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Despre acest raport

Obiectivul raportului PERF CO' constă în sprijinirea evaluării abilităților comportamentale specifice
și necesare în exercitarea ocupațiilor comerciale. Scopul său constă în furnizarea de informații-cheie
obiective cu privire la confortul operațional al comerciantului în diferitele etape ale relației de afaceri.
Astfel, acesta este mediul preferat pentru o întrevedere explicită în jurul punctelor de sprijin și al
punctelor de vigilență ale comerciantului. [VA1]

PERF CO' a fost dezvoltat de cercetătorii noștri din laboratorul de Cercetare și Dezvoltare, pe baza
chestionarului Perf ECHO validat științific. S-au identificat și definit 39 indicatori de competențe
comportamentale pornindu-se de la un studiu pe un eșantion de peste 4500 profesioniști în profesii
comerciale aflați în prezent în activitate și în toate sectoarele. Acești indicatori sunt clasificați în 1%
părți care structurează raportul în felul următor :

O prezentare a stilului comercial (Vânător și Dezvoltator) al comerciantului în planurile :
• Confort în baza abilitățile de vânător și dezvoltator,
• pârghii proprii de succes,
• Confort în privința populației comerciale de referință,
• Priorități proprii de dezvoltare.

O prezentare a nivelului de confort comportamental al comerciantului în cele trei etape-cheie
ale oricărei relații comerciale :
• Investigație,
• demonstrație
• închidere.

PERF CO' nu este deloc un instrument de diagnosticare a abilităților psiho-cognitive ale
comerciantului. Acesta oferă o descriere obiectivă a abilităților comportamentale operaționale ale
profesioniștilor în domeniul relațiilor de afaceri. Rezultatele permit identificarea principalelor domenii
de investigație care fac obiectul unui interviu de explicitare.

Scopul întrevederii de explicitare constă în aprofundarea împreună cu comerciantul a tendințelor sale
comportamentale și a gradului său de confort pe baza elementelor faptice și a exemplelor concrete
din experiența sa.
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Citirea graficelor

Cercetările noastre asupra populațiilor comerciale care acoperă funcții reprezentative în exercițiu ne-
au permis să se identificăm 39 indicatori care reflectă comportamente-cheie în stiluri denumite în
mod obișnuit "vanatori", față de "dezvoltatori", și cele trei etape ale relației de afaceri "investigație","
demonstrație" și "închidere".

O navigare cuprinzătoare este disponibil prin intermediul cursorului lateral. Acești indicatori
raportează orientările preferate de comerciant pe fiecare dintre profilurile evaluate.

The radars allows a deeper reading of the different levels of confort on each indicator of the profile.
These levels result from gauging the given indicators with the salesperson's behavioural tendencies.

The different levels of confort can be interpreted through the coloured scale as follows:

Zona 5  : potențial ridicat de confort.

Zona 4  : este perfect confortabil.

Zona 3  : corespunde, în general, unui confort relativ.

Zona 2  : corespunde parțial unor puncte de vigilență deosebit de incomode.

Zona 1  : necesită un mare consum de energie.

Într-un proces de standardizare, în afaceri se confruntă cu scoruri obținute de populația de referință.
Astfel, zona hașurată pe grafic reprezintă punctajul obținut de majoritatea populației de referință.
Această poziționare face posibilă plasarea scorului comerciantului față de colegi, cum ar fi :

• Pârghii de succes (zona de deasupra zonei hașurate):  comerciantul se află pe locul de pe
treapta superioară a populației. Acesta iese în evidență pentru confortul său.

• Asemănările cu profilul comerciantului (zona hașurată) :  Poziția comerciantului în populația
medie.

• Strategia de dezvoltare (zona de sub zona hașurată) :  Comercial se află pe locul de pe
treapta inferioară a populației. Acesta iese în evidență prin efortul său.
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Stilul dvs. de vanzare
Stilul comercial redă modul în care comerciantul învață arta de a vinde. El opune un stil de "vânător", a
cărui logică comportamentală este preponderent de cucerire, deosebit de stilul "dezvoltator" a cărui
logică comportamentală este mai ales fidelizatoare.

HUNTER
Acest om de vanzari simte ca doreste sa
detina controlul in relatia de vanzare si este
motivat să își asume riscuri, cu scopul de a
obține rezultate vizibile și rapide. Are spirit
de lider, se bazeaza foarte mult pe propria
putere de convingere, are potențial în a face
fata obiecțiilor și altor tensiuni ale mediului
de afaceri.

FARMER
Acest om de vanzari are o flexibilitate și
adaptabilitate crescuta în raport cu clienții,
fiind motivat de discutiile cu clientul care
il conduc spre obtinerea angajamentului
acestuia. Este prudent si se bazează
pe perseverența sa doar intr-o anumita
masura tinand cont sa pastreze o atmosfera
prietenoasa si sa isi protejeze clientul.

Similitudinile cu populatia de referinta

• Este capabil sa isi pastreze calmul când
se confruntă cu obiecții sau cand este
contrazis.

• Cauta soluții rapide și eficiente adaptate
clientului.

Pârghii de reușită

• Isi exprima cu usurinta convingerile într-o
comunicare de la egal la egal.

• Se bazează în mod spontan pe puterile sale
de persuasiune pentru a convinge clientul.

• Este puternic stimulat de risc și de cucerirea
de noi teritorii mai ales acolo unde sunt in
joc problem importante de vanzari.

Ariile de dezvoltare

• Nu are ca prioritate sa dea atentie
menținerii atmosferei prietenoase în relația
cu clientul.

Similitudinile cu populatia de referinta

• Promoveaza cooperarea si faciliteaza
tranzactia fiind dispus la concesii.

• Ascultă cu calm pentru a câștiga sprijinul
unui client.

• Este capabil să-și direcționeze eforturile
spre modalități complexe de vânzări.

• Isi apara baza de clienti și se concentreaza
la a-i loializa pe cei existenti.
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Etapele relației de vanzare

Relația de vanzare reprezinta "orice schimb si contact pe care un vanzator il are cu clientii sai." Aceasta
este definită prin trei etape distincte: Prospectare, Discursul de vanzare și Închidere.

Prospectare
Abilitatea de a lărgi, de a adânci problemele specifice ale clientului. Este esentiala o minte analitica.
Această etapă a pune accentul pe directori de vânzări capabili să definească: problema, regulile si
restrictiile, specificitatea contextului si agenda din spate, motivațiile clienților și factorii de decizie,
concurenții.

Discursul de vanzare
Capacitatea de a satisface nevoile clienților și atitudinea convingătoare. Abilități specifice pentru:
încredere, puterea de convingere și spiritul pragmatic. Legătura cu elementele operationale (de
funcționare) este extrem de importantă. Această etapă a pune accentul pe directori de vânzări capabili
să argumenteze în mod eficient, bazat pe forța lor de convingere și de gestionare a stresului.

Stimularea angajamentului
Abilitatea de a implementa efectiv angajamentul clientului: semnarea contractului. Această perioadă
precedă negocierea. Sunt de așteptat competențe specifice: directivitate, creativitate (găsirea unor
pârghii care să accelereze vânzările), tenacitate și spirit de luptă (apărarea prețurilor, ofertei), și
posibiltatea de a răspunde la obiecții. Această etapă a pune accentul pe profesioniștii din domeniul
vânzărilor, care sunt capabile să fie mai agresivi, în timp ce gestioneaza orientarea relației cu clientul.
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