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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ WILSON LEARNING  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ,  
ΚΑΘΟ∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  

 

Πρόκειται για  µια µάλλον πολύ συνηθισµένη ιστορία. Ένας πολύ υψηλών επιδόσεων πωλητής  
προωθείται σε διευθυντή πωλήσεων. Εντούτοις, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η εταιρία 
ανακαλύπτει ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που ήταν απαραίτητες για να γίνει το 
συγκεκριµένο άτοµο ένας  καταπληκτικός πωλητής δεν έχουν καµία συνεισφορά και συµβολή 
στο να καταλήξει σε έναν διευθυντή πωλήσεων  και στη πραγµατικότητα τον έχει οδηγήσει  
στην αποτυχία και στην αναποτελεσµατικότητα. 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ; 

Πολλές από τις ικανότητες που αποκτά ένας πωλητής και που σχετίζονται µε τη 
διαδικασία  της πώλησης δεν  έχουν  καµία σχέση και συνάφεια µε την οπτική γωνία, 
τις ικανότητες και το περιβάλλον στο οποίο δρα  ένας διευθυντής πωλήσεων. Ο 
παρακάτω πίνακας δείχνει µερικές από τις  σηµαντικότερες αλλαγές. 

Ως αποτέλεσµα αυτών των διαφορών, πολλοί διευθυντές πωλήσεων επιστρέφουν σε 
παλιές συµπεριφορές που είχαν από την περίοδο που ήταν και δρούσαν ως πωλητές. 
Μεταλλάσσονται σε «ηρωικούς ηγέτες» και  αρχίζουν να καταπιάνονται µε τον 
χειρισµό των πελατών όταν βλέπουν τα πρώτα προβλήµατα από τους πωλητές τους. 
Το αποτέλεσµα είναι ότι αυτοί οι διευθυντές πωλήσεων δεν  δίνουν  καµία 
«προστιθέµενη αξία» στην εταιρία. Ακόµα χειρότερα, µπορεί να υποσκιάζουν το 
συναίσθηµα της αυτοπεποίθησης που θα έπρεπε α αισθάνονται οι πωλητές τους, να 
µειώνουν την αξιοπιστία τους στους πελάτες, να ελαχιστοποιούν την ικανοποίηση που 
θα έπρεπε να προέρχεται από την  ίδια τη φύση της εργασίας τους και να µη 
λειτουργούν σωστά ως συνδετικοί κρίκοι  των πωλητών µε την εταιρία.   

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ; 

Το κόστος του να έχουµε έναν µη αποτελεσµατικό διευθυντή πωλήσεων είναι πολύ 
µεγαλύτερο  από το κόστος της πρόσληψης και της εκπαίδευσης ενός διευθυντή. Στη 
πραγµατικότητα, το πρόβληµα είναι πολύ βαθύτερο. Για παράδειγµα, σε µια µεγάλη 
φαρµακευτική εταιρία, η διοίκηση τη εταιρίας υπολόγισε τα κόστη που  
δηµιουργούνται σε µια επίπτωση ενός  αναποτελεσµατικού  περιφερειακού διευθυντή 
πωλήσεων. Τα κόστη που προσδιόρισε η εταιρία συµπεριλάµβαναν: 
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• Ζηµία από τη  µεταφορά της βάσης των πελατειακής του βάσης. Η εταιρία 
θα έπρεπε να προσλάβει  έναν άλλο πωλητή προκειµένου να χειρισθεί τους 
πελάτες του διευθυντή.  Συνήθως, αυτή η κίνηση έχει ως αποτέλεσµα να 
υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς τη µεταβίβαση του πελατολογίου και τη 
γνωριµία µε το νέο πωλητή και αυτό µεταφράζεται  σε µείωση τζίρου από τους 
συγκεκριµένους  πελάτες για ένα χρονικό διάστηµα. 

• Απογοήτευση  του πωλητή. Αν  κάποιος πολύ καλός πωλητής αισθανθεί ότι ο 
διευθυντής του δεν τον βοηθάει και υποστηρίζει στο κρίσιµο του πελατολογίου 
του, υπάρχουν δύο ενδεχόµενα: είτε θα επιδιώξει την αλλαγή οµάδας πωλήσεων 
είτε θα βάλει ως στόχο την αλλαγή εταιρίας. 

• Μειωµένη αποτελεσµατικότητα του  πωλητή. Όταν οι διευθυντές υιοθετούν 
ένα µοντέλο «ηρωικής ηγεσίας» ή δεν υποστηρίζουν επαρκώς τους ανθρώπους 
τους, πολλοί πωλητές θα αισθανθούν ότι δεν παρακινούµαι στο βαθµό που θα 
ήθελαν. Μερικοί θα σταµατήσουν να πουλάνε όπως στο παρελθόν ενώ κάποιοι 
άλλοι θα αφήσουν τους διευθυντές τους να άνουν τη δουλειά για αυτούς. 

• Απώλεια της καλής εικόνας στην αγορά. Καθώς ο πωλητής εγκαταλείπει έναν 
πελάτη, τότε αυτός αρχίζει να αντιµετωπίζει  περισσότερους «προσωρινούς» 
πωλητές και µε αυτόν τον τρόπο χάνεται η αξιοπιστία προς την εταιρία. 

