
როგორ გამოვიყენოთ მოცემული რესურსი

მოცემული უფასო რესურსი დაგეხმარებათ თქვენი უშუალო 
კონტაქტები, მომხმარებლებად აქციოთ. ფაილში დეტალურადაა 
აღერილი თუ რა ნაბიჯების გავლა მოუწევს თქვენს კომპანიას ამ 
კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. 

როგორ 
გავზარდოთ კონვერტაცია?

.



1.გაზრდილი კონტაქტი(contact)> ლიდების მაჩვენებელი

2.გაზრდილი ლიდი>მარკეტინგული კვალიფიციური ლიდის 
მაჩვენებელი (MQL rate)

3.გაზრდილი მარკეტინგული კვალიფიციური ლიდი (MQL)>Opp*-ის 
კოეფიციენტი 

4.გაზრდილი Opp > Deal-ის კოეფიციენტი

* გაყიდვების დეპარტამენტისთვის, კონტაქტი(contact) არის პირი, 
რომელმაც თქვენი კონტენტის მიმართ რაიმე სახის ინტერესი 
გამოხატა.
* ტერმინი OPP(opportunity), განსაზღვრავს იმ ლიდს, ვინც 
კომპანიის პროდუქტით ან სერვისით სარგებლობას 
საჭიროებს.(დიდი შანსია გახდეს მყიდველი)

სარჩევი



გაზრდილი კონტაქტი > ლიდების მაჩვენებელი

ამ სამუშაოს ძირითადი ნაწილი უნდა შესრულდეს მარკეტინგის 
გუნდის მიერ, მაგრამ გაყიდვების დეპარტამენტი აქ მაინც 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ეძებს მომხმარებელი, 
მარკეტინგის გუნდს ეხმარება უფრო მეტი კვალიფიციური ლიდის 
მოზიდვაში. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია 
ჩამოაყალიბოთ ძლიერი მარკეტინგისა და გაყიდვების გუნდების 
კავშირი.

1. გახადეთ თქვენი ლიდების გენერირების კონტენტ 
სტრატეგია უფრო მრავალფეროვანი 
ესაუბრეთ თქვენს კლიენტებსა და პოტენციურ მომხმარებლებს, 
რომ გაიგოთ როგორი კონტენტის ნახვა სურთ მათ უფრო 
ხშირად.  შესაძლოა ეს იყოს ვიდეო, ბიზნესისთვის საჭირო 
შაბლონი, ან თუნდაც ვებინარი, რომელიც უბიძგებს პოტენციურ 
მომხმარებელს(Prospect-ს) კონვერტაციისკენ.  ასევე შეისწავლეთ 
თუ რომელი ინდუსტრიის საკითხებზე შექმნილი კონტენტი სურთ 
მათ.  გადაეცით ეს ინფორმაცია თქვენი მარკეტინგის გუნდს. 
მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რეალური 
მომხმარებლისგან კონტენტის შესახებ იდეების მოსმენა. 

2. ითანამშრომლეთ სოციალური მედიის გუნდთან.
დაამყარეთ კონტაქტი მასთან, ვინც თქვენი კომპანიის 
სოციალურ მედიას ხელმძღვანელობს, რათა დარწმუნდეთ , რომ 
სოციალურ პლატფორმებზე, პროდუქტებსა და გაყიდვებზე 
ორიენტირებული კონტენტია განთავსებული.

3. დაესწარით თქვენს საქმიანობასთან დაკავშირებულ 
ღონისძიებებს.
ასეთ ივენთებზე დასწრება გეხმარებათ თქვენი კომპანიის 
სახელი ინდუსტრიისთვის უფრო ცნობადი გახადოთ. 
პოტენციური მომხმარებლები, რომლებიც მსგავს ღონისძიებაზე 
თქვენი კომპანიის ან ბრენდის წარმომადგენელს შეხვდებიან, 
შესაძლოა უკვე იმაზე ადრე გახდნენ მყიდველები, ვიდრე 
წარმოგედგინათ.

1.



ლიდების გაზრდილი რაოდენობა > MQL 
მაჩვენებელი

 
კიდევ ერთხელ, მარკეტინგის გუნდი პასუხისმგებელია, რომ 
ლიდები გაყიდვების დეპარტამენტს გადასცეს. შესაბამისად, მათ 
ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანი საუშაოს შესრულება უწევთ 
კონვერტაციის კოეფიციენტის ასამაღლებლად. 

