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Η Συμβουλευτική Πώληση είναι μια προσέγγιση πώλησης, βασισμένη στις
ανάγκες του πελάτη και επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μίας
ουσιαστικής σχέσης μαζί του και στην εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει, μέσω ανοιχτών ερωτήσεων και ενεργητικής ακρόασης.

Μια συμβουλευτική διαδικασία πώλησης τοποθετεί τις ανάγκες του
πελάτη πάνω από τις ανάγκες του πωλητή. Εστιάζει στα οφέλη και όχι στα
χαρακτηριστικά της συνεργασίας γενικά και του προϊόντος ειδικότερα. Οι
πωλητές φροντίζουν να είναι χρήσιμοι Σύμβουλοι στον επιχειρηματία
πελάτη τους και όχι υπεύθυνοι μόνο για την απόκτηση και καταχώρηση
της παραγγελίας του.

Consultative Selling – Συμβουλευτική Πώληση



Product-based selling 
approach

• Emphasis on features

• Price and availability are keys

• Value is defined by product

• Salesperson brings little value

• Salesperson sells more by working 

harder

• Emphasis on value

• Price is less important than value

• Value is defined by customer

• Salesperson helps define value / 

benefit

• Salesperson (consultant) sells 

more by working smarter

Consultative selling 
approach



➢ Πωλητές Σύμβουλοι και όχι διεκπεραιωτές παραγγελίας:

✓ Πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη του Business του πελάτη

✓ Κατανόηση και αξιοποίηση των βασικών δεικτών του πελάτη: Target

group (ηλικία, αγοραστικές συνήθειες κ.ά.), αριθμός αποδείξεων ανά

ημέρα, positioning της επιχείρησης του πελάτη στο κοινό του, unique

users, conversion rate, bounce rate, SKUs & value per basket, impact of

Marketing channels κ.τ.λ.

✓ Ενημέρωση και εκπαίδευση του πελάτη στα δεδομένα της αγοράς κάθε

χρονική στιγμή (offline και online: market evolution, market shares,

market intentions, basket penetrations, trade marketing κ.τ.λ.)

The APIVITA Consultative Approach



✓ Εστίαση και κατανόηση των αναγκών του πελάτη κάθε χρονική

στιγμή

✓ Εστίαση στα προσωποποιημένα οφέλη κάθε πρότασης προς τον

πελάτη, βάσει των αναγκών του

✓ Ο πωλητής απόλυτος διαχειριστής του κάθε account – πελάτη

✓ Ο πωλητής – Manager της περιοχής του: έχει στην διάθεσή του το

budget των υποστηρικτικών υπηρεσιών (Εκπαίδευση, Trade

Marketing – βιτρινών, Merchandising) και υλικών (POP υλικών:

testers, samples, leaflets, stands) για να τα διαχειριστεί με βάση τις

ανάγκες και την ανάπτυξη του πελατολογίου του

The APIVITA Consultative Approach



✓ Εκπαίδευση της Ομάδας Πωλήσεων στο e-business και σε βασικές

αρχές του Digital Marketing

✓ Δημιουργία σε Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας για Φαρμακοποιούς», το

οποίο προσφέρεται σε συνεργάτες Φαρμακοποιούς και σε μέλη

της Ομάδας Πωλήσεων, έχοντας ήδη 8 σειρές αποφοίτων

✓ Έμπρακτη υιοθέτηση κουλτούρας Δια Βίου Μάθησης μέσα στην

Εταιρεία

The APIVITA Consultative Approach



➢ Επιλέγουμε όχι τον πιο σύντομο και σίγουρα όχι τον πιο

εύκολο δρόμο στις συνεργασίες με τους πελάτες μας. Η

Συμβουλευτική Πώληση είναι αποδεδειγμένα ο πιο

αποτελεσματικός και προσοδοφόρος δρόμος, που

δημιουργεί ισχυρές και σταθερές σχέσεις με τους

πελάτες, προσφέροντας το σημαντικότερο διατηρήσιμο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

The APIVITA Consultative Approach



APIVITA in Numbers

✓ Μεσοσταθμικός Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης στην αγορά του Ελληνικού

Φαρμακείου (CAGR) τα τελευταία 4 χρόνια: 12%

✓ 1η θέση με 13,73% μερίδιο αγοράς σε αξίες στα Φαρμακεία στα οποία

επισκέπτεται direct η Ομάδα Πωλήσεων (IMS, 5/2019)

✓ 1η θέση με μερίδιο 12,07% και 12,18% αντίστοιχα σε αξίες στις 2 ενεργές

αλυσίδες Φαρμακείων στην Ελλάδα, ADVANCE και PHARMAPLUS (Στοιχεία

Αλυσίδων, 6/2019)

✓ 2η θέση με μερίδιο αγοράς 12,20% σε αξίες στην αγορά του Ηλεκτρονικού

Φαρμακείου στην Ελλάδα (Convert Group, 5/2019)

✓ 1η θέση στο Basket Penetration, με παρουσία τουλάχιστον ενός προϊόντος

APIVITA, στο 31,08% των αγορασμένων καλαθιών (Convert Group, 5/2019)
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