• ∆υσκολία νέων προσλήψεων. Η αντικατάσταση των πωλητών που φεύγουν 
από µια εταιρία γίνεται ολοένα πιο δύσκολη και πιο ακριβή καθώς η φήµη προς τον 
συγκριµένο διευθυντή κλονίζεται και γίνεται ευρέως γνωστή. Βεβαίως, αυτό έχει 
αντανάκλαση και στη φήµη τη εταιρίας. 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

• Έχει µια ξεκάθαρη και άµεση µέτρηση 
της επιτυχία του – τζίρος ή οποιοδήποτε 
άλλο ποσοτικό κριτήριο. 

• Έχει µια σαφώς προσδιορισµένη 
διαδικασία εργασίας και µια 
συγκροτηµένη µέθοδο πωλήσεων 

• Έχει µια περιοδική αναγνώριση της 
απόδοσης του  ενώ παράλληλα µπορεί να 
εισπράττει την ικανοποίηση των πελατών 
του 

• Απεχθάνεται τους κανόνες ενώ δαπανάει 
το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του µε 
τους πελάτες τους µε στόχο να τους 
εξυπηρετήσει µ τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 

• Τείνει να συµπεριφέρεται σαν «αστέρας»  

• Πολλές φορές, έχει να κάνει µε έναν ασαφή 
συνδυασµό µέτρησης της επιτυχίας του αφού 
εµπλέκεται και ο παράγοντας επιτυχίας των 
πωλητών του 

• Είτε έχει µια µάλλον ασαφή διαδικασία 
διοίκησης ή δεν υπάρχει καµία θεσµοθετηµένη 
διαδικασία 

• Συχνά, δεν έχει έναν ξεκάθαρο ορισµό για το 
πως θα πρέπει να δηµιουργεί «προστιθέµενη 
αξία» στην εταιρία του και ατοµικά για τον 
καθένα από τους πωλητές του 

• Λαµβάνει περιορισµένη  αναγνώριση, σε 
περιοδική βάση και αυτή συνήθως λαµβάνει  
χώρα στο τέλος του χρόνου ή κατά τη διάρκεια  
του τελευταίου τετραµήνου 

• Είναι υποχρεωµένος να υιοθετεί και ακολουθεί 
κανόνες που κάποτε ο ίδιος απεχθανόταν ως 
πωλητής 

• Θα πρέπει να δηµιουργήσει «αστέρια» ενώ 
αυτός θα  πρέπει να παραµένει στο 
παρασκήνιο. 
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ΟΙ ∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Ενώ υπάρχουν πολλοί πωλητές που αποτυγχάνουν στο ρόλο τους ως διευθυντή 
πωλήσεων, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τα καταφέρνουν. Ποιοι παράγοντες 
συµβάλλουν στην επιτυχία ή  στην αποτυχία τους; Στην έρευνα  για τους διευθυντές  
πωλήσεων που έχουµε διεξάγει, έχουµε εντοπίσει έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα. 
Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει  να κάνουν µια µετάβαση από τον ρόλο του πωλητή στον 
ηγετικό ρόλο του διευθυντή πωλήσεων, εξυπηρετώντας δύο στόχους: 

• Να διαµορφώνουν τη διαδικασία πωλήσεων 

• Να καθοδηγήσουν τους πωλητές τους 

Οι επιτυχηµένοι ηγέτες στο χώρο των πωλήσεων  «αγκαλιάζουν» και τους δύο  
ρόλους. Πρώτον, αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσµατική ηγεσία στις πωλήσεις 
περιλαµβάνει την υποστήριξη των πωλητών κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας 
πωλήσεων. Αυτοί οι ηγέτες είναι σε θέση να παρακολουθούν το έργο των πωλητών 
τους, να εντοπίζουν ευκαιρίες καθώς και να προσφέρουν υποστήριξη και καθοδήγηση 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πωλήσεων, χωρίς να προσπαθούν να αποκτήσουν τον 
έλεγχο µε τον κλασικό «ηρωικό» τρόπο. 

Επιπροσθέτως, οι αποτελεσµατικοί ηγέτες πωλήσεων  αναγνωρίζουν το γεγονός  ότι 
το περιβάλλον των πωλητών χαρακτηρίζεται από πολλές εναλλαγές διάθεσης και 
ψυχολογίας. Αν κάποιος κερδίσει έναν σηµαντικό πελάτη ή πραγµατοποιήσει µια 
πώλησης υψηλής αξίας, το αίσθηµα είναι ότι βρίσκεται στη κορυφή του κόσµου. Αν 
χαθεί ένας πελάτης ή µια µεγάλη ευκαιρία, ο πωλητής έχει την  αίσθηση ότι όλα 
έχουν τελειώσει και  ότι το έδαφος χάνεται κάτω από τα πόδια του. Οι 
αποτελεσµατικοί διευθυντές πωλήσεων αναγνωρίζουν ότι ένα πολύ σηµαντικό µέρος 
της εργασίας τους είναι να χειρίζονται αυτές τις συναισθητικές διακυµάνσεις και 
αναταράξεις των ανθρώπων τους, να τους µεταδίδουν το όραµα, να τους καθοδηγούν 
και να δηµιουργούν µια αποτελεσµατική οµάδα πωλήσεων. 

