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 Μία Προσέγγιση Βελτίωσης της  
            Ανθρώπινης Απόδοσης  

για Αποτελεσµατικές Πωλήσεις  
Πώς µπορούµε να προσθέσουµε αξία στην εταιρεία σας συνδυάζοντας 

εκπαίδευση και ηγεσία  
 

Επισκόπηση  
Οι υψηλής απόδοσης εταιρείες πωλήσεων χρησιµοποιούν εδώ και χρόνια 
στοχευόµενη εκπαίδευση για να καλύψουν κενά γνώσεων ή δεξιοτήτων που 
θεωρούν κρίσιµα για την αποτελεσµατικότητα των πωλητών τους. Επιπλέον, 
αρκετές έρευνες καταδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο της εκπαίδευσης των 
πωλητών στην απόδοσή τους. Είναι, επίσης, ευρέως παραδεκτή η αντίληψη 
ότι µόνο η εκπαίδευση των πωλητών δεν είναι τόσο αποτελεσµατική όσο η 
εκπαίδευση που συνδυάζεται µε αλλαγή στις διαδικασίες εργασίας και στη 
διαχείριση των πωλητών. ∆υστυχώς, λίγες έρευνες ασχολούνται µε το 
ερώτηµα του κατά πόσο µία συστηµατική προσέγγιση στη βελτίωση της 
ανθρώπινης απόδοσης θα έκανε ακόµα πιο αποτελεσµατική την εκπαίδευση 
των πωλητών. Ως αποτέλεσµα, ορισµένες εταιρείες είναι επιφυλακτικές στο να 
προχωρήσουν στην απαιτούµενη επένδυση εφαρµογής µίας τέτοιας 
συστηµατικής προσέγγισης.  
 
Αυτή η έρευνα καταλήγει στο ότι η εκπαίδευση πωλητών µπορεί να επιφέρει 
σηµαντική βελτίωση στις πωλήσεις, η βελτίωση, όµως, γίνεται ακόµα πιο 
θεαµατική όταν η συγκεκριµένη εκπαίδευση συνδυάζεται µε αλλαγές στο 
περιβάλλον πωλήσεων. Σε αυτήν την έρευνα, δείχνουµε ότι η εκπαίδευση 
πωλητών είναι 67% περισσότερο αποτελεσµατική όταν συνδυάζεται µε 
αλλαγές στο περιβάλλον, δηλαδή, µε εκπαίδευση των προϊσταµένων 
πωλήσεων πάνω στην καθοδήγηση των υφισταµένων τους και στην 
υποστήριξή τους για την εφαρµογή της εκπαίδευσης καθώς και µε την 
προσθήκη εργαλείων για να καλύψουν νέα πεδία δεξιοτήτων.  Η έρευνα αυτή 
δείχνει ότι όταν µία εταιρεία φεύγει από την παραδοσιακή αντίληψη 
εκπαίδευσης και πηγαίνει σε µία λογική Βελτίωσης της Ανθρώπινης 
Απόδοσης, η βελτίωση της απόδοσης των πωλητών της όσο και της 
γενικότερης απόδοσης της εταιρείας είναι σηµαντικότερες και µεγαλύτερης 
διάρκειας.  
 
Βελτίωση Ανθρώπινης Απόδοσης  
Αποτελεί κοινή εµπειρία σε κάθε παραδοσιακή προσέγγιση εκπαίδευσης 
πωλητών: οι πωλητές φεύγουν από το σεµινάριο εξοπλισµένοι µε µία νέα 
αντίληψη πωλήσεων και νέες δεξιότητες, τις οποίες είναι πρόθυµοι και έτοιµοι 
να θέσουν σε εφαρµογή, επιστρέφουν, όµως, στο ίδιο, απαράλλαχτο 
περιβάλλον πωλήσεων· ένα περιβάλλον στο οποίο τα εργαλεία και οι 
διαδικασίες πωλήσεων δεν έχουν προσαρµοστεί έτσι ώστε να υποστηρίξουν 
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τις νέες δεξιότητες· ένα περιβάλλον στο οποίο οι προϊστάµενοι δεν γνωρίζουν 
πώς να υποστηρίξουν τους πωλητές τους στην προσπάθειά τους να 
εφαρµόσουν τις νέες δεξιότητες ή ακόµα και να αξιολογήσουν πόσο καλά οι 
πωλητές χρησιµοποιούν αυτές τις δεξιότητες µε τους πελάτες τους.  
 
