
Check-list Vânzări
În ce etapă ești 

cu leadurile?
În ce etapă ești 

cu leadurile? Ce faci?Ce faci?

Descoperire Timp de răspuns Răspunde oricărui contact sau cerere de ofertă în 5 min / 1 oră / 1 zi. Confirmă cu un 
email sau telefon.  

Descoperire Deținător Alocă o sarcină unei persoane responsabile pentru orice contact sau cerere de ofertă.

Descoperire Calificare

Înainte de a începe apelul, califică prospecții:

• VIP » vrei foarte mult să le vinzi (clienți mari)

• Calificați » vrei să le vinzi (majoritatea din baza de date)

• Necalificați » nu vrei să le vinzi 

Vânzări Comunicare Communică de 3-8 ori cu un prospect în timpul procesului de vânzare până devine 
client (ex. email, apeluri, întâlnire personală, Skype, LinkedIn, Viber)

Vânzări Informație
Adună informațiile cele mai importante despre prospecti e.g. Sursa de marketing? 
Venituri așteptate? Procesul de luare a deciziei? Cine sunt persoanele implicate? De 
care produs/serviciu sunt interesați?

Vânzări Gestionare obiecții
Crează un document cu 6-8 obiecții des întâlnite împreună cu soluții de gestiune a 
lor.  Asigură-te că agenții de vânzări îl au la îndemână tot timpul pentru a putea 
gestiona obiecțiile pe loc și eficient. 

Vânzări Șablon ofertă Crează un șablon de email pe care îl poți trimite imediat atunci când prospecții tăi 
doresc o ofertă.

Vânzări Follow up
Sună prospectii după ce le-ai trimis oferta în 1-3 zile maxim, la o dată specifică (oră/
min). Discută despre propunerea ta și întreabă-i ce lipsește pentru a lua o decizie de 
abonare? Trimite email sau invitație în calendar ca reminder. 

Vânzări Recomandare
Cere-le o recomandare atunci când ai închis vânzarea cu succes, si oferă-i 
clientului un discount / o recompensă.  (ex. 1 lună gratuită de abonament, un produs 
redus etc.)

Client Feedback
3 - 7 zile după închiderea vânzării sună-l pentru a-i cere feedback cu privire la 
gradul de satisfacție. Este totul în regulă cu factura, implementarea sau comunicarea?

Client Recomandare
3 - 6 săptămâni de când devine client sună-l pentru a vedea dacă este mulțumit si 
cere-i recomandare din nou. Dacă nu e fericit, rezolvă problema. 

Client Referințe
6 - 12 luni de când devine client adună informații despre gradul de satisfacție în 
privința produsului/serviciului, cere-i referințe și folosește-le în canalele de comunicare. 
De asemenea vinde servicii adiționale și produse premium. 

Bază de date Motiv pierdere Dacă pierzi o oportunitate, întreabă “De ce nu ai ales serviciile/produsele noastre?” 
Adună informații relevante (ex.competiție, preț, timp nepotrivit, calitate produs, etc.)

Bază de date Recontactare 3-6-12 luni după ce ai pierdut prospectul sună din nou în funcție de informația 
anterioară și generează o nouă oportunitate de vânzare.

Procesul de vânzare de mai sus este un deja construit în MiniCRM, și poate fi complet automatizat.

• ATINGE-ȚI POTENȚIALUL MAXIM ÎN VÂNZĂRI; DUBLEZĂ-ȚI EFICIENȚA•


