat. A
LinkedInen privát üzenetben vagy e-mailben is elküldhetik
ezt az ügyfélnek. A telefonbeszélgetés során pedig
hivatkozhatnak erre a cikkre.

2. példa a többcsatornás megközelítésre
Az értékesítő megtörheti a jeget azzal, hogy meghívja a
potenciális ügyfelet a LinkedIn kapcsolatai közé. A következő
lépésben küldjön egy e-mailt, amelyben telefonhívást javasol,
valamint egy érdekes tartalomra mutató linket (amelyet az
értékesítő írt), vagy hívja fel közvetlenül az ügyfelet.



Értékesítői tevékenység a LinkedInen
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1. csoport
Arculatépítő tevékenységek – márkaépítés

LinkedIn integrálása a munkába

Olyan privát üzenetek ügyfeleknek, amelyek semmilyen
értéket nem kínálnak a másik fél számára.

Spam LinkedInen

Ilyen például 
egy spam

 
Üdv! Köszönöm, hogy elfogadta a

felkérést. Az XXXX céget
képviselem. Cégünk szakterülete az
XXXX, piacvezetők vagyunk az XXXX

területén. Már XX éve működünk.
 

 Szívesen ismertetném termékeinket
és megoldásainkat egy találkozó

vagy telefonbeszélgetés keretében.
Jövő hét folyamán alkalmas lehet?

Remélem, hogy az általam közzétett
anyagok és tartalmak értékesnek
bizonyulnak az Ön számára. Üdvözlöm a
kapcsolatrendszeremben, kérlem, jelezze,
ha szeretne megbeszélni valamit.

Nemrégiben írtam egy cikket, amelyben
leírtam a tapasztalatainkat az
{ügyfélkihívás} területén. Arra
gondoltam, hogy talán Önök is hasonló
helyzetekkel szembesülnek. Ha nem
bánja, elküldhetném a cikk linkjét. Talán
még hasznos lesz.”

Ilyen például egy jó 
üzenet

„Üdv! Köszönöm, hogy elfogadta a
jelölésemet. Ahogy korábban írtam - napi
szinten dolgozom X igazgatóval az Y
iparágban az IT-infrastruktúra területén.

általános üdvözlet: 

vagy konkrétabb üdvözlet:bárki építhet márkát a közösségi média felületeken

A kapcsolatrendszeren belül kell a legerősebb márkát
létrehozni, nem az összes LinkedIn felhasználóból
kell kitűnni.

márka a LinkedInen

szakmai LinkedIn profil

tartalom megosztása

hozzászólás a megosztott tartalmaknál

Ügyfélközpontú profil, amely teljesen az ügyfélnek –
nem a munkáltatónak – szól.

Olyan tartalmak, amelyek vonzóak lehetnek a
célcsoportunk számára, és támogathatják a vásárlási
folyamatokat. Például cikkek, jelentések, nyilatkozatok, e-
bookok, webinárok stb. A tartalom célja, hogy edukálja,
támogassa az ügyfeleket, és meggyőzze őket arról, hogy
bízzanak az értékesítő szakértelmében.

Megfelelő helyeken amelyek vonzóak a
célcsoportunk számára.

2. csoport 
Aktív kifelé irányuló tevékenységek

kapcsolatrendszer kiépítése

Kapcsolatfelvétel privát üzenetben

Hálózat bővítése a célcsoportnak megfelelően.
Mindenkit érdemes meghívni, akinek hatása van a
vásárlási döntésekre és jelen van a LinkedInen.

A privát üzenetek a social selling folyamat fontos
láncszemét képezik. A privát üzenetnek értéket kell
hordoznia. Az üzenetek nem megfelelő használata
tönkreteheti azokat a lehetőségeket, amelyeket
LinkedIn jelent a célközönség megtalálásában.
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LinkedIn integrálása a csapat munkájába

Oktatási
 mutatók

Közösségi oldalakra
vonatkozó mutatók

értékesítési
mutatók

képzési modulok

kvízek

tanúsítványok

A LinkedIn-mutató azt jelzi, milyen szinten tartanak a LinkedInen
végzett tevékenységek.

Social selling index
https://www.linkedin.com/sales/ssi

Social selling index
– LinkedIn-mutató

A kapcsolatrendszer
méretének növekedése

Megosztott tartalmak száma

A profil referenciáinak száma

SSI

Küldött privát üzenetek
száma

A jó érték legalább 70 pont

50-70 új kapcsolat hetente
a számok az értékesítői szereptől függnek
("hunter", "farmer")

1-3 megosztott tartalom hetente

pl. 1 ügyfél-referencia negyedévente

a számok az értékesítői szereptől ("hunter",
"farmer") és a folyamatok számától függenek

A befejezett modulokról, kvízekről és
tanúsítványokról a Social Selling
Experts csapatánál érdeklődhet.

A hívások/
megbeszélések száma

Az ajánlatok száma

Az aláírt szerződések 
száma/értéke

http://socialsellingexperts.pl/
https://www.linkedin.com/sales/ssi
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Jelentés4

. 

3 leadforrás a social selling során

A LinkedIn integrálása a csapat munkájába

Közvetlen kérdés az értékesítőhöz

Az értékesítő aktív, kifelé irányuló
tevékenységei

Marketingleadek, például a
tartalomra reagálva vagy a
weboldalon szerzett
kapcsolatfelvételi adatok
alapján

Győződjön meg arról, hogy a CRM
rendszerben meg lehet adni

leadforrásként a LinkedInt vagy a
social sellinget

CRM rendszer

A riportok az első, legfontosabb szakaszok
következtetéseinek alapját képezik. Értékesítési
vezetőként csak az adatok alapján tudhatja, hogy
csapata a helyes irányba halad-e.

Ha a cég használ CRM rendszert, akkor érdemes az
értékesítési mutatók jelentését abban elkészíteni, a
közösségi média mutatóit pedig Excelben
kivitelezni.

Tevékenységek elemzése5 A csapat motiválása6

csoportos 
találkozók

egyéni
 találkozók

Kezdetben a közösségi média
mutatóinak figyelésére
összpontosítson.

gamification

kommunikáció a vállalaton
belülversenyek

Tudásmegosztás a
csapaton belül

Ha az Ön csapata több értékesítőből áll, az új emberek megjelölése során konfliktusok léphetnek
fel. Ekkor érdemes felosztásokat használni, például iparág vagy helyszín szerint. Ha ez nem
lehetséges, akkor érdemes egy csapatmegbeszélést összehívni, és kialakítani egy szabályt, amely
szerint először a potenciális ügyfél kapcsolatrendszerét figyeljük meg, hátha valamelyik
munkatársak jelen van már az ismerősi körben. Általában az a személy, akinek a
kapcsolatrendszerében van a potenciális ügyfél, az lesz a LinkedIn-en a kijelölt kapcsolattartó.


