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Trudne sytuacje
menedera sprzeday

W tym rozdziale:








pierwsze dni szefa sprzeday w nowej firmie,
zbyt wiele produktów w zbyt duych regionach,
kierowanie zespoem handlowym w okresie zmian,
co robi, gdy spada sprzeda,
kierowanie zespoem handlowym podczas recesji,
wsparcie dla handlowców, którzy trac pewno siebie,
gdy handlowiec chce odej.

Pierwsze dni szefa sprzeday w firmie
Pojawienie si nowego szefa jest zawsze trudnym wydarzeniem dla
wszystkich pracowników. Zmiana spowodowana pojawieniem si
nowego szefa jest ródem stresu i dla niego, i dla wszystkich podwadnych. To, jak nowy przeoony rozpocznie swoj wspóprac
z zespoem handlowym, wpynie na funkcjonowanie i wyniki sprzeday wszystkich handlowców. Wbrew obiegowemu powiedzeniu, e
mczyzn ocenia si po tym, jak koczy, a nie — jak zaczyna, uwaamy, e w tym przypadku pocztek ma fundamentalne znaczenie.
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Pierwsze chwile i dni, czyli nie tak szef straszny...

Inicjujce spotkanie nowego szefa z podwadnymi wpynie na ich
opinie o przeoonym na dugi czas. Handlowcy, którzy znaj wag
pierwszego wraenia, jakie wywouj u klienta, zapamitaj, jak ich
szef zachowywa si w pierwszych chwilach wspólnej pracy. Wikszo z nich oczekuje, e nowy zwierzchnik wykae si dowiadczeniem i zainteresuje sob. „Czego si nauczyem jako szef, których
bdów si nie ustrzegem” — takie wystpienie to skuteczny sposób, pomagajcy kierujcemu zespoem handlowym powoli przekonywa do siebie swoich nowych podopiecznych. Jeeli nie moe
pochwali si swoimi sukcesami jako meneder, musi chocia udowodni, e by dobrym sprzedawc.
Pierwsze spotkanie nie jest dobrym momentem na przedstawienie systemu wartoci nowego szefa, okrelanego jako exposé. To
wane wydarzenie lepiej odoy na pó niej, kiedy nowy zwierzchnik
wstpnie zorientuje si w realiach i obyczajach panujcych w firmie.
Oczywicie, mog zaistnie okolicznoci, kiedy kierownik zespou
handlowego nie powinien odkada swojego exposé, ale s to bardzo
rzadkie sytuacje. Jeli nie ma takiej koniecznoci, wystarczy poinformowa handlowców, kiedy dowiedz si, co jest wane dla nowego
szefa, jakie ma wyobraenie o wspólnej pracy, co bdzie popiera
i nagradza, a czego nie bdzie tolerowa.
Podczas pierwszego spotkania warto zadba o dwustronn, jasn
i spójn komunikacj.
Wspomniany powyej nowy zwierzchnik mówi tylko wtedy, gdy
byo to konieczne, a w zamian duo sucha. Ta wietna metoda
i w yciu prywatnym, i w pracy, jest szczególnie przydatna w pocztkowym okresie kierowania nowym zespoem handlowym. Szef, który
od razu duo mówi, przypomina zaczynajcego prac handlowca,
który zasypuje klienta informacjami, zamiast czego si o nim dowie-
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PRZYKAD
Dyrektor handlowy czoowej polskiej firmy odzieowej przeprowadzi inauguracyjne spotkanie z zespoem sprzedawców,
wykorzystujc zasady burzy mózgów. Poprosi wszystkich, eby
wypowiadali si na tyle swobodnie i szczere, na ile pozwalaj
okoliczno ci. Przedstawiciele handlowi opowiadali o obecnej
sytuacji, o swoich potrzebach i pomysach. Zgodnie z reguami burzy mózgów, pocztkowo nikt nie komentowa adnej
wypowiedzi, wszystkie byy notowane na tablicy i oceniane
pó niej, przez cay zespó. A nowy zwierzchnik niemal nic nie
mówi, zabiera gos tylko wtedy, gdy byo to konieczne ze
wzgldów organizacyjnych. Taki pomys na przeprowadzenie
pierwszego spotkania mona zmodyfikowa . Istnieje forma
burzy mózgów, podczas której uczestnicy nie zabieraj gosu,
lecz „wypowiadaj si” na pi mie, na krcych pomidzy nimi
kartkach (metoda 635 Philipsa1). Ten sposób zapewnia czciow anonimowo , co zwiksza szans szczerego przedstawiania swoich potrzeb i pomysów.

dzie. Tylko suchanie i obserwowanie jest dobr metod na poznanie swoich podwadnych. Tym sposobem ma szans zrozumie
i „poczu” firm oraz zorientowa si w panujcych obyczajach i relacjach. Dopóki nie zdobdzie tej wiedzy, musi way kade sowo.