 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Έχοντας περισσότερα από σαράντα χρόνια εµπειρία µε πωλητές και διευθυντές 
πωλήσεων, έχουµε καταλήξει σε µια απλή  και ρεαλιστική διατύπωση σχετικά µε το τι 
σηµαίνει αποτελεσµατική ηγεσία πωλήσεων: 

Ένα βασικό καθήκον  του  διευθυντή πωλήσεων είναι να διαµορφώνει τη 
διαδικασία πωλήσεων 

Πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέµα που δηµιουργεί αντιπαραθέσεις και καθιστά  
δύσκολη τη µετάβαση από τον ρόλο του πωλητή στο ρόλο του διευθυντή πωλήσεων. 
Όµως, τελικά  δεν  αποτελεί µέρος της δουλειάς του πωλητή  να εντάσσεται και να 
ακολουθεί τη διαδικασία πωλήσεων της εταιρίας του; 

Από τη δική µας οπτική γωνία, η απάντηση είναι ΟΧΙ! Οι πωλητές  βασίζονται   στη 
διαδικασία πωλήσεων και λειτουργούν µέσα στα πλαίσια που αυτή ορίζει. Οι 
διευθυντές πωλήσεων είναί εκείνοι που διαµορφώνουν  τη διαδικασία πωλήσεων. Με 
άλλα λόγια, η δουλειά των πωλητών είναι να καθοδηγήσουν έναν  υπάρχοντα ή 
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δυνητικό πελάτη στη πώληση µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του. Η δουλειά 
του διευθυντή πωλήσεων είναι να καθοδηγεί τους πωλητές του σε κάθε βήµα της 
διαδικασίας, αναλύοντας  και διορθώνοντας τις τυχόν ανεπάρκειες στο εκτελεστικό 
σκέλος και βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα σε διαρκή βάση. 

∆υστυχώς, πολλές εταιρίες συγχέουν αυτούς τους ρόλους, αµείβοντας τους 
διευθυντές πωλήσεων µε βάση τον τζίρο ου κάνουν οι πωλητές του.  Ενώ αυτό 
µπορεί να έχει ένα βαθµό σηµαντικότητας και να επηρεάζει τη συµπεριφορά των 
διευθυντών πωλήσεων, έχουµε βρει, µετά από χρόνια έρευνας, ότι αυτή η 
προσέγγιση µπορεί να δηµιουργήσει ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.  Αυτό το σύστηµα 
αµοιβής µπορεί να οδηγήσει πολλούς διευθυντές πωλήσεων στο να λειτουργούν 
εκτελεστικά, χωρίς να καθοδηγούν τους πωλητές τους, να αναλαµβάνουν το ρόλο 
του «ηρωικού» ηγέτη, ο οποίος  παίρνει τα ηνία της πώλησης, φθάνοντας µέχρι ο 
«κλείσιµο» και αφαιρώντας την αξιοπιστία και το κίνητρο από τους ανθρώπους τους. 
Αν ο βαθµός κινητοποίησης των πωλητών υψηλής απόδοσης µειωθεί τότε είναι 
εύκολο να κατανοήσουµε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα µετατραπούν σε µη 
αποτελεσµατικούς πωλητές, σε ένα εύρος χρόνου. 

Έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι βοηθώντας τις  εταιρίες και τους διευθυντές 
πωλήσεων να εστιάσουν περισσότερο στο διοικητικό κοµµάτι της διαδικασίας 
πωλήσεων και λιγότερο στο εκτελεστικό, αυξάνεται σηµαντικά ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας και  τα διευθυντικά στελέχη αναπτύσσονται περισσότερο. Μαζί 
µε αυτά, αναπτύσσονται ακόµα περισσότερο οι πωλητές που έχουν στις οµάδας τους.  
Μια από τις πιο κατάλληλες µεθόδους για να βοηθήσουµε τους διευθυντές πωλήσεων 
να εστιάσουν στη διαµόρφωση της διαδικασίας πωλήσεων είναι η χρήση δεικτών που 
υποδηλώνουν τον βαθµό επιτυχίας διαφορετικών µετρήσιµων παραµέτρων. Με βάση 
αυτούς τους δείκτες, οι διευθυντές  έχουν περισσότερες πιθανότητες να  υιοθετήσουν 
πρότυπα ηγετικής συµπεριφοράς και να εφοδιάζουν τους πωλητές τους µε κατάλληλα 
εργαλεία πώλησης. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: H 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

Οι περισσότερες εταιρίες ακολουθούν κάποιες επίσηµες διαδικασίες πωλήσεων και 
όλοι οι πωλητές ακολουθούν, µε τη σειρά τους, µια τουλάχιστον ανεπίσηµη 
διαδικασία. Ενώ η διαδικασία διαφέρει ανάλογα  µε τον βαθµό της πολυπλοκότητας 
και του τύπου των πωλήσεων, οι περισσότερες διαδικασίες ακολουθούν τα βασικά 
βήµατα που περιγράφονται στο παρακάτω γράφηµα. Ο ρόλος του  πωλητή είναι η 
σωστή εκτέλεση στα πλαίσια που προβλέπει η εκάστοτε διαδικασία: εντοπισµός 
πελατών, διείσδυση σε εκείνα  τα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις, εντοπισµός 
συγκριµένων ευκαιριών πώλησης, κλείσιµο πωλήσεων και ανάπτυξη του 
πελατολογίου. 
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Ενώ οι πωλητές είναι επιφορτισµένοι µε τη σωστή εκτέλεση του έργου τους στη 
διαδικασία πωλήσεων, οι διευθυντές πωλήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιολογούν πόσο αποτελεσµατική είναι η οµάδα τους και πως οι πελάτες κινούνται 
µέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, µπορούµε να καταλήξουµε σε αυτό που έχουµε 
ονοµάσει «Management  ∆εικτών Μετατροπής». 

