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Bad Debt, turned Good - Summary
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Διεύθυνση Πωλήσεων και Οικονομικό τμήμα είναι συνήθως “απέναντι”.

Μπορείς να καταφέρεις περισσότερες πωλήσεις λόγω καλύτερης οικονομικής διαχείρισης;

+=

Μπορείς δηλαδή να πετύχεις περισσότερες πωλήσεις ξεκινώντας με λιγότερες πωλήσεις!

Η ορθολογική σκέψη αλλά και η καλή διαχείριση των πωλητών μπορεί να ενδυναμώσει σημαντικά τα
αποτελέσματα και τελικά μπορείς να πετύχεις καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερες πωλήσεις.



True Story (1) – Bad Debt will Kill you (sales)!
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Περισσότερες Πωλήσεις λόγω καλύτερης Οικονομικής Διαχείρισης ?

Πως πετύχαμε καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερες πωλήσεις!

Πως πετύχαμε περισσότερες πωλήσεις ξεκινώντας με λιγότερες πωλήσεις !

Εισπράττεις & για 
άλλους, αλλά δεν 

σε πληρώνουν
Σου οφείλουν. 

Εκείνοι με κέρδος 
κι εσύ με βάρη !

Το κόστος αυξάνει 
και το budget
λιγοστεύει !

 Budget,
 Ενέργειες,
 Πελάτες. Χάνεις τη 

ΣΤΗΡΙΞΗ !

Ξεμένεις 
από 

Ανάσα!



True Story – Bad Debt – You kill It first!
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Θέσαμε πιο αυστηρά κριτήρια απόκτησης πελατών!

Στην αρχή 
οι πωλήσεις έπεσαν

Χρειάστηκε υπομονή.
Η «αρχή» κράτησε 

12 μήνες

Η διαδικασία 
σταθεροποιήθηκε

Η γκρίνια από τις 
πωλήσεις μειώθηκε

Τα οικονομικά 
σταθεροποιήθηκαν

Bonus υπέρ-επίτευξης 
στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις 
Αυξήθηκαν

Έτσι είχαμε 
περισσότερο Budget

Οι πωλήσεις 
Αυξήθηκαν  ακόμη 

περισσότερο

Έτσι είχαμε ακόμη 
περισσότερο Budget

Τα οικονομικά ανά 
πελάτη βελτιώθηκαν 

πολύ

Οι πωλήσεις 
Αυξήθηκαν 

περισσότερο



True Story – It is NOT simple
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Ακούγεται και φαίνεται απλό αλλά απαιτεί πολύ λεπτομερή σχεδιασμό και θάρρος για 
να το υλοποιήσεις. Όλοι ψάχνουν το πλήθος πωλήσεων ανά μήνα, το market share, το 

Νούμερο 1, ΟΜΩΣ,

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν σε πληρώνουν τα report αλλά τo Ταμείο(ν).



Be Careful !!!
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Thank You!
“Όταν το τελευταίο δέντρο θα έχει κοπεί, 

όταν τα ποτάμια θα έχουν μολυνθεί, 

όταν τα ψάρια της θάλασσας θα είναι νεκρά, 

Τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι τα χρήματα δεν τρώγονται” 

Indian Cree Prophecy