1

Robi si j na kartkach, eby unika wypowiedzi uczestników (wówczas
nikt ich nie ocenia nawet w sposób niewerbalny, wic wypisuj bardziej
niesamowite pomysy). Sze (6) osób wypisuje na kartce trzy (3) pomysy
w krótkim czasie, do piciu (5) minut. Potem nastpuje zamiana kartek —
przesunicie o jedn osob. T zamian powtarza si, dopóki kada kartka
nie „odwiedzi” wszystkich. Tak powstaje ok. 100 pomysów, które potem
ju s analizowane w klasyczny dla burzy mózgów sposób.

Kup książkę

Poleć książkę

274

JAK ZARZDZA ZESPOEM HANDLOWYM I PRZETRWA

PRZYKAD
Przypomina mi si opowie mojego serdecznego przyjaciela,
który obj kierowanie kilkudziesicioosobowym zespoem sprzedawców. W pierwszym tygodniu pracy, chcc rozlu ni atmosfer, zaartowa z niedostatków komunikacyjnych panujcych
w grupie. Jak si okazao, zosta opacznie zrozumiany i kilku
nowych sprzedawców wstrzymao si z decyzj o zacigniciu
kredytów w banku. Nowy dyrektor sprzeday powiedzia potem:
„Nie wiedziaem, e obejmujc to stanowisko, tak bardzo
bd musia zwraca uwag na swoje sowa. Szkoda, e nie
mog ju swobodnie artowa ”.

Od samego pocztku wspólnej pracy warto prosi swoich podopiecznych o informacj zwrotn. Handlowcy, którzy zobacz, e
szef bierze pod rozwag ich sugestie, omiel si i zaczn szczerze
wypowiada swoje uwagi. Szef, któremu zaley na opiniach podopiecznych, dowiaduje si wicej i budzi zaufanie. Sprzedawcy czuj
si traktowani jak partnerzy, zmieniaj wyobraenie o zwierzchniku,
który nie musi by ródem stresu.
Jeeli nowy szef zacznie wprowadza zmiany, nie znajc dobrze
podlegego zespou handlowego, moe zaburzy jego funkcjonowanie. Znam przypadki, kiedy „z marszu” wprowadzano nowe systemy
premiowania i oceniania albo zmieniano zasady pracy handlowców.
Wszelkie zmiany naley odoy na pó niej. Po pierwsze, zbyt szybkie
ich wprowadzenie rodzi niepokój i negatywne skojarzenia o szefie,
jak o przysowiowej „nowej miotle”. Po drugie, skoro zespó handlowy funkcjonowa do tej pory, to znaczy, e korzysta z metod,
które mogy by cakiem nieze. Wprowadzajc innowacje, mona
wyla dziecko z kpiel i pozby si rozwiza, które byy wypracowywane oraz modyfikowane przez dugie lata i sprawdzay si
w istniejcych realiach.
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Nowy szef musi te pamita, e wszystkiego nie bdzie w stanie zmieni. Napotka ustalenia, zasady i rozwizania, które bdzie
musia zaakceptowa, nawet jeeli nie bd mu si podobay. Czasami bd to realia, które warto zmieni, bo poprawi funkcjonowanie zespou i wielko sprzeday. Mimo to, bdzie musia pogodzi si, e niektóre reguy w nowej firmie s nienaruszalne nawet
wtedy, gdy dziaaj na jej niekorzy.