Μία προσέγγιση Βελτίωσης της Ανθρώπινης Απόδοσης στοχεύει στην 
εταιρική υψηλή απόδοση και αναγνωρίζει ότι κάθε προσπάθεια βελτίωσης 
που γίνεται αποσπασµατικά έχει µόνο περιορισµένα αποτελέσµατα. Η 
εφαρµογή ενός νέου συστήµατος πωλήσεων ή µίας νέας διαδικασίας χωρίς 
την κατάλληλη εκπαίδευση ή καθοδήγηση δεν θα φέρει βελτίωση των 
πωλήσεων. Αντίστοιχα, κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης πωλητών θα έχει, 
επίσης, µειωµένο αντίκτυπο όταν θα εφαρµοστεί χωρίς εργαλεία και 
υποστήριξη από τους προϊσταµένους.  
 
Μία εκπαιδευτική προσέγγιση που αναγνωρίζει και λαµβάνει υπόψη τη 
σηµαντικότητα των εργαλείων, τη µέτρηση και την υποστήριξη των 
προϊσταµένων ενισχύει και παρατείνει τον αντίκτυπο της µαθησιακής 
διαδικασίας. Στην Wilson Learning, ονοµάζουµε µία τέτοια προσέγγιση ως 
διαδικασία Βελτίωσης Ανθρώπινης Απόδοσης (ΒΑΑ), η οποία παρουσιάζεται 
στο παρακάτω γράφηµα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μία πλήρης περιγραφή της ΒΑΑ διατίθεται σε ξεχωριστό έγγραφο. Συνοπτικά, 
πιστεύουµε ότι κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια που στοχεύει στην ανάπτυξη 
πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω τρεις παραµέτρους για τη 
µεγιστοποίηση του αποτελέσµατός της: 
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1. ∆ηµιουργία µίας Εταιρικής Ανάγκης: ∆ηµιουργία µίας εταιρικής ανάγκης για 
το τι θέλουµε να βελτιώσουµε στην απόδοσή µας, συνδυάζοντας 
συγκεκριµένους εταιρικούς καταλύτες µε απαιτήσεις δεξιοτήτων 

2. Κατανόηση της Πρόκλησης: Λήψη αποτελεσµατικών αποφάσεων ως προς 
το ποιες δεξιότητες θα στοχεύσουµε, επιλογή µεθόδων διδασκαλίας και 
καθορισµός τόσο του τρόπου µε τον οποίο αυτή η εκπαίδευση θα 
ενσωµατωθεί µέσα στον οργανισµό όσο και του τρόπου µε τον οποίο οι 
εµπλεκόµενοι θα την υποστηρίξουν 

3. ∆ηµιουργία Ολοκληρωµένων Λύσεων: ∆ηµιουργία των απαραίτητων 
παραµέτρων βελτίωσης της απόδοσης για να αντιµετωπίσουµε την 
πρόκληση και να πετύχουµε τα στρατηγικά αποτελέσµατα 

 Ανάπτυξη της µαθησιακής διαδικασίας για νέες γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες 

 Ανάπτυξη των εργαλείων και διαδικασιών εργασίας που θα 
υποστηρίξουν την εφαρµογή της µάθησης 

 Παροχή της δυνατότητας να παρακολουθείται και να αξιολογείται ο 
αντίκτυπος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην απόδοση  

