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NA PLATFORMIE SHAREBEE.

Hogyan támogatja a social selling a vállalatokat a bevétel növelésében?

A vezetőség szerepe a social selling integrálásában

Milyen elemekre van szükség a stratégia hatékony végrehajtásához?

Mi a vezetőség és a vállalatvezetők szerepe?

Meg kell értenie a social
selling mechanizmusait, és
támogatnia kell a csapatot
ebben az átalakulásban.
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amikor elsősorban az
értékesítési részlegek és a belső
szakértők a közösségi
kapcsolatrendszert használják
az ügyfelekkel való
kapcsolatépítésre.

Social sellingnek
hívjuk,

értékesítési vezető
change in

mszemléletváltásindset

marketing HR
A tartalom létrehozásáért
és közös megalkotásáért

felel, és szorosan
együttműködik az

értékesítéssel.

A HR feladata, hogy a modern
értékesítési képességeknek
megfelelő munkatársakat
megszerezze és továbbképezze.

Amint a cég megérti az online
világban rejlő potenciált, a

megközelítés az eladás
helyett a tanácsadás felé

mozdul.Kapcsolatrendszer kiépítése

Személyes LinkedIn profil

Tanácsadói hírnév építése

A LinkedIn integrálása az
értékesítési folyamatba

Kapcsolatok építése a LinkedInen

Jelen kell lenni a LinkedInen, hogy jó példát
mutassanak.

A vezetőknek azt kell kommunikálniuk a kollégák felé,
hogy a social selling a vállalat stratégiájának egyik eleme.

A social sellingnek be kell épülnie az értékesítési vezetőkkel folytatott
megbeszélésekbe. A social selling a gondolkodásmód megváltoztatásáról szól,

ezért a vállalatvezetés szerepe a legfontosabb. Fontos, hogy
a vezetők a változás nagykövetei legyenek.

Az ügyfelek 78%-a megbízható
tanácsadókat keres,
nem értékesítőket

2025-ben a szállítók és ügyfelek
közötti
kapcsolattartás 80%-a
online fog zajlani

65%

80%
GARTNER, 2020

78%
SALESFORCE, 2018
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A B2B ügyfelek 65%-a
 tartalmakat
a vásárlási döntés 
támogatására használják.

for

TA mai B2B-ügyfelek
másképp vásárolnak,
mint néhány évvel ezelőtt.
A vásárlási útvonal nagy része
az online térben van.

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
 

Az ügyfelek a
tanácsadókat keresik, a tartalom
pedig befolyásolja a vásárlási
döntéseket. A Covid-19 is
felerősítette
a digitális csatornák használatát
az ügyfelek körében.

bizalomtanácsadói
megítélés

 

jelenlét
a LinkedInen

 

A LinkedIn lehetőséget kínál az értékesítőknek
arra, hogy
felépítsék a tanácsadói
szerepüket, és a felület megoldást kínál az
ügyfelekkel való kapcsolatépítésre akkor is,
amikor a személyes találkozók
korlátozottak. Ennek köszönhetően a social
selling
tevékenységek támogatják az értékesítőket az
ügyfélszerzésben és -megtartásban, valamint az
árrés fenntartásában.

FORRESTER, 2017

27%

online kutatás

6%

találkozó a
beszállítóval

 GARTNER, 2019

Időráfordítás a vásárlási folyamat
során