Niepewno podwadnych

Niepokój czonków zespou sprzedaowego wywoany pojawieniem
si nowego szefa jest spowodowany poczuciem niepewnoci. Niewiele osób lubi sytuacje, kiedy trzeba przyzwyczai si do nowych
warunków — konieczno adaptacji jest zawsze ródem stresu.
Pracownicy obawiaj si, e zmiany nie skocz si jedynie na wymianie przeoonego.
Zaniepokojenie handlowców jest szczególnie due, jeli poprzedni
zwierzchnik zyska ich szacunek i zaufanie. Objcie stanowiska po
dobrym szefie jest prawdziwym wyzwaniem dla nowego menedera
sprzeday. W takich momentach wielokrotnie sprzedawcy nie czekali
na rozwój wypadków i odchodzili z firmy. Nie dawali okazji nowemu
kierownikowi zespou, aby udowodni, e moe by godnym nastpc
swojego cenionego poprzednika.
Poczucie niepewnoci czsto towarzyszy te debiutujcemu
zwierzchnikowi. On take zmienia warunki pracy, musi si zaadaptowa do nowych ludzi i sytuacji, przekona do siebie podwadnych.
Jeeli meneder sprzeday rozpoczyna prac z nowymi handlowcami z absolutn pewnoci siebie, le wróy to jego poczynaniom.
Znam kilku takich szefów, którzy obejmowali nowe stanowisko
z bezkrytycznym zaufaniem do swoich racji i dziaali bez chwili refleksji. S to czsto byli szefowie byych zespoów handlowych. Albo nie
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utrzymali posady, albo stracili wikszo dowiadczonych sprzedawców i musieli tworzy zespó od podstaw.
Istnieje wiele moliwoci rozadowania uczucia niepewnoci handlowców. Jeeli nowy szef zaczyna by postrzegany jako osoba rzetelna, konsekwentna i prawdomówna, jako fachowiec, który moe
by wsparciem dla podopiecznych, zaczyna powoli zdobywa ich
przychylno. Niezym rozwizaniem jest zapewnienie handlowców,
e nie szykuj si kolejne zmiany, e szef nie zamierza ciga swoich
byych pracowników z poprzedniej firmy i wymienia ich na obecnych
przedstawicieli handlowych. Oczywicie pod warunkiem, e podwadni
bd wywizywa si ze swoich obowizków.
Nie jest moliwe przekonanie do siebie wszystkich handlowców
jednoczenie. Jedni bd potrzebowali na to wicej czasu, inni mniej.
Nowy przeoony powinien poszukiwa popleczników, którzy speni
rol „przyczóków” w zdobywaniu zaufania podwadnych. Oczywicie,
gwarantem sukcesu jest przecignicie na swoj stron nieformalnych liderów i najlepszych handlowców, czyli osób, z opini których
szczególnie licz si pozostali sprzedawcy.
Zabieganie o wsparcie kluczowych przedstawicieli w zespole jest
dobrym posuniciem pod warunkiem, e nie odbywa si ono za
wszelk cen. Bdem jest faworyzowanie liderów, przynosi to skutek
odwrotny od zamierzonego. Jeszcze wikszym bdem jest manipulowanie podwadnymi i zdobywanie ich poparcia nieetycznymi metodami. Pewien nowy szef bra na bok wyróniajcego si przedstawiciela handlowego i szepta w udawanym zaufaniu: „Wiesz, mówi to
tylko tobie, prosz, na razie nie powtarzaj tego nikomu”. To kiepska
metoda, co gorsza, jest ona take wtpliwa moralnie i nieskuteczna.
Trudno oczekiwa, e „wyróniony” handlowiec zostawi tak informacj dla siebie, raczej podzieli si ni z pozostaymi kolegami.
A nowy szef straci zaufanie podwadnych i zamiast budowa zespó,
do którego ma nalee, zacznie go rozbija.
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Zagroenia dla szefa i zespou