Όταν οι τζίροι είναι χαµηλοί, οι περισσότεροι  πωλητές – και δυστυχώς πολλοί 
διευθυντές πωλήσεων – έχουν την ίδια αντιµετώπιση που συνοψίζεται στο ότι θα 
πρέπει να δράσουν ακαριαία από την αρχή. Αυτό σηµαίνει ότι όταν οι πωλήσεις είναι 
χαµηλές, χρειάζεσαι περισσότερους υποψήφιους πελάτες, περισσότερες επαφές για να 
κλειστούν τα πρώτα ραντεβού και πάει λέγοντας. Αυτή η  ξαφνική «υπερφόρτωση» 
στην αρχή της πωλησιακής διαδικασίας δεν  είναι απαραίτητα ο εξυπνότερος τρόπος 
εργασίας αλλά µάλλον ο σκληρότερος. ∆εν είναι ο µοναδικός ή ο καλύτερος τρόπος 
για να αυξηθούν οι πωλήσεις. Υπάρχει µια άλλη προσέγγιση που θα «κάψει» 
λιγότερους πωλητές ενώ θα δώσει την ευκαιρία στους διευθυντές πωλήσεων να 
δώσουν επιπρόσθετη αξία στο έργο τους. 

Οι διευθυντές που εργάζονται εξυπνότερα και όχι κατ’ ανάγκη σκληρότερα, εστιάζουν 
την ενέργεια τους στους δείκτες µετατροπής σε όλη τη διαδικασία πωλήσεων, 
αναπτύσσοντας στρατηγικές για να υπάρξει ανοδική πορεία στους δείκτες, 
πραγµατοποιώντας βελτιωτικές κινήσεις και καθοδηγώντας τους ανθρώπους τους  
προς τη κατεύθυνση της ανόδου αυτών των δεικτών. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος 
για έναν διευθυντή πωλήσεων να προσθέσει αξία στην εταιρία του. Σκεφτείτε το εξής: 
Μια αύξηση 10% στον αριθµό των πελατών µπορεί να οδηγήσει σε 10%  αύξηση των 
πωλήσεων. Εντούτοις, αν ένας διευθυντής πωλήσεων µπορεί να βοηθήσεις τους 
ανθρώπους του  να έχουν 10% αύξηση σε όλους τους δείκτες, τότε το αποτέλεσµα 
είναι 46% αύξηση των πωλήσεων.  

Αν οι διευθυντές εστιάσουν στην άνοδο των δεικτών τότε µπορούν να βοηθηθούν µε 
πολλούς τρόπους. Πρωτίστως, έχουν µια επαρκέστατη απεικόνιση των µετρήσεων 
αποτελεσµατικότητας. Αυτοµάτως, κάτι τέτοιο µεταφράζεται σε µια συχνή και 
επαναλαµβανόµενη µέτρηση της απόδοσης. Επίσης, απεικονίζεται  καλύτερα η 
προσπάθεια που κάνει ο διευθυντής πωλήσεων σε ό,τι  αφορά την καθοδήγησης των 
ανθρώπων του. Χρησιµοποιώντας τους δείκτες για να εντοπιστούν τα σφάλµατα στη 
διαδικασία πωλήσεων, η υποστήριξη και η καθοδήγηση µπορεί να είναι πιο 
στοχευµένες και εξειδικευµένες σε σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί και η 
επίδραση θα είναι  µεγαλύτερη στην συνολική απόδοση των πωλήσεων. 

 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Το ένα-δεύτερο της εργασίας του διευθυντή πωλήσεων  είναι το Management 
∆εικτών Μετατροπής. Το άλλο µισό µέρος είναι η  άσκηση ηγεσίας  µε στόχο την 
υποστήριξη των οµάδων πωλήσεων. Αν και αυτό ακούγεται ευνόητο και απλό, είναι 
σηµαντικό να καταλάβουµε ότι οι πωλητές αποτελούν µια µοναδική  κατηγορία 
εργαζοµένων: έχουν  έντονη προδιάθεση για ανεξαρτησία, πολλές φορές είναι 
γεωγραφικά αποµονωµένοι από την υπόλοιπη εταιρία, είναι αφοσιωµένοι στους 
πελάτες τους και είναι ευάλωτοι είτε από τις µεγάλες επιτυχίες τους είτε από τις 
µεγαλύτερες απογοητεύσεις που µπορεί να βιώσουν. 
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Έχουµε βοηθήσει εκατοντάδες εταιρίες  στη δηµιουργία ηγετικών µοντέλων και ένα 
στοιχείο το οποίο κάνει συνεχώς την εµφάνιση του είναι η ανάγκη του να «είναι» 
κάποιος ηγέτης και του να «ασκεί» ηγεσία. Το να είναι κάποιος ηγέτης σηµαίνει να 
έχει Ηγετικό Χαρακτήρα: πρόκειται για τις αρχές και τις αξίες που καθοδηγούν τον 
ηγέτη που το άτοµο έχει µέσα του. 