 ∆ιασφάλιση ότι οι προϊστάµενοι είναι έτοιµοι να καθοδηγήσουν τους 
υφισταµένους τους και να υποστηρίξουν την εφαρµογή των 
δεξιοτήτων 

 
Η εµπειρία µας καταδεικνύει ότι µία εταιρεία που αναγνωρίζει και θέτει σε 
εφαρµογή τις τρεις αυτές παραµέτρους µεγιστοποιεί τον θετικό αντίκτυπο της 
εκπαίδευσής της στα εταιρικά αποτελέσµατα. Αυτή η έρευνα δείχνει ότι όταν 
εφαρµόζονται πολλά στοιχεία της προσέγγισης ΒΑΑ, τα αποτελέσµατα 
υπερβαίνουν κατά πολύ τα κέρδη ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. Εποµένως, η δηµιουργία ολοκληρωµένων λύσεων αποτελεί 
προϋπόθεση για συνεχή βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης.  
 
Απόδειξη της Αποτελεσµατικότητας της Προσέγγισης Βελτίωσης 
της Ανθρώπινης Απόδοσης  
Προκειµένου να αποδείξουµε ότι η προσέγγιση ΒΑΑ στην εκπαίδευση 
υπερέχει της παραδοσιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης, χρειαζόµασταν µία 
ευκαιρία σύγκρισης ενός προγράµµατος εκπαίδευσης µε ένα πρόγραµµα που 
θα ελάµβανε υπόψη τις παραµέτρους της ΒΑΑ. Μία τέτοια ευκαιρία µάς 
δόθηκε όταν δουλεύαµε µε µία εταιρεία του Fortune 500. Μας ζητήθηκε να 
εκπαιδεύσουµε τους πωλητές τους σε µία νέα προσέγγιση πωλήσεων που 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία Ο Πωλητής-Σύµβουλος της Wilson Learning. Η 
εταιρεία µάς έδωσε το δικαίωµα να µελετήσουµε τον σχετικό αντίκτυπο της 
προσέγγισης ΒΑΑ στην εκπαίδευση, συγκρίνοντας την οµάδα πωλητών που 
έλαβε την προσέγγιση ΒΑΑ τόσο µε µία άλλη οµάδα που έλαβε µία 
παραδοσιακή εκπαίδευση πωλητών όσο και µε µία άλλη οµάδα πωλητών που 
δεν έλαβε καµµία απολύτως εκπαίδευση. Συνολικά, 246 πωλητές και 
προϊστάµενοι πωλήσεων συµµετείχαν σε αυτήν την έρευνα που διήρκεσε 18 
µήνες.  
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Οµάδες Έρευνας  
Οι πωλητές και οι προϊστάµενοί τους χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες ιδίου 
µεγέθους: 

 Οµάδα Χωρίς Εκπαίδευση: Μία οµάδα πωλητών και προϊσταµένων δεν 
έλαβαν καµµία σχετική εκπαίδευση κατά το διάστηµα της έρευνας. 
Αυτό µας επέτρεψε να αξιολογήσουµε κατά πόσο η εκπαίδευση ήταν 
αποτελεσµατική καθώς και να αποκλείσουµε εξω-εκπαιδευτικές 
παραµέτρους, όπως η γενική οικονοµική κατάσταση.  

 Οµάδα µε Παραδοσιακή Εκπαίδευση Πωλήσεων: Μία δεύτερη οµάδα 
πωλητών και προϊσταµένων συµµετείχαν σε ένα διήµερο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε στόχο την εκµάθηση δεξιοτήτων του Πωλητή-
Συµβούλου. (Μία πλήρης περιγραφή του προγράµµατος Ο Πωλητής-
Σύµβουλος διατίθεται σε ξεχωριστό έγγραφο.)  