Obejmowanie przywództwa nad zespoem handlowym niesie ze sob
zagroenia dla jego funkcjonowania. Szef, który preferuje mikki styl
zarzdzania, moe przesadnie dba o zbudowanie dobrych relacji
z podwadnymi. Jeli bdzie czyni to za wszelk cen, straci autorytet i przestanie by postrzegany jako lider, który ma kierowa
handlowcami. Odbudowanie „szefowskiej” pozycji bdzie potem
bardzo trudne, a niekiedy niemoliwe.
Twardo zarzdzajcy przeoony moe przesadzi w kreowaniu
wizerunku surowego zwierzchnika. Jeeli postawi gównie na zdobycie respektu podwadnych, zrazi ich do siebie i zaprzepaci szans na
zbudowanie partnerskich stosunków ze sprzedawcami. Najbardziej
operatywni znajd nowego pracodawc, a pozostali stan si jedynie
wykonawcami polece subowych.
W pocztkowym okresie nowy meneder bdzie wystawiany na
prób i przez pracodawców, i przez podwadnych. Handlowcy bd
sprawdzali, na ile mog sobie pozwoli, ile swobody mog sobie
zapewni i czy szef rzeczywicie bdzie trzyma si tego, co zapowiedzia. To naturalne postpowanie i nie powinno wywoywa gniewnych reakcji ze strony nowego zwierzchnika. Sprzedawcy myl
podobnie jak mae dzieci badajce granice tolerancji rodziców: „To,
co zdobdziemy teraz, bdzie ju usankcjonowane. Lepiej wic teraz
uzyskajmy wicej, bo pó niej bdzie trudniej”.
Szef, który jest wiadomy, co ley u podstawy takiego zachowania,
bdzie wiedzia, jak si zachowa. Wystarczy, e bdzie konsekwentnie trzyma si ustale, które poczyni na pocztku swojej pracy.
Warto te pokaza podwadnym, e rozumie ich zabiegi, ale nie ma
zamiaru zmienia zasad bez wanego powodu. Nie zrobi tego, poniewa straci w ich oczach autorytet. Jest te otwarty na wszelkie dyskusje i w uzasadnionych przypadkach chtnie rozway, czy jego opinia jest waciwa.
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Przedstawiciele handlowi s lud mi przyzwyczajonymi do duej
niezalenoci i nie kademu pozwol sob kierowa. Bd konfrontowa wiedz i umiejtnoci nowego zwierzchnika, weryfikowa jego
dowiadczenie. Wykazanie swojego profesjonalizmu znacznie uatwi
ycie nowemu menederowi. Jak zawsze, fachowiec ma szans szybko
zdoby posuch swoich podopiecznych.
Czasami pojawia si inne zagroenie. Niektórzy sprzedawcy
spróbuj wykorzysta pojawienie si okazji, jak jest przeoony,
który nie zna warunków panujcych w zespole handlowym. Mog
próbowa manipulowa nim i przedstawi sytuacj w sposób, który
jest dla nich wygodny, a nie zawsze zgodny z prawd. Jest to szansa,
eby nowy zwierzchnik podj takie decyzje, które s im na rk.
Jak odróni takich manipulantów od pracowników, którzy staraj si
rzetelnie wprowadzi szefa w realia firmy? Na pocztku jest to niemoliwe, jedyn szans jest cierpliwo i uwana analiza poprzedzona obserwacj. Nowy szef nigdy nie wie, komu uwierzy, najbezpieczniej opiera si na zdaniu przeoonych. Ich opinie take lepiej
ocenia krytycznie.
Zwierzchnicy nowego szefa sprzeday równie wystawi go na
niejedn prób. Bd chcieli przekona si, czy zatrudnili waciw
osob, której mog zaufa i powierzy kierowanie handlowcami.
To take naturalne zachowanie, które szef musi zaakceptowa. Sam
bdzie robi to samo w stosunku do podlegych sprzedawców.
Bywa i tak, e meneder zaczynajcy prac staje si elementem
rozgrywki pracodawców. Taki kopot przydarzy si naszemu koledze,
którego zatrudniono do kierowania grup dziesiciu sprzedawców
w brany B2B. Zosta wczony w rozgrywki na poziomie zarzdu
tak sprytnie, e dugo nie zauway, jak bardzo nim manipulowano.
Zanim nowy meneder sprzeday pozna firm i jej otoczenie
oraz ogarnie sytuacj, ma szans popeni sporo bdów. ródem
kopotów jest czsto nieznajomo klientów firmy. Kady handlowiec
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bdzie przekonywa go, e wanie jego klient jest tym najbardziej
kluczowym i wartym wielu nakadów. To szybki sposób na wydanie
z budetu pienidzy na promocj, wikszo szefów sprzeday wpada
w t puapk.
Podobnie dzieje si z rabatami. Sprzedawcy naciskaj nowego
przeoonego, eby zgodzi si na wikszy rabat dla ich najwaniejszych kontrahentów. Trudno zaprzeczy, e to wanie oni, a nie
pocztkujcy zwierzchnik, lepiej znaj swoich klientów. Niewykluczone jednak, e — po prostu dbajc o relacje ze swoimi klientami —
niewaciwie oceniaj sytuacj. Jeeli szef sprzeday zgodzi si na
wikszy rabat, powinien te pogodzi si, e nie wycofa go w przyszoci. Kady nowy rabat zmniejsza przychody firmy, wic i tak zwierzchnik zostanie rozliczony z wszystkich decyzji. Pamitajc o tym, nie
bdzie postpowa pochopnie, nawet jeli cignie na siebie niezadowolenie podopiecznych.
Dopóki szef sprzeday nie pozna dobrze swojego zespou, portfolio produktów, caej organizacji i jej otoczenia, powinien pamita, e wiele jego decyzji moe zmieni poziom sprzeday. Czsto
zmniejszy, cho intencja bya zawsze odwrotna. Warto wic poczeka z kad innowacj, nawet jeeli sprawdzaa si w poprzednim
miejscu pracy.
Pewnym gwarantem bezpieczestwa jest przekazanie jasnych
uprawnie nowemu zwierzchnikowi w okresie przejciowym. Pracodawcy powinni poinformowa o nich nie tylko samego zainteresowanego, ale take jego podwadnych. Wszyscy powinni wiedzie, z jakimi
sprawami mog od razu zwraca si do nowego pryncypaa, a które
powinni kierowa do „wyszej instancji”. Jasne te musi by, jak
dugo potrwa okres przejciowy, po którym wszystkie uprawnienia
(i odpowiedzialno) znajd si w gestii rozpoczynajcego prac
menedera.
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Szczególnym przypadkiem jest wyonienie szefa sprzeday z grona
dotychczasowych kolegów. To prawdziwe wyzwanie. Jak poprowadzi zespó handlowy, w którym jeszcze dzie wczeniej byo si
jednym ze sprzedawców? Jak pokierowa osobami, które bd rozczarowane, e to nie one zostay awansowane? Jak zachowa partnerskie relacje, ale jednoczenie zbudowa autorytet? Jak udowodni,
e wybór pracodawców by suszny? Wikszo szefów potrafi upora
si z takimi dylematami, ale czsto wymaga to od nich mdroci.
Trudno, trzeba zamkn pewien rozdzia. Nie mona ju narzeka
z kolegami na decyzje zarzdu, pojawi si kwestie, które nowy szef
musi zachowa dla siebie. Im szybciej handlowcy zrozumiej, e
dotychczasowy równorzdny pracownik jest teraz ich zwierzchnikiem,
tym lepiej. Powodzenie zaley nie tylko od zachowania nowo awansowanego handlowca. Pozostali czonkowie zespou mog mu w tym
wydatnie pomóc lub skutecznie przeszkodzi.
PRZYKAD
Sam wspominam zaczepki kolegów, które pojawiy si po moim
awansie. Co chwil zwracali si do mnie per panie dyrektorze
i czekali, jak zareaguj. Byy to arty, ale z powanym podtekstem. Gdybym zareagowa w sposób, który nie odpowiadaby
dotychczasowym kolegom (a obecnym podwadnym), postawibym si w trudnej sytuacji. Stworzybym barier utrudniajc
wzajemne porozumienie w nowych warunkach.