თუმცა გაყიდვებისა და მარკეტინგის ეფექტური 
თანამშრომლობა საუკეთესო შედეგს იძლევა. ქვემოთ 
ჩამოთვლილია ის საფეხურები, რომელთა გავლა 
რეკომენდირებულია კარგი შედეგის მისაღწევად:

1. ჩამოაყალიბეთ მაილ მარკეტინგის ეფექტური 
სისტემა
ლიდებისთვის უნდა ჩამოაყალიბოთ ისეთი სისტემა, რომელიც 
პროდუქტზეა ფოკუსირებული. სასურველია მარკეტინგის გუნდმა 
გააგზავნოს მეილების ისეთი ნაკადი, რომელიც ეფექტურად 
იმუშავებს.

 

2. შეეცადეთ კონტენტი მოიცავდეს Call-to-action-ს 
(მოუწოდეთ ლიდებს მოქმედებისკენ)
ყველა ჩამოტვირთვად ოფერს სასურველია ჰქონდეს Call-to-ac-
tion.-ლიდისთვის, რომ შეძლოს მეტი გაიგოს თქვენი კომპანიის 
შესახებ.(დემოს, კონსულტაციის ან სხვა ინსტრუმენტების 
მეშვეობით) 

3. მოახდინეთ პროდუქტის გვერდების ოპტიმიზაცია. 
თუ ლიდი ცდილობს შეისწავლოს მეტი თქვები ვებ-გვერდის 
შესახებ, დიდი ალბათობაა ისინი მოხვდნენ თქვენი პროდუქტისა 
თუ სერვისის გვერდებზე.  დარწმუნდით, რომ ასეთი გვერდები 
მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას, იმის შესახებ თუ რას აკეთებს 
თქვენი კომპანია. ამან შესაძლოა მოანდომოს ვიზიტორებს 
გაიგონ მეტი. 

2.



გაზრდილი MQL > OPP-ის კოეფიციენტი

საბოლოო ჯამში კლიენტის ბედი თქვენს ხელშია-შესაბამისად 
სამწუხაროა, თუ ვინმე გამოხატავს რაიმე სახის engagement-ს: 
მოითხოვს დემოს, შეხვედრას ან მეტი ინფორმაციის მიღებას და 
შემდგომ ეტაპზე გაქრება. დარწმუნდით, რომ მიიღოთ ისეთი 
ზომები, რომ ასეთი ადამიანების რაოდენობა მინიმუმამდე 
დაიყვანოთ. თქვენ შეგიძლიათ:

1. განავითაროთ განმეორებითი შეტყობინების(remind-
er) სტრატეგია
როდესაც შეხვედრის თარიღი და დრო დადასტურდება, კარგი 
იქნება, თუ წინა დღეს და 1 საათით ადრე, კლიენტს შეხვედრის 
შესახებ მეილით, შეტყობინებით ან სატელეფონო ზარით 
შეახსენებთ. ცხადია თქვენ ვერ აარიდებთ თავს იმ კლიენტებს, 
რომლებიც აღარ გამოჩნდნებიან, მაგრამ ამით იმ პირების 
რაოდენობას შეამცირებთ, ვისაც უბრალოდ ავიწყდებათ 
დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ.

2. დაგეგმოთ შეხვედრები რაც შეიძლება დროულად. 
რაც მალე დაგეგმავთ შეხვედრას, მით უკეთესი. ეს ამცირებს 
რისკს, რომ კლიენტს დაავიწყდეს, ინტერესი დაკარგოს ან 
თქვენს კონკურენტს დაუკავშირდეს.

3. დარწმუნდეთ, რომ გაქვთ საკონტაქტო 
ინფორმაციების რამოდენიმე მეთოდი.
 დარწმუნდით, რომ გაქვთ მეილი და ნომერი, რომ პოტენციურ 
კლიენტებს ხმა მიაწვდინოთ, და რომ ასეთ კლიენტებს აქვთ 
თქვენი დეტალური ინფორმაცია, რომ შეძლონ მარტივად 
დაგიკავშირდნენ. რაც უფრო მეტი საკომუნიკაციო არხი 
იარსებებს, მით უფრო ნაკლებია შანსი თქვენსა და კლიენტებს 
შორის კონტაქტი ვერ შედგეს.

4. კალენდარში მონიშნოთ შეხვედრის დრო და 
გაუგზავნოთ კლიენტს.
გამოიყენეთ მაგ: Google კალენდარი, რითიც კიდევ უფრო 
შეამცირებთ კლიენტის არ გამოჩენის  რისკს. 

  

3.



გაზრდილი Opp > Deal-ის მაჩვენებელი  

საბოლოოდ თქვენ სვამთ ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას- შეიძენს 
კლიენტი პროდუქციას თუ არა? 