 Οµάδα Προσέγγισης ΒΑΑ: Μία τρίτη οµάδα πωλητών και 
προϊσταµένων συµµετείχαν, επίσης, στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 
Πωλητή-Συµβούλου. Όµως, επιπρόσθετα: 

o Οι προϊστάµενοι έλαβαν εκπαίδευση πάνω στις ίδιες δεξιότητες 
του Πωλητή-Συµβούλου και πρόσθετη εκπαίδευση πάνω στον 
τρόπο µε τον οποίο µπορούν να καθοδηγούν τους πωλητές 
τους και να παρακολουθούν την εφαρµογή των δεξιοτήτων τους.  

o Οι πωλητές έλαβαν µία σειρά εργαλείων (έντυπα, φόρµες 
τσεκαρίσµατος κ.ά.) προκειµένου να βοηθηθούν στην εφαρµογή 
των νέων δεξιοτήτων.  

 
Προτού αρχίσει η συγκεκριµένη εκπαίδευση, το προφίλ των πωλητών και στις 
τρεις οµάδες ήταν παρόµοιο σε σχέση µε την ηλικία τους, την εµπειρία σε 
πωλήσεις και την απόδοσή τους στις πωλήσεις.  Ως αποτέλεσµα, 
αισθανόµασταν σίγουροι ότι όποιες αλλαγές προκύψουν στην απόδοση των 
ανθρώπων αυτών κατά την περίοδο της έρευνας οφείλονταν στην εκπαίδευση 
και τις τεχνικές ΒΑΑ και όχι σε διαφορές µεταξύ των πωλητών.  
 
 
 
Κριτήρια Μέτρησης της Απόδοσης  
Χρησιµοποιήσαµε τα αποτελέσµατα πωλήσεων για να αξιολογήσουµε τον 
αντίκτυπο της εκπαίδευσης στις πωλήσεις, πιστεύοντας ότι είναι ο 
περισσότερο άµεσος τρόπος για να µετρήσουµε την απόδοση. Η 
συγκεκριµένη εταιρεία εξέδιδε αποτελέσµατα πωλήσεων ανά τρίµηνo, έτσι για 
τους 18 µήνες διάρκειας της έρευνας, τα αποτελέσµατα πωλήσεων 
µοιράστηκαν σε έξι ξεχωριστές περιόδους µελέτης και σύγκρισης ως εξής: 
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Αποτελέσµατα 
Καθώς δεν µπορούµε να δείξουµε πραγµατικά αποτελέσµατα πωλήσεων 
(προκειµένου να διασφαλίσουµε την εµπιστευσιµότητα των στοιχείων της 
εταιρείας), τα αποτελέσµατα που φαίνονται στο παρακάτω γράφηµα 
παρουσιάζονται ως ένα ποσοστό βελτίωσης σε σύγκριση µε τη βάση 
απόδοσης πριν την εκπαίδευση.  
 

Σύγκριση των τριών οµάδων (Οµάδα Χωρίς Εκπαίδευση, Οµάδα µε 
Παραδοσιακή Εκπαίδευση Πωλήσεων, Οµάδα Προσέγγισης ΒΑΑ)  

αναφορικά µε αποτελέσµατα Πωλήσεων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περίοδος 
Μελέτης 

∆ραστηριότητα Περιγραφή 

Τρίµηνα 1-2  
 

Περίοδος πριν την 
εκπαίδευση 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθεί 
µία βάση απόδοσης προτού οι οµάδες 

λάβουν εκπαίδευση. 
 

Τρίµηνα 3-4  
 

Περίοδος κατά τη 
διάρκεια της 
εκπαίδευσης 

Αυτή ήταν η περίοδος των 6 µηνών 
κατά την οποία 164 πωλητές και 
προϊστάµενοι στις οµάδες έρευνας 
έλαβαν εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι 82 
πωλητές ήταν στην Οµάδα Χωρίς 

Εκπαίδευση.   
 