 

∆ιαχείριση της ∆ιαδικασίας Πωλήσεων: Η χρήση των ∆εικτών 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ηγετικός Χαρακτήρας αποτελεί τη βάση για την αποτελεσµατική ηγεσία αλλά από 
µόνος του δεν είναι αρκετός. Παράλληλα, απαιτούνται ικανότητες και γνώση για να 
υπάρχει η σωστή υλοποίηση, να πραγµατώνονται οι αξίες και τα οράµατα, να 
τηρούνται οι αρχές  και η φιλοσοφία και να είναι σε θέση ο ηγέτης να παράγει 
χειροπιαστά αποτελέσµατα. Από την εµπειρία µας, οι ικανότητες που απαιτούνται 
προκειµένου να ασκήσει κάποιος αποτελεσµατική ηγεσία µπορούν να συνοψισθούν σε 
τέσσερις βασικούς ρόλους που πρέπει να έχει ένας διευθυντής πωλήσεων: 
Οραµατιστής, Στρατηγικός, ∆ιευκολυντής, Συνεισφέρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
Ανάπτυξη 
Εργασιών 

 

∆ιοίκηση 
Περιοχής 

 

Αξιολόγηση 
Πελατών 

 
 

∆είκτης 
Καταλληλότητας 

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ 
 
 

Στρατηγική 
Μηνύµατος 
Πωλήσεων 

 

Καθοδήγηση 
 
 
 

∆είκτης 
∆ιείσδυσης 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 
Στρατηγική 
Λύσης 

 

Καθοδήγηση 
 
 
 
 

∆είκτης 
Ευκαιρίας 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
 
 

Ανταγωνιστική 
Στρατηγική 

 

Χειρισµός 
Κλεισίµατος 

 
 
 

∆είκτης 
Κλεισίµατος 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Κατανοµή 
πόρων 

 
Συγκράτηση 
πελατών 

 
 
 
 

∆είκτης 
Ανάπτυξης 

 

Ρόλος 
Ηγέτη 
Πωλή
-σεων 

 
Υψηλοί  
δείκτες 
κλεισίµατος 
 
Χαµηλότερος 
δείκτης 
πωλήσεων 
Πιο 
ικανοποιηµένος 
πελάτης 
 

  
Βασικός 
δείκτης 

Οραµατιστής
Εµπνευστής της εταιρικής 
και ατοµικής ανάπτυξης ∆ιευκολυντής

Συνεργάζεται µε άλλους για 
την επίτευξη των 
αποτελεσµάτων 

 

Συνεισφέρων  
Χρησιµοποιεί προσωπικές  
δεξιότητες για να επιτύχει 

αποτελέσµατα Στρατηγικός 
∆ιασφαλίζει την επίτευξη 
εταιρικών αποτελεσµάτων 

 

ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ         ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ     ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ 



 

Team Management Consultants 
 

7

Αυτοί οι ρόλοι συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο, έχοντας  ο καθένας τη δική του αξία 
στην αποτελεσµατική ηγεσία πωλήσεων. Η αναποτελεσµατικότητα έγκειται στο ότι 
αυτοί οι ρόλοι δεν µπορούν να έλθουν σε ισορροπία από τους διευθυντές πωλήσεων. 
Το αποτέλεσµα είναι ότι δηµιουργούνται διλήµµατα τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Ρωτήστε τους διευθυντές πωλήσεων  ποιο είναι το 
µεγαλύτερο τους πρόβληµα και θα σας πουν ότι δαπανούν υπερβολικά πολύ  χρόνο 
στο να χειρίζονται µια πληθώρα πληροφοριών και να καταπιάνονται µε διαχειριστικά 
θέµατα. Αντιθέτως, αφιερώνουν πολύ λίγο χρόνο στη καθοδήγηση και τη δηµιουργία 
κλίµατος οµαδικής συνεργασίας µε τους ανθρώπους τους. Αυτό που λένε οι 
διευθυντές πωλήσεων είναι ότι ο Στρατηγικός ρόλος κυριαρχεί στις καθηµερινές τους 
δραστηριότητες και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό  που δεν τους αφήνει χρόνο για να 
έχουν το ρόλο του Οραµατιστή ή ακόµα και του ∆ιευκολυντή. Το αποτέλεσµα είναι ότι 
όταν οι πωλητές τους χρειάζονται βοήθεια  σχετικά µε κάποιον δυνητικό πελάτη, ο 
διευθυντής δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά προς αυτή τη κατεύθυνση και 
αναγκάζεται να δράσει και εκείνος σαν πωλητής, ακολουθώντας το πρότυπο του 
«ηρωικού» ηγέτη. Αυτός είναι ο ρόλος του Συνεισφέρων, η «επιδιόρθωση» του 
προβλήµατος. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Η αποτελεσµατική ηγεσία πωλήσεων  σχετίζεται τόσο µε τη διαχείριση της διαδικασίας 
πωλήσεων όσο και µε τη καθοδήγηση των πωλητών. Οι διευθυντές διαχειρίζονται τη 
διαδικασία πωλήσεων, όχι µε το διπλοκαλύπτουν τους πωλητές τους αλλά µε τη 
χρήση των δεικτών που προαναφέρθηκαν µε στόχο τη µετατροπή ενός πιθανού 
πελάτη  σε πελάτη της εταιρίας , µε στόχο την ανάπτυξη του. Οι αποτελεσµατικοί 
ηγέτες στις πωλήσεις φροντίζουν να δίνουν «µαθήµατα ηγεσίας» στους ανθρώπους 
τους µέσω του Ηγετικού Χαρακτήρα τους και ισοσταθµίζοντας τους τέσσερις ρόλους: 
του Οραµατιστή, του Στρατηγικού, του ∆ιευκολυντή και του Συνεισφέροντα.   

