


Egy kutatás* szerint

4,8x
olcsóbb

egy már meglévő érdeklődőnek eladni,
mint új érdeklődőt generálni.

Nincs ez másképp azokkal a régi
érdeklődőkkel sem, akiknek korábban
nem sikerült értékesíteni:

*Forrás: Aberdeen Group research

Nekik – egy teljesen új érdeklődőhöz
képest – töredékáron tudsz
értékesíteni.

Nekik akkor is el tudsz adni, ha valamiért
nincsenek új érdeklődők.



Reaktiválás
7 lépésben

Hozz létre egy adatbázist, ahol
minden érdeklődő, potenciális
ügyfél adatait gyűjtheted!

A régebbi ügyfelek adatait máris felviheted
az adatbázisba.
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2 Rögzíts az adatbázisba minden
érdeklődést!

Ne csak a nevet és az elérhetőségeket, de ha nem
sikerül neki eladni, az elvesztés okát is jegyezd fel!

Jól értem, tehát nem
aktuális most a váltás
a jelenlegi szerződése

miatt?

3 Állíts emlékeztetőt minden
elvesztett érdeklődőhöz a
reaktiválás időpontjával!

Az időpontot az
elvesztés oka alapján
add meg!



Mennyire
elégedett a

másik
szolgáltatóval?

Pl. ha valaki végül másik szolgáltatótól vásárolt pár
hónapon belül megkérdezheted:

Ha valakit még egy
másik szolgáltatóhoz
köti egy szerződés 1
évig, akkor közel egy
év múlva érdemes
újra keresned:

Elégedett a jelenlegi
szolgáltató által

nyújtott megoldással?
Gondolkodik váltásban?

4 Vedd fel a kapcsolatot az elvesztett
érdeklődőkkel a megadott
időpontban!

Próbáld őket reaktiválni a meglévő információid alapján,
az elvesztés okának ismeretében.

Tipp: Ha nem éred el, próbáld egy másik időpontban keresni!
Ha akkor sem sikerül, keress egy másik kontakt személyt.



5 Tegyél fel kérdéseket
az aktuális helyzetére
vonatkozóan!

Még mindig
fennáll a
korábbi

probléma?

6 Készíts jegyzeteket a
beszélgetés során!

Ugyanúgy, ahogy korábban is, most is jegyezd fel a
beszélgetés kimenetelét és az információkat.

Ha ezek alapján releváns, állíts egy újabb emlékeztetőt
reaktiválásra / a beszélgetés folytatására.

Ne csak a korábban
feljegyzett infókat
használd – szerezz
újakat!

Jelenleg tud
ennek

megoldására
fókuszálni?

Mennyire
elégedett a

jelenlegi
megoldással?



Foglalj időpontot
bemutatóra, ha sikeres
volt a reaktiválás!
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Ha hosszú értékesítési folyamatban dolgoztok, a
reaktiváló hívás nem az eladással ér véget.

Keressetek egy megfelelő
időpontot a következő
lépéshez: bemutató,
találkozó, stb.
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Alkalmas minderre egy Excel?

Majdnem.
Az elérhetőségeket
tudod rögzíteni és
az elvesztés okát is
fel tudod vinni.



...alkalmas az elérhetőségek
és egyéb információk
rögzítésére

“Sebaj, majd beírom a naptáramba!”

De miért bonyolítanád túl?
Miért választanád a dupla adminisztrációt, ha
létezik olyan eszköz, ami...

De az Excel emlékeztet az
aktuális reaktiválásokra?

NEM.



...ráadásul szkriptekkel segít a hívások
során, hogy mindenre meglegyen a
kész válaszod

...alkalmas
teendőkezelésre,
és egy helyre
gyűjti az adott
napi feladataid



...és riportokban lebontva mutat
reaktiválással kapcsolatos információkat.

Az elvesztés oka az érdeklődőknél

A konkurenciát választotta

Túl drága

Nem aktuális

Komolytalan érdeklődés

Egyéb

Más terméket keres

Most, hogy a személyes találkozók lemondása miatt rengeteg kapacitásunk
felszabadult, elgondolkodtunk, hogy kiknek tudnánk így eladni? Kik azok,
akikkel nem kell találkoznunk? A válasz egyértelmű volt: azoknak, akik a
szoftverünket már látták, de valami miatt mégsem vették meg korábban.

Surányi Ferenc, alapító, miclub.hu

Őket kezdtük el felkeresni most, és ennek megoldásában kifejezetten jól jött,
hogy van CRM rendszerünk. Itt ugyanis látjuk, hogy kik a korábbi
elvesztett érdeklődőink, akikkel az őrült nagy rohanás és növekedés miatt
eddig nem tudtunk foglalkozni.
Ennek az eredménye az lett, hogy március közepén, közvetlenül a válság
kialakulásakor a valaha volt legsikeresebb napunkat könyvelhettük el.

https://www.minicrm.hu/blog/2020/03-27/interju-igy-ert-el-rekordbevetelt-egy-ceg-a-valsag-elso-napjaiban/


1. Indíts egy ingyenes tesztrendszert!

2. Vedd igénybe tanácsadónk segítségét
a lehetőségek megismerésében!

3. Indulj el akár egy nap alatt profi
reaktiválással!

Növeld a bevételedet az
elveszett érdeklődők
reaktiválásával, súlyos
marketing kiadások nélkül
a MiniCRM segítségével!

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

