УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО
СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Розвиток експорту – Цикл вебінарів для МСП

Вебінар 5 – Доведення інформації до клієнтів.
Комунікація з покупцями в країнах ЄС

Спікер – Джим Фітцпатрік