Αυτή η προσέγγιση στην ηγεσία πωλήσεων βοηθάει προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη 
κατεύθυνση είναι η εστίαση  στη καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων, µε 
την εφαρµογή του Management ∆εικτών Μετατροπής. Οι διευθυντές πωλήσεων  
µπορούν να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες και σε 
δραστηριότητες µε τις οποίες πρέπει να καταπιαστούν, αποµονώνοντας  οτιδήποτε 
είναι λιγότερο σηµαντικό  και επείγον.  Με αυτό τον τρόπο εξοικονοµούν  χρόνο και 
ενέργεια για να  ασκήσουν τον ηγετικό τους ρόλο. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η 
εστίαση στους τέσσερις ρόλους της ηγεσίας και οι διευθυντές πωλήσεων καθοδηγούν 
πιο αποτελεσµατικά τις οµάδες τους και δηµιουργούν ένα κοινό όραµα για την 
επιτυχία. 

Ενώ, όλοι οι διευθυντές πωλήσεων χρειάζεται  να ασκούν ηγεσία και να εκπληρώνουν 
τους  τέσσερις ρόλους που προαναφέρθηκαν, αυτό δεν σηµαίνει ότι η βαρύτητα είναι, 
κατ΄ανάγκη, η ίδια. Μπορεί να διαφέρει από  στέλεχος σε στέλεχος και από εταιρία σε 
εταιρία. ∆εν έχουν όλοι οι διευθυντές πωλήσεων το  ίδιο επίπεδο ενώ οι επιχειρήσεις 
έχουν διαφορετικές στρατηγικές πωλήσεων. Κάθε εταιρία είναι διαφορετική και ίσως 
αυτό µας οδηγεί στο να εστιάσουµε σε δύο ευρύτερους ρόλους: στον fisrt-line- 
manager και στον sales executive. 
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ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩΝ 

Καθοδηγεί τις 
ενέργειες για εταιρική 
και ατοµική ανάπτυξη 

µέσω της 
δηµιουργίας και 
επικοινωνίας του 
οράµατος και της 
µακροπρόθεσµης 
στρατηγικής 

∆ιασφαλίζει ότι 
επιτυγχάνονται οι 
στόχοι πωλήσεων 

µέσα από τον σωστό 
προγραµµατισµό, την 
αξιολόγηση της 
απόδοσης και των 
βελτιώσεων σε 
συστήµατα και 
διαδικασίες 

∆ηµιουργεί ένα 
περιβάλλον 

συναντίληψης και 
συµµετοχής µε στόχο 
να διασφαλίσει 
αποτελεσµατικές 

σχέσεις συνεργασίας 

∆ηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για  
την επίτευξη των 
αποτελεσµάτων, 
συνεισφέροντας µε 

τις δικές του 
εµπειρίες, γνώσεις 
και ικανότητες 

                                   ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

• ∆ηµιουργία 
στρατηγικής 
πωλήσεων 

• Κατανόηση της 
αγοράς: των 
πελατών και του 
ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος 

• Ανάπτυξη των 
πωλητών 

• Φορέας έµπνευσης 
για τους πωλητές 

• Προσέλκυση και 
επιλογή ταλέντων 
στις πωλήσεις 

• Προβλέψεις και 
ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων 

• Βελτίωση της 
απόδοσης των 
πωλητών 

• Βελτίωση 
συστηµάτων και 
διαδικασιών 

• Συντονισµός 
δραστηριοτήτων 
οµάδας πωλήσεων 

• Ηγεσία οµάδας 
πωλήσεων 

• Εσωτερική επιρροή 
για τη διαµόρφωση 
της στρατηγικής 

• Χειρισµός 
αντιπαραθέσεων 

• Αποτελεσµατική 
επικοινωνία 

• ∆ιαπραγµάτευση 
και επηρεασµός 

 

• ∆ηµιουργία 
κλίµατος 
πρωτοβουλιών και 
επίλυσης 
προβληµάτων 

• Οξύνοια σε θέµατα 
εµπορικής και 
οικονοµικής 
πολιτικής 

• ∆ηµιουργικότητα 
και νεωτερισµός 

• Χειρισµός µεγάλων 
πελατών 

 

 

Οι first-line sales managers είναι εκείνοι που διοικούν απευθείας τους πωλητές. 
Εστιάζουν την ενέργεια και το χρόνο τους στο να καθοδηγούν τους ανθρώπους του 
µέσω του Management ∆εικτών Μετατροπής. Επίσης, οι sales executives χρειάζονται 
χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της διαδικασίας πωλήσεων αλλά η θέση τους 
είναι περισσότερο επικεντρωµένη στην διασφάλιση της τήρησης της εταιρικής 
πολιτικής  και των συστηµάτων εκείνων που υποστηρίζουν τη διαδικασία πωλήσεων. 

Σχετικά µε τους ηγετικούς ρόλους, ενώ οι first-line-sales managers πρέπει να 
εκπληρώσουν και τους τέσσερις ρόλους, έχουν την τάση να δίνουν έµφαση στο ρόλο 
του Στρατηγικού  και του ∆ιευκολυντή που έχουν α κάνουν µε την απόδοση και την 
ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Αντίθετα, οι sales executives πρέπει να δίνουν  
έµφαση το ρόλο του Οραµατιστή και του ∆ιευκολυντή, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει 
µια ξεκάθαρη εικόνα για το όραµα της εταιρίας και ότι αναπτύσσεται µια κουλτούρα 
οµαδικής συνεργασίας. 

