
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Αν μπορείς να τις απαντήσεις, είσαι σε καλό δρόμο

1. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι; 
Είναι τα λεφτά; Το lifestyle; Το πάθος; Είναι  σημαντικό 
να γνωρίζεις το «γιατί». Έτσι, μπορείς να περάσεις στο 
«τι» να κάνεις και «πως» να το κάνεις!!

2. Πού στοχεύει η επιχείρηση σου; 
Έχεις προβλέψει πού να πουλήσεις;  Γνωρίζεις τα 
δημογραφικά των υποψήφιων πελατών σου (φύλο, ηλικία 
κ.ά) καθώς και την αγορά που στοχεύεις;  

3. Ποια είναι η διαδικτυακή συμπεριφορά των    
    υποψήφιων πελατών σου;

Πού συχνάζουν διαδικτυακά οι ιδανικοί πελάτες σου; 
Πού προτιμούν να ξοδεύουν τον χρόνο τους;  Αν δεν 
ξέρεις πως συμπεριφέρονται διαδικτυακά, θα 
σπαταλήσεις πολύ χρόνο για να τους ομαδοποιήσεις, 
να τους κάνεις fans σου και έπειτα πελάτες σου. 

4. Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι 
    πελάτες σου και πως μπορείς να τους το λύσεις; 

Οι πελάτες δεν αγοράζουν προϊόντα. Αγοράζουν 
λύσεις σε ένα πρόβλημα τους. Η λύση του 
προβλήματος του πελάτη είναι απαραίτητη για να 
δημιουργήσεις μια κερδοφόρα επιχείρηση. Η δική σου 
πρόταση, τι πρόβλημα λύνει;  

5. Τι γλώσσα «μιλάει» ο ιδανικός πελάτης σου; 
Έχεις δημιουργήσει το προφίλ του ιδανικού 
πελάτη; Γνωρίζεις τη γλώσσα που χρησιμοποιεί 
στις επαγγελματικές συναλλαγές του , στα social 
media κ.ά. Αν ναι, τότε ξέρεις και πώς να  τον 
προσεγγίσεις.  

 6. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα; 

Τι μοναδικό προσφέρεις στους υποψήφιους 
πελάτες σου που δεν μπορούν να βρουν αλλού; 
Γνωρίζεις σε τι διαφέρει το προϊόν ή η υπηρεσία 
σου  από τους ανταγωνιστές σου;  Αν ναι, σύντομα 
θα το ανακαλύψουν και οι υποψήφιοι πελάτες σου.  

7. Πώς πουλάς τα προϊόντα/υπηρεσίες σου;  
Έχεις κάποια στρατηγική marketing; Έχεις  επιλέξει τα 
κανάλια επικοινωνίας μέσα από τα οποία θα 
προσεγγίσεις το κοινό σου;  

8. Έχεις προβλέψει διαφημιστικό budget; 

Eίσαι διατεθειμένος να ξοδευτείς;   Το έχεις πάρει 
απόφαση πως χωρίς προβολή και διαφήμιση, τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών σου θα είναι 
πάντα πενιχρά; Όχι γιατί δεν το αξίζει η επιχείρηση 
σου, αλλά γιατί έτσι είναι ο νόμος της αγοράς.  Δεν 
είναι χαζές οι εταιρείες που ξοδεύουν εκατομμύρια 
σε προβολή και διαφήμιση.  

9. Πώς βγάζεις χρήματα;  
Ποιο είναι το μοντέλο δημιουργίας εσόδων; Πουλάς 
μόνος σου;  Χρησιμοποιείς πωλητές; Πόσες ώρες  
ξοδεύετε  ημερησίως σε πωλήσεις; Με πόσους 
υποψήφιους πελάτες επικοινωνείτε καθημερινά, 
προκειμένου να πιαστούν οι οικονομικοί στόχοι της 
επιχείρησης;  

10. Τι μπορείς να προσφέρεις στους πελάτες 
       σου για να τους προσελκύσεις; 

Ποιες πληροφορίες ή δελεαστικές προσφορές θα 
μπορούσες να μοιραστείς  με τους υποψήφιους 
πελάτες σου,  ώστε να τους βοηθήσεις να έρθουν 
πιο κοντά στο προϊόν/υπηρεσία σου;  
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