Przed nowym szefem zespou sprzedaowego stoi wiele wyzwa.
To trudna sytuacja zarówno dla niego, jak i handlowców. Od ich
wzajemnych reakcji, uwagi i dobrej woli zaley skuteczno dziaania
caego zespou sprzedaowego. Wydaje nam si, e byoby dobrze,
gdyby i nowy szef odczuwa to jako trudny sprawdzian. Jeeli nie
czuje niepewnoci i odrobiny stresu, moe popeni sporo bdów.
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Zbyt pewny siebie nowy meneder to z reguy kiepska wróba dotyczc funkcjonowania zespou sprzedaowego i wyników sprzeday.
OPINIA
Marek Kastelik, Dyrektor Rynku Materiay i Urzdzenia
Spawalnicze, BOC Gazy Sp. z o. o.
Pierwsze dni szefa sprzeday w nowej firmie,
czyli co pomidzy „No to jestem...” a „Ja wam poka.”
Pierwsze wraenie, wywarte przez nowego szefa jest absolutnie nie do przecenienia. Zwykle z czowiekiem przychodzi
jaka legenda, ludzie dokonuj cudów i zamieniaj si w prawdziwych asów wywiadu, aby zdoby najbardziej wiarygodne
informacje o nowym. W lad za pojawiajcymi si opowieciami mrocymi krew w yach w zespole z jednej strony
zwykle narasta panika i poczucie niepewno ci, z drugiej za
niektórzy zaczynaj, mimo wszystko, wietrzy swoj szans
i przygotowuj si do gry. Wikszo
czonków zespou
wstrzymuje si z podejmowaniem wanych yciowych decyzji
i czeka...
Wreszcie przychodzi ten dzie , kiedy On(a) pojawia si
naprawd. Od razu jest w bardzo trudnej sytuacji, poniewa
musi zrobi kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, nie wolno pokrywa swojego stresu (a jest na 100%) zbytni pewno ci siebie.
Moe to stworzy niekorzystne wraenie arogancji lub (katastrofa) agresji. Wikszo szefów omija t puapk, ale syszaem o przypadkach, kiedy wspópraca jeszcze przed rozpoczciem zako czya si porak tylko i wycznie z powodu
zatargu na samym pocztku. Naprawienie tego bdu zajmuje
zwykle duo czasu, a i tak czsto pozostawia pewien niesmak.
Druga skrajno to postawa: „No to jestem...”. Jest to
autentyczny cytat z pierwszego spotkania nowego szefa z zespoem — temu stwierdzeniu dodatkowo towarzyszyo opuszczenie ramion i bezradne spojrzenie zaszczutego zwierztka.
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Mona t sytuacj skwitowa stwierdzeniem, e taki facet to
oczywista pomyka. Nie chc wdawa si w analiz podanych
cech charakteru przywódcy. Mog jednak przytoczy histori,
kiedy meneder, na co dzie speniajcy wymagania, jakie
stawiane s szefowi sprzeday, tak bardzo na pocztku chcia
stworzy swój wizerunek sympatycznego kolegi, e udao mu
si to nawet bardziej, ni zamierza. Uczucia, jakie w efekcie
rodz si w zespole, to mieszanka czego w rodzaju lito ci,
zaenowania i... obawy o wasny los podyktowane prze wiadczeniem o niekompetencji nowego przeoonego.
Oczywi cie, nie istnieje aden uniwersalny przepis, jak
zachowa si w cigu tych pierwszych dni, jednak my l, e
kilka poniszych wskazówek pomoe mniej do wiadczonym
osobom w udanym pocztku wspópracy z zespoem.