Βεβαίως, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις σε αυτή τη θεώρηση. Σε κάποιες επιχειρήσεις, οι 
first-line-sales managers είναι υπεύθυνοι και για τους δικούς τους πελάτες. Άλλες 
εταιρίες έχουν Key Account Managers ή πωλητές που διαχειρίζονται µεγάλους 
πελάτες. Αυτοί οι ρόλοι απαιτούν  τη δηµιουργία ενός µίγµατος και µιας απόλυτης 
συνοχής των ρόλων που προαναφέρθηκαν. Η ανάλυση των ρόλων και των 
αρµοδιοτήτων µέσα στην οµάδα πωλήσεων µιας εταιρίας θα  µας δώσει την εικόνα για 
το ποιοι ρόλοι παίζονται από το κάθε άτοµο ξεχωριστά, ποιοι έχουν περισσότερο 
ηγετικό ρόλο, ποιοι λιγότερο και όλα αυτά σε συνάρτηση µε τις ικανότητες που έχουν 
και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουν. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Αν και είναι σηµαντικό να καθορίσουµε µε σαφήνεια ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες 
που οδηγούν έναν διευθυντή  πωλήσεων σε υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας, το 
πρωταρχικό ερώτηµα είναι: πως δηµιουργούµε αποτελεσµατικούς ηγέτες στις 
πωλήσεις; Τους αναπτύσσουµε µέσα στην επιχείρηση, τους προσλαµβάνουµε ή και τα 
δύο; Πως εντοπίζουµε πωλητές που µπορούν να κάνουν τη µετάβαση και να 
ανταποκριθούν στους νέους τους ρόλους; Πως τους προετοιµάζουµε αποτελεσµατικά; 

Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσουµε τις απαντήσεις σε αυτά τα 
ερωτήµατα, ας επικεντρωθούµε στη µετάβαση   κάποιου απώλητη σε διευθυντή 
πωλήσεων. Υπάρχουν δύο σηµαντικοί  λόγοι για αυτή την επικέντρωση. Πρώτον, οι 
περισσότεροι διευθυντές πωλήσεων ξεκίνησαν από πωλητές και έκαναν τη µετάβαση  
σε κάποια χρονική στιγµή της καριέρας τους. ∆εύτερον, για πολλές επιχειρήσεις, οι 
εσωτερικές διαδικασίες, η προιοντική γνώση και η εµπειρία οδηγούν τους πωλητές 
στο να καταλάβουν θέσεις διευθυντών πωλήσεων. Τέλος, η πιο συνηθισµένη 
περίπτωση  είναι η προαγωγή πωλητών σε first-line sales managers. 

 

 Συστήµατα Ηγεσίας 
Πωλήσεων 

Οι 4 ρόλοι της Ηγεσίας 

∆ιευθυντής Πωλήσεων:  Έµφαση στον: 

• First Line Managers • Management ∆εικτών 
Μετατροπής 

• Στρατηγικό 

• ∆ιευθυντές ∆ιευθυντών • Καθοδήγηση/Υποστήριξη 
πωλητών 

• ∆ιευκολυντή 

Sales Executives  Έµφαση στον: 

• Περιφερειακοί ∆ιευθυντές • ∆ηµιουργία Συστηµάτων 
Υποστήριξης 

• Οραµατιστή 

• Γενικοί ∆ιευθυντές 
Πωλήσεων 

• Καθοδήγηση και 
Υποστήριξη ∆ιευθυντών 
Πωλήσεων 

• ∆ιευκολυντή 

 

Πολλοί από τους πελάτες µας  έχουν καταλήξει σε µια απλή διαδικασία που 
αποτελείται από τρία στάδια και είναι η πιο αποτελεσµατική µέθοδος για να 
εντοπιστούν, επιλεγούν και αναπτυχθούν οι  νέοι διευθυντές πωλήσεων από τη 
«δεξαµενή» των υπαρχόντων πωλητών. Αν και δεν είναι δυνατόν όλες οι εταιρίες να 
έχουν ακριβώς το ίδιο σύστηµα, ακολουθώντας τη παρακάτω βασική διαδικασία, 
καταφέρνουµε να ελαττώνουµε το ρίσκο από τις λανθασµένες αποφάσεις 
προσλήψεων και επαυξάνουµε την αποτελεσµατικότητα στην οµάδα. 