Τρίµηνο 5 Περίοδος αµέσως 
µετά την εκπαίδευση 

Αυτή ήταν η περίοδος των τριών µηνών 
αµέσως µετά τη λήξη της εκπαίδευσης. 

 
Τρίµηνο 6 Περίοδος αρκετά 

µετά την εκπαίδευση 
Αυτή η περίοδος συµπεριλήφθηκε στην 

έρευνα για να αξιολογήσουµε τη 
συνέχεια της βελτίωσης.  
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∆ύο είναι τα βασικά ερωτήµατα που επιχείρησε να απαντήσει αυτή η έρευνα: 
 

 Η παραδοσιακή εκπαίδευση πωλητών δηµιουργεί από µόνη της 
καλύτερες επιδόσεις πωλήσεων; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα 
δίνεται από τη σύγκριση µεταξύ της Οµάδας Χωρίς Εκπαίδευση και της 
Οµάδας µε Παραδοσιακή Εκπαίδευση Πωλήσεων. 

 
 Η προσέγγιση ΒΒΑ φέρνει µεγαλύτερη βελτίωση από την παραδοσιακή 
εκπαίδευση πωλητών; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δίνεται από τη 
σύγκριση µεταξύ της Οµάδας µε Παραδοσιακή Εκπαίδευση Πωλήσεων 
και της Οµάδας Προσέγγισης ΒΑΑ.  

 
Το παραπάνω γράφηµα δείχνει ότι η απάντηση και στα δύο ερωτήµατα είναι 
θετική. Η απόδοση της Οµάδας Χωρίς Εκπαίδευση (µπλε γραµµή) 
διαφοροποιήθηκε ελάχιστα κατά τη διάρκεια των 18 µηνών της έρευνας. Η 
µεγαλύτερη βελτίωση ήταν µία αύξηση της απόδοσης κατά 16% κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αµέσως µετά την εκπαίδευση, η οποία στη συνέχεια 
έπεσε σε ένα ποσοστό βελτίωσης 7% σε σχέση µε τη βάση απόδοσης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αρκετά µετά την εκπαίδευση. Το γεγονός ότι η οµάδα 
αυτή ανέβασε την επίδοσή της, ακόµα και οριακά, υποδηλώνει την ύπαρξη 
κάποιων γενικών κλαδικών και οικονοµικών αλλαγών που µπορεί να 
επηρέασαν τα αποτελέσµατα. Εποµένως, οι περισσότερο σηµαντικές 
διαπιστώσεις αφορούν στο πόσο περισσότερο η Οµάδα µε Παραδοσιακή 
Εκπαίδευση Πωλήσεων και η Οµάδα Προσέγγισης ΒΑΑ βελτιώθηκαν σε 
σχέση µε την Οµάδα Χωρίς Εκπαίδευση.  
 