Pamitaj, e jeste obserwowany(a) na kadym kroku
i wszystkie Twoje wypowiedzi s analizowane duo uwaniej
ni w normalnych okoliczno ciach. Dlatego nie sil si
na gbokie analizy i szczegóowe deklaracje dotyczce
organizacji pracy — masz na to czas!! Miej wiadomo ,
e naprawd moesz si myli . Pó niejsze wycofywanie
si z bdnych decyzji podjtych „na gorco” w pierwszych
dniach urzdowania na pewno nie przysporzy Ci charyzmy.



Nastawiaj si na suchanie, nie udawaj, e znasz si na ich
pracy lepiej ni oni sami. W 90% przypadków tak nie jest,
a w pozostaych warto poczeka kilka dni, zanim zaczniesz
poprawia rzeczywisto . Pracownicy maj wtedy
wiadomo , e ich wiedza jest doceniana i czsto
zamieniaj si w „kopalni pomysów”. Oczywi cie, moesz
z nich skorzysta lub nie, jeste w ko cu szefem,
ale najpierw daj im szans je wyartykuowa .



Konieczne jest tworzenie od pocztku swojego wizerunku
jako czowieka kompetentnego — ludzie wybacz Ci pewn
nieznajomo produktu lub specyficznych wiadomo ci,
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których wrcz nie moesz posiada . Musz jednak poczu ,
e ich przyszo jest w pewnych i odpowiedzialnych rkach.
Dlatego wa nie unikaj sytuacji, w których zbyt czsto
musisz przyznawa si do braku okre lonej wiedzy lub
do wiadczenia.


Szybko staraj si dopasowa do kultury firmy, do której
wchodzisz. Bardzo czsto s to rzeczy nieodwracalne i raczej
niemoliwe bdzie wprowadzenie zasady zwracania si
do Ciebie per pan po dwóch tygodniach, kiedy jeste ju
ze wszystkimi na ty. Osobi cie znam odwrotn histori. Szef
by ju na ty praktycznie ze wszystkimi osobami w firmie...
oprócz swojego wasnego kilkunastoosobowego zespou
sprzedawców. Po latach mówi mi, e czu si wtedy
idiotycznie, ale ciko byo mu wyj ze schematu, który
wprowadzi w pierwszych dniach swojego funkcjonowania.
Ten schemat doskonale sprawdza si w jego poprzednim
zespole, podczas gdy nie pasowa do nowego.



Pierwsze decyzje nie powinny by wane, ale musz by
trafne. Zdecydowanie przysporzysz sobie popularno ci,
podejmujc decyzje od dawna oczekiwane i bezspornie
suce poprawie sytuacji. Decyzje trudne, kontrowersyjne
i obarczone ryzykiem bdu powinny poczeka . Jeeli mimo
wszystko nie mog, staraj si wciga w ich podjcie zespó.
Po pierwsze, minimalizujesz ryzyko, e decyzja bdzie
bdna, po drugie, pomniejszasz swoj wyczn
odpowiedzialno , jeeli jednak bdna si okae.