თუ ვინმე უკვე ამ ეტაპამდე მივიდა, რომ უნდა მიიღოს საბოლოო 
გადაწყვეტილება შეიძინოს თუ არა თქვენი პროდუქტი ან სერვისი, 
რა თქმა უნდა, ცხადია მას დიდი ინტერესი აქვს. ქვემოთ 
ჩამოთვლილია რამოდენიმე ტაქტიკა და ტექნიკა, რომელიც 
დაგეხმარებათ ამ ეტაპზე მისული შეთანხმების წარმატებით 
დასრულებაში. 

1.რეგულარული ფასდადება და კონკურენტული ანალიზი
თუ თქვენ მუდმივად არ ადარებთ თქვენი ბიზნესის 

უპირატესობებსა და ფასდადების სტრატეგიებს კონკურენტებისას, 
მაშინ მრავალ კლიენტს კარგავთ. 

მომხმარებელი, მაშინ როცა კარგადაა ინფორმირებული და 
თქვენთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს, შესაძლოა კონკურეტების 
შესახებაც მოიძიოს ინფორმაცია. მზად იყავით, რომ დაიცვათ, 
საჭიროების შემთხვევაში კი შეამციროთ თქვენი ფასები. ესაუბრეთ 
კლიენტებს თქვენი პროდუქტისა თუ სერვისის ხარისხზე და კარგად 
განმარტეთ თქვენი შედარებითი უპირატესობები.

2.განსაზღვრეთ  წარმომადგენლები, რომლებიც 
არაეფექტურად ასრულებენ სამუშაოს.

მოახდინეთ თქვენი თანამშრომლების სამუშაოს შესრულების 
მონიტორგი. თუ გაყიდვების კონსულტანტი მუდმივად 
არაეფექტურად მუშაობს, შეძლებისდაგვარად დაეხმარეთ 
პრობლემების აღმოფხვრაში. თუ არაფერი გამოგივათ, იფიქრეთ 
იმაზე, რომ მას კომპანიაში სხვა როლი მიანიჭოთ, სადაც, თქვენი 
აზრით, მისი ცოდნა და უნარები უფრო რელევანტური იქნება. 

3. მოახდინეთ კომუნიკაცია საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირებთან

ცხადია ყველასთან კომუნიკაცია კარგია, მაგრამ დარწმუნდით 
რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ეკონტაქტებით გაყიდვების შეთავაზებით, 
შეუძლიათ გარიგებაზე დათანხმება. მათთან საუბარი, ვინც 
რეალურად არ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, კარგი გზაა 
კომპანიაში ფეხის მოსაკიდებლად, მაგრამ ეს პირი შესაძლოა სულაც 
არ იყოს ის, ვისთანაც ოფიციალურ საკითხზე საუბარი გჭირდებათ.  

4.



4. მოამზადეთ ინვესტიციაზე უკუგების(ROI-ს) ანგარიშგება 

იმის ცოდნა თუ რა უკუგებას იძლევა ინვესტიცია, შესაძლოა 
საკმარისი აღმოჩნდეს პროსპექტების სწორი მიმართულებით 
წაყვანისთვის. 

შეაგროვეთ სტატისტიკები უკვე არსებული მომხმარებლისგან ან 
ჩაატარეთ ინდუსტრიის კვლევა, რათა დაინახოთ რამდენის 
გამომუშავებას შეძლებთ კომპანიისთვის, გრძელვადიან პერიოდში

5. შექმენით შეთავაზების რამოდენიმე ვარიანტი
თუ თქვენს კომპანიას აქვს შეთავაზებების რამოდენიმე საფეხური, 

მოამზადეთ ისეთ ოფერი, საიდანაც პროსპექტი გაიგებს რომელი 
სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ დანახარჯების რა რაოდენობით.



.

პროსპექტი არის მარკეტინგის და გაყიდვების საკონსულტაციო 
კომპანია.

ჩვენი მიზანია: დავეხმაროთ ბიზნესებს და მათ საბოლოო 
მომხმარებლებს და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ჩვენი ხედვა: ნებისმიერი მიზნის მისაღწევად და მათშორის 
დაბრკოლებების გადასალახად აუცილებელია ფიქრი, სწორი 
კომუნიკაცია, რჩევების მიღება და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა 

თუ თქვენ გადაწყვეტთ პროსპექტთან თანამშრომლობას თქვენ 
მიიღებთ: 

-ექსპერტთა გუნდს

-ვრცელ ნეთვორქს

-15 წლიან გამოცდილებას

-შედეგებზე ორიენტირებულ სერვისს

-ბიზნეს პარტიორს რომელიც იზიარებს თქვენს რისკებს

-გაზრდილ შემოსავალს 