Συγκρίνοντας την Οµάδα Χωρίς Εκπαίδευση µε την Οµάδα µε Παραδοσιακή 
Εκπαίδευση Πωλήσεων (κόκκινη γραµµή), µπορούµε να δούµε τον αντίκτυπο 
της αποσπασµατικής εκπαίδευσης πωλητών. Κατά τη διάρκεια της εξάµηνης 
περιόδου εκπαίδευσης, η απόδοση βελτιώθηκε κατά 16% σε σχέση µε τη 
βάση απόδοσης και, στη συνέχεια, αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση µε τη βάση 
απόδοσης κατά τη διάρκεια των τριών µηνών αµέσως µετά την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης. Η αύξηση αυτή είναι κατά 2.3 φορές υψηλότερη της 
αύξησης της Οµάδας Χωρίς Εκπαίδευση. Τέλος, 90% της βελτίωσης της 
απόδοσης διατηρήθηκε – η έρευνα έκλεισε µε µία αύξηση πωλήσεων της 
τάξεως του 39% κατά την περίοδο αρκετά µετά την εκπαίδευση ή, αλλιώς, 5.6 
φορές µεγαλύτερη από τη βελτίωση της Οµάδας Χωρίς Εκπαίδευση.  
Όσο σηµαντική ήταν η βελτίωση της απόδοσης στην Οµάδα µε Παραδοσιακή 
Εκπαίδευση Πωλήσεων, ακόµα περισσότερο θεαµατική ήταν η βελτίωση της 
απόδοσης στην Οµάδα Προσέγγισης ΒΑΑ. Κατά τη διάρκεια των τριών µηνών 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η απόδοση της Οµάδας 
Προσέγγισης ΒΑΑ βελτιώθηκε κατά 67% σε σχέση µε τη βάση απόδοσης – 
4.2 φορές µεγαλύτερη από τη βελτίωση της Οµάδας Χωρίς Εκπαίδευση και 
56% υψηλότερη από την αντίστοιχη της Οµάδας µε Παραδοσιακή Εκπαίδευση 
Πωλήσεων. Επιπλέον, αυτή η απόδοση διατηρήθηκε, πέφτοντας λιγότερο 
από 3% από αυτό το ποσοστό, σε µία απόδοση της τάξεως του 65% σε 
σχέση µε τη βάση απόδοσης κατά την περίοδο αρκετά µετά την εκπαίδευση.  
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Τα Κέρδη της Επένδυσης της Προσέγγισης Βελτίωσης της 
Ανθρώπινης Απόδοσης  
Η έννοια της υποστήριξης της εκπαίδευσης νέων δεξιοτήτων δεν είναι 
καινούρια. Γιατί, λοιπόν, οι εταιρείες δεν ανέπτυξαν προσπάθειες ΒΑΑ στο 
παρελθόν; Ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια ήταν η πεποίθηση ότι η 
δηµιουργία και εφαρµογή αυτών των πρόσθετων παραµέτρων ενός πλαισίου 
ΒΑΑ δεν θα δικαιολογούσαν το κόστος τους. Για παράδειγµα, η εφαρµογή 
ενός προγράµµατος εκπαίδευσης πωλητών έχει ένα άµεσο και µετρήσιµο 
αποτέλεσµα στην απόδοσή τους, όµως, η αξία ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος προϊσταµένων πωλήσεων, εργαλεία υποστήριξης των νέων 
δεξιοτήτων και νέες βάσεις µέτρησης επιδόσεων των πωλητών δεν έχουν 
αξιολογηθεί άµεσα.  
 
Μελετώντας κανείς την παρούσα έρευνα, καταλαβαίνει ότι τα κέρδη της 
επένδυσης της προσέγγισης ΒΑΑ τελικά υπερέχουν των κερδών της 
επένδυσης σε µεµονωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Πιο συγκεκριµένα, το 
κόστος της εκπαίδευσης των προϊσταµένων πωλήσεων και της εφαρµογής 
νέων εργαλείων και βάσεων µέτρησης ήταν περίπου το 20% του κόστους της 
αρχικής εκπαίδευσης πωλητών, έφερε, όµως, βελτίωση της απόδοσης της 
τάξεως του 67%. Υπολογίσαµε ότι εάν τα αποτελέσµατα αντανακλούσαν µία 
περίοδο τριών ετών (κατά την οποία θα αναµένετο να διατηρηθούν οι ίδιες 
δεξιότητες), τα κέρδη της επένδυσης για τα µεµονωµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα θα ήταν περίπου $12 για κάθε επενδεδυµένο δολλάριο και $20 
για κάθε επενδεδυµένο δολλάριο για την προσέγγιση ΒΑΑ. Τα νούµερα της 
προσέγγισης ΒΑΑ θα µπορούσαν να είναι ακόµα υψηλότερα καθώς οι 
δεξιότητες διατηρήθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο για µεγαλύτερο διάστηµα. 
Γίνεται ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι αξίζει να εφαρµοστεί η προσέγγιση ΒΑΑ στη 
µαθησιακή διαδικασία.  
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