Identyfikacja róde informacji i osób „zawiedzionych”.
Nie namawiam nikogo do tworzenia „siatki szpiegowskiej”
w swoim wasnym zespole, ale wane jest zidentyfikowanie
osób, które np. maj aspiracje do odgrywania waniejszej
roli w zespole lub wrcz czuj si zawiedzione, e nie
s na Twoim miejscu. Na pewno pomocna w zdobyciu takich
informacji bdzie osoba, która przyjmowaa Ci do pracy
(szef, HR itd.). Sposoby postpowania z takimi osobami
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to — oczywi cie — temat na inn histori. Równie
rozmowy z czonkami zespou dadz Ci potn, cho
nieuporzdkowan porcj informacji. Idealna jest sytuacja,
kiedy ju w pierwszych dniach masz okazj uci sobie
przynajmniej pógodzinn pogawdk z kadym czonkiem
swojego zespou.


Odporno na pochlebstwa — jeeli do tej pory nie miae
okazji kierowa zespoem ludzkim, uwaaj!! Okae si,
e jeste absolutnie najlepszy, najmdrzejszy i w ogóle
jedyny do odgrywania tej roli. Niestety, osoby, które
to mówi, bardzo czsto chc Ci po prostu wykorzysta
do swoich celów (awans, podwyka itp.). Szczególnie
niebezpieczne jest, jeeli mówi to w pierwszych dniach
Twojej bytno ci w firmie, kiedy szukasz sojuszników i
(patrz wyej) róde informacji.



Jestem przekonany, e tych kilka rad nie sprowadzi na gowy
potencjalnych nowych szefów dodatkowych kopotów, lecz
pozwoli im na w miar bezproblemowe wej cie w swoje
nowe obowizki. Wszystkie sprawdziem „na wasnej
skórze”.

Zbyt duo produktów w zbyt duych regionach
Handlowcy czsto narzekaj na przecienie prac. Czasem powodem jest obarczenie ich sprzeda zbyt wielu produktów. Czasem —
naoenie odpowiedzialnoci za zbyt due regiony. Co robi, jeli
zwikszenie zatrudnienia nie wchodzi w gr?
Sprzeda w takiej sytuacji to stres dla kadego przedstawiciela
handlowego, regionalnych szefów sprzeday i dyrektora handlowego.
Przypomina przebywanie w walcym si domu, gdzie biegamy od
jednej ciany do drugiej, usiujc podtrzyma t, która w danym
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momencie najbardziej grozi zawaleniem. Handlowcy nie s w stanie
systematycznie dziaa i planowo odwiedza swoich klientów, zgodnie z ich potencjaem i potrzebami. Reaguj na najpilniejsze sprawy,
zabiegaj o najwaniejszych klientów, a pozostaych odwiedzaj
chaotycznie, gdy maj troch mniej obowizków. Powszechnie znane
reguy racjonalnego zarzdzania czasem i terytorium staj si szkoleniow fikcj.
Podobnie wyglda praca regionalnych szefów sprzeday. S
wzywani przez swoich podwadnych do „gaszenia poarów” w miejscach, gdzie brak naleytej opieki doprowadzi do powstania konfliktów. Popiech, stres i chaos rodz zmczenie i frustracj caego
zespou. Do wszystkich problemów dochodzi kopot z motywowaniem i kierowaniem handlowcami, którzy zaczynaj wykazywa
objawy wypalenia.
Jedn z najwaniejszych rzeczy, jak w tych warunkach moe
zrobi przeoony, jest niepoddanie si presji natoku spraw do zaatwienia. Tak sam postaw musi te przekaza swoim handlowcom.
Wszyscy powinni stara si pracowa metodycznie i nie odchodzi od wczeniej ustalonych zaoe. Reguy uczyni sprzeda
bardziej skuteczn i wprowadz spokój w szeregi zdenerwowanych
przedstawicieli. Podczas szkolenia usyszaem opowie o pracowniku,
który po kadym telefonie klienta rzuca wszystko i pdzi na spotkanie z nim, czsto w najdalszy kraniec swojego regionu. Nauczenie
go trzymania si planu trwao dwa lata! Bya to prawdziwa udrka
i dla szefa, i dla przedstawiciela.
Oczywicie, bd zdarzay si sprawy bardzo wane lub pilne,
dla których trzeba odej od planów. Nikt przecie nie zrezygnuje
z niespodziewanej wizyty u wyjtkowo obiecujcego klienta. Problem
w tym, eby handlowcy potrafili rozstrzygn, czy jest to rzeczywicie atrakcyjny nabywca. Tej umiejtnoci powinien ich nauczy
przeoony. On sam z kolei musi umie decydowa, które z wielu
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pilnych spraw naprawd powinien przekazywa swoim podwadnym, proszc o pilne zaatwienie. Wielu szefów poprzez chaotyczne
delegowanie byo dla sprzedawców najwiksz przeszkod w trzymaniu si regu zarzdzania czasem i terytorium.
Wielu dobrych handlowców ma swoje stae dni, w które odwiedza
poszczególne czci podlegego terytorium. Niektórzy maj te
wyznaczone dni przeznaczone tylko na poszukiwanie nowych klientów. To dobre zasady, uatwiaj prac i pomagaj klientom w przyzwyczajeniu si do przedstawiciela i nawizaniu z nim dobrych relacji.
Warto trzyma si tych zwyczajów nawet wtedy, gdy nadmiar obowizków stwarza wraenie, e absolutnie nie bdzie to moliwe.

