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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εμπορική παρουσία σε 130 χώρες

✓ 15 ιδιόκτητα branch offices

✓ 5 εργοστάσια
Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Κίνα

✓ 15.000 εμπορικοί συνεργάτες

✓ Περισσότεροι από 100 Account
Managers σε όλον τον κόσμο

6 κέντρα διανομής 
ΗΠΑ, Ντουμπάι, Βέλγιο, 

Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα

“Ο ηγέτης της Ευρώπης στην αγορά ναυτιλιακού εξοπλισμού με 37 χρόνια εμπειρία στην 
κατασκευή και το εμπόριο.”

Περισσότερα από 
10.000 προϊόντα

Ναυτιλιακός εξοπλισμός με τις 
αυστηρότερες πιστοποιήσεις ποιοτικού 
ελέγχου ISO 9001

200 service stations παγκοσμίως

Καινοτόμα & αποτελεσματική 
after-sales υποστήριξη



THE LALIZAS FORCE



Τι είναι απαραίτητο για να κάνεις την διαφορά στην αποτελεσματική 
διοίκηση ενός εμπορικού τμήματος εξαγωγών;

Την απάντηση μας δίνει εμπειρική έρευνα σε 150 εξαγωγικές ελληνικές εμπορικές εταιρίες:

Management βάσει αποτελεσμάτων

Συμπεριφορικό Management

Σχεδιασμός του sales territory

Ύψος & εύρος εξαγωγών

Εξαγωγικός προσανατολισμός

Εμπειρία του manager στις εξαγωγές



Management βάσει αποτελεσμάτων Συμπεριφορικό Management

Στόχος: συνεχώς υψηλότερο ποσοστό κέρδους

Πώληση προϊόντων με το μεγαλύτερο περιθώριο 

κέρδους, ειδικά σε μακροχρόνια βάση 

Υψηλός τζίρος πωλήσεων ακόμα και νέων 

προϊόντων

Προτεραιότητα επικερδών accounts

Συνεχής αύξηση των στόχων πωλήσεων

Ανάκτηση εκκρεμών ευκαιριών πωλήσεων

Καταμερισμός του χρόνου πώλησης ανάλογα με 

την αποδοτικότητα του πελάτη

Ουσιαστική γνώση  των προϊόντων, των υπηρεσιών, 
των διαδικασιών και των λειτουργιών της εταιρίας

Άμεσες λύσεις & προτάσεις

Ευέλικτη  προσέγγιση  & στρατηγική πώλησης

After-sales υποστήριξη

Αποτελεσματική εποπτεία
Άμεση day-to-day επικοινωνία Managers και 
πωλητών

Ενεργή καθοδήγηση των υφιστάμενων
Ενθάρρυνση, καθοδήγηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων

Αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων 
κάθε πωλητή
Ανταμοιβή σαν κίνητρο

Αποτελεσματικός σχεδιασμός του sales territory



Στην πράξη…

Όσο μεγαλύτερη είναι η εξαγωγική δράση της εταιρίας, τόσο πιο
έντονα παρατηρείται η εφαρμογή συμπεριφορικού
μάνατζμεντ.

Όσο μικρότερη είναι η εξαγωγική δράση της εταιρίας, τόσο πιο
έντονα παρατηρείται η εφαρμογή μάνατζμεντ βάση
αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: 



Σε ετήσια βάση:

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έμπρακτα οι δικές μας στατιστικές αναλύσεις πωλήσεων
αποδεικνύουν την εμπειρική βάση των θεωρητικών
αποτελεσμάτων.

Εμπορικά τμήματα των οποίων οι Sales Managers εστιάζουν κατά βάση

στο μάνατζμεντ βάση αποτελεσμάτων

5 – 10 %

Εμπορικά τμήματα των οποίων οι Sales Managers εστιάζουν κατά βάση

στο συμπεριφορικό μάνατζμεντ

20 – 25 %



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υβριδικό σύστημα εμπορικής διοίκησης, με εστίαση σε 
ποιοτικά και όχι μόνο σε ποσοτικά χαρακτηριστικά

Management βάσει αποτελεσμάτων
✓ Στόχοι πωλήσεων

Συμπεριφορικό Management
✓ Day-to-day καθοδήγηση, υποστήριξη & συνεργασία

Πώς να ξεκολλήσετε λοιπόν ένα τμήμα πωλήσεων από την στασιμότητα;

Η εμπειρία μας



Σας ευχαριστώ