Επειδή η πετυχηµένη µετάβαση από τον πωλητή στον διευθυντή πωλήσεων 
επηρεάζεται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, από την υιοθέτηση των διαφορετικών στάσεων 
και αντιλήψεων που προαναφέραµε, προτείνουµε να ξεκινήσετε τη διαδικασία από 
την ί«αυτοαξιολόγηση» των ίδιων των πωλητών µε βάση το πως εκείνοι  βλέπουν  
την δουλειά και το ρόλο της θέσης τους διεύθυνε πωλήσεων. Μετρώντας και 
αξιολογώντας τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις των πωλητών είναι το πρώτο 
σηµαντικό βήµα για να διαπιστώσετε αν  οι ίδιοι έχουν την επιθυµητή αντίληψη για τη 
πιθανή νέα τους θέση. Επίσης, συστήνουµε τη δηµιουργία µιας εσωτερικής 
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διαδικασίας εκπαίδευσης που θα δώσει τη δυνατότητα στους πωλητές να γίνουν η 
«σκιά» των διευθυντών πωλήσεων, για ένα χρονικό διάστηµα, ώστε να εξακριβώσουν 
από µόνοι τους ποιοι είναι οι ρόλοι και τα καθήκοντα του και να αποφασίσουν αν τους 
ταιριάζει  το συγκεκριµένο προφίλ. Από αυτή τη διαδικασία, πολλοί θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι θα αντιληφθούν ότι δεν θα τους ενδιέφερε  η θέση του διευθυντή πωλήσεων. 
Για κάποιους άλλους, οι πληροφορίες που θα έχουν στη διάθεση τους θα τους 
βοηθήσουν να αποφασίσουν τις µελλοντικές τους κινήσεις. 

Η αυτοεπιλογή είναι µια πιο επίσηµη αξιολόγηση των ικανοτήτων των πωλητών µε 
βάση τις προοπτικές που έχουν για  να καταλάβουν µια θέση διευθυντή πωλήσεων. 
Σε αυτό το στάδιο, οι πωλητές συµµετέχουν σε  προσοµοιώσεις καίριων θεµάτων που 
απασχολούν τους διευθυντές πωλήσεων και αξιολογούνται για τους τρόπους που 
επιλέγουν να χειριστούν συγκριµένες καταστάσεις. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, 
όπως η αξιολόγηση 180ο  καθώς και οι συνεντεύξεις µε διευθυντές πωλήσεων σε 
θέµατα ηγεσίας. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τόσο ο πωλητής όσο και η εταιρία 
θα έχουν µια καλή εικόνα για το ποιος είναι ο Ηγετικός Χαρακτήρας και οι ικανότητες 
που απαιτούνται για την προαγωγή σε ηγετική θέση πωλήσεων. 

Αφού έχει γίνει η επιλογή, ξεκινάει η διαδικασία όπου η θεωρία µεταµορφώνεται σε 
πράξη. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ηγετικού προφίλ αποτελείται τόσο από επίσηµες 
διαδικασίες όσο και από εκπαίδευση κατά την εργασία. Αν και υπάρχουν πολλές 
επιλογές σχετικά µε το πως θα εκπαιδεύσουµε και θα αναπτύξουµε νέα διευθυντικά 
στελέχη,  έχουµε καταλήξει ότι τα ακόλουθα συστατικά είναι απαραίτητα στην όλη 
προσπάθεια: 

• Οι νέοι διευθυντές χρειάζονται γνώσεις που σχετίζονται µε τη φιλοσοφία της 
εταιρίας και ικανότητες ηγεσίας που πρέπει να αναπτυχθούν  από το αρχικό στάδιο 
εκµάθησης. 

• Το Management ∆εικτών Μετατροπής και η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται 
µε τη διαδικασία πωλήσεων θα πρέπει, επίσης, να ξεκινάει  από πολύ νωρίς για  να 
δηµιουργείται πλήρης εξοικείωση.  

• ∆ηµιουργείστε  µια επίσηµη  σχέση mentoring µεταξύ των νέων διευθυντικών 
στελεχών και των sales executives. Αυτό θα τους διευκολύνει  και θα τους 
καθοδηγήσει αποτελεσµατικότερα στην εκπαίδευση on-the-job. 

• ∆ώστε πρόσβαση σε οποιουσδήποτε πόρους  εκπαίδευσης και ανάπτυξης έχετε στη 
διάθεση σας. 

• Κάντε συχνές αξιολογήσεις σχετικές µε τις ανάγκες που υπάρχουν ή προκύπτουν 
σε θέµατα ικανοτήτων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όλοι οι αποτελεσµατικοί ηγέτες των πωλήσεων διακρίνονται για την καθαρότητα του 
σκοπού τους. Γνωρίζουν τι θέλουν και τι επιδιώκουν ως ηγέτες  όπως επίσης 
γνωρίζουν τι ικανότητες απαιτούνται για να πάρουν τους ρόλους του Οραµατιστή, του 
Στρατηγικού, του ∆ιευκολυντή  και του Συνεισφέροντα. Επίσης,  χαρακτηρίζονται από 
µια πλήρη κατανόηση του ρόλου τους σε ό,τι αφορά στην καλύτερη διαχείριση της 
διαδικασίας πωλήσεων και στην υποστήριξη των ανθρώπων τους. Λαµβάνοντας 
υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, ένας ηγέτης πωλήσεων είναι σε θέση να 
«συµπαρασύρει» τους πωλητές του και να τους οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 
ενέργειας, δηµιουργικότητας και αυτοπεποίθησης. Για τους πραγµατικούς ηγέτες, η 
ηγεσία και οι διάφοροι ρόλοι που καλούνται να παίρνουν έχουν έναν και µοναδικό 
σκοπό: να µπορούν να εξυπηρετούν  τους άλλους. Παρά το γεγονός ότι 
αντιµετωπίζουµε διαρκείς προκλήσεις και αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
υπάρχει πάντα η ενέργεια,  ο ενθουσιασµός και η ελπίδα  ότι το µέλλον θα αποτελεί 
πηγή έµπνευσης τόσο για εµάς τους ίδιους όσο και για όλους όσους βρίσκονται γύρω 
µας. 

  

 

 

 