Warto z czego zrezygnowa

Kady pocztkujcy handlowiec stara si odwiedza klientów w caym
podlegym mu regionie. W rezultacie takiego postpowania poszczególni kontrahenci s wizytowani w zbyt duych odstpach czasu —
kolejne spotkania s wtedy powtarzane stanowczo zbyt rzadko.
Dobry szef sprzeday musi przekona swoich podwadnych do czstego odwiedzania klientów, musz to robi nie rzadziej ni konkurenci. Taka opinia niemal zawsze spotyka si z gonym protestem
sprzedawców. Twierdz, e jest to niemoliwe, poniewa nie bd
w stanie zadba o cay region. Istnieje tylko jedna moliwo, eby
upora si z tymi sprzecznymi zadaniami — naley pracowa tylko
na czci podlegego terytorium.
Takie rozwizanie z reguy budzi dugotrway opór handlowców.
Wikszo z nich nadal próbuje odwiedza zbyt wielu klientów,
sdzc, e nie wykonaj planów ustalonych w stosunku do potencjau caego regionu. Rol przeoonego jest pomoc w wyborze tych
obszarów, które bd nadal odwiedzane przez przedstawiciela. To
trudne i odpowiedzialne zadanie, trzeba wybra rzeczywicie najbar-
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dziej obiecujce miejsca. Jeli zostanie dobrze zdefiniowany obszar
pracy handlowca i waciwa bdzie powtarzalno wizyt, istnieje
szansa, e uda si sprosta zaoonym planom sprzeday nawet
w przypadku zbyt duych regionów.
Jeli portfolio sprzedawanych produktów jest szerokie, czsto
naley z niektórych zrezygnowa. Przedstawiciele handlowi, którzy
promuj mao skomplikowane produkty, dobrze wiedz, e w czasie
jednego spotkania z klientem mona mówi najwyej o trzech jednoczenie. Jest to i tak ilo bardzo ryzykowna — rozmówca niewiele
zapamita z takiej wizyty, a handlowiec niewiele dowie si o jego
potrzebach. Szef sprzeday jest wówczas zmuszony do dokonania
wyboru, na które produkty postawi, a z których zrezygnowa. Najatwiej postawi na te, które maj najwiksz zyskowno.
Niestety, nie zawsze jest to moliwe. Niekiedy strategiczne zaoenia zarzdu zmuszaj do pooenia nacisku na produkty, które
nie zarabiaj najwicej, s jednak najbardziej obiecujce w przyszoci lub wane z innych powodów. W takiej sytuacji handlowcy
musz wiedzie, jak waciwie rozoy swój czas pracy. Znalezienie
zotego rodka midzy dora nymi wysokimi zyskami a zapewnieniem dochodów firmy w odlegej przyszoci jest powinnoci szefów
sprzeday. W dodatku musz oni przekona do swoich decyzji podlegych im pracowników. Nie jest to atwe, bo dla ich podwadnych
zawsze priorytetem bdzie zrealizowanie aktualnego planu sprzeday.
Trudno oczekiwa innej postawy, skoro premie zawsze s wypadkow realizowania dora nych celów. Szef, który przekona swoich
podwadnych do zajcia si take tymi produktami, które dopiero
w przyszoci przynios zyski, zasuguje na due uznanie.
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