
Így hozd ki a maximumot az
értékesítő csapat kapacitásából
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A tervezhetőbb és
stabilabb árbevételért



Az InsideSales.com kutatása szerint
az értékesítők
az idejük
mindössze

37%-át
töltik aktív
értékesítéssel. ,

63%

.
37%

Vagyis az idejük 63%-ában
NEM generálnak árbevételt
a cégnek.

Aktív
értékesítés

37%

Egyéb
tevékenység

63%

https://www.businesswire.com/news/home/20171110005551/en/Sales-Reps-Spend-37-Time-Selling-Research
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Mivel
foglalkoznak

helyette?

E-mailek írása

Adatrögzítés

Belső értekezletek

Hívások, találkozók
egyeztetése

Képzések, önfejlesztés



Hogyan növelheted az aktív
értékesítéssel töltött időt a csapatodban?

A cél eléréséhez
szükséges feladatok

megállapítása

Reális cél
felállítása

Heti és napi
tervezés

1 2 3



Az aktív értékesítéssel
töltött idő meghatározása

Azaz: milyen teendők
generálnak közvetlenül
árbevételt a cégben?

0

Demo

Utánkövetés

Reaktiválás

Telefonálás

Találkozó

Milyen tevékenységek
számítanak a TE cégedben
aktív értékesítésnek?



Reális cél
felállítása

1 konkrét, számokban mérhető
cél meghatározása, elsősorban a
csapat által.

1

Legyen elérhető, de motiváló.
Ebben a korábbi sikerráta jó alap
lehet.
Egy mindenki által látható helyre legyen
kivezetve a célszám és annak teljesülése.



A cél eléréséhez szükséges
feladatok megállapítása

Számokban mérhető és a meghatározott
célra közvetlenül kiható feladatok
gyűjtése az aktív értékesítéshez sorolt
teendők közül.

Konkrét, a cél eléréséhez szükséges kívánt
napi és heti mennyiség megállapítása a
feladatokból.
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Heti és napi
tervezés

Ki, melyik ügyféllel és milyen típusú
feladatokat tervez elvégezni a héten?
Időzítse be mindenki a naptárába
legkésőbb hétfő reggel!

Minden reggel ellenőrizzétek a haladást
a heti tervhez képest. Finomítsátok az
adott napi teendőket a naptárban, hogy a
heti számokat minden csapattag elérje.
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Az értékesítők

72%-a
nem használ
a munkája során
strukturált
időmenedzsment
eszközt.



Mi a baj a papír alapú naptárral
és a jegyzetfüzettel?

4x 2x 2x

Nem látják a
kollégák

Nem látja a
vezető

Nem emlékeztet
a teendőkre

több idő
házon belüli

egyeztetésekre

kisebb eséllyel
készülnek el

a heti vállalások

több
elfelejtett

feladat

3x

Nem kerülnek be
automatikusan teendők

több
adminisztráció



Hogyan kerülnek be
automatikusan a
teendők az online
naptárba?

Tökéletesen szervezett nap a

MiniCRM
naptár integrációjával

https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1


A MiniCRM ügyfél- és teendőkezelő
rendszerben létrehozott teendők azonnal
bekerülnek a naptárba is.

Google, Outlook, IOS és Android
naptárakkal is integrálható



Az ügyfelekkel
kapcsolatos
tárgyalásokat és
feladatokat a
mindennapi teendőkkel
összhangban kezelheti
a csapat.



A naptárból egy kattintással a
kapcsolódó ügyfél adatlapjára
tudtok navigálni.



A naptárban
módosított
időpont azonnal
frissíti a teendőt
is a kapcsolódó
ügyfél adatlapján
a MiniCRM-ben.



A MiniCRM már

1673 KKV
értékesítő csapatában csökkentette az

adminisztrációs terheket és maximalizálta az
aktív értékesítéssel töltött időt.



1.
Világos
célok

meghatározása

2.
Egyértelmű
feladatok
kiadása

3.
Heti és napi

tervezés
meetingekkel

4.
Megosztott

online naptár
használata

+1
MiniCRM

tesztrendszer
igénylése

Mit kell tehát tenned az értékesítő
csapat kapacitásának maximalizálásáért?

https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1


Hozd ki a maximumot az értékesítő
csapatodból a tervezhetőbb és stabilabb
árbevételért!

1. Indíts egy ingyenes tesztrendszert!

2. Kérd tanácsadónk segítségét a lehetőségek megismerésében!

3. Indulj el akár egy nap alatt!

https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1
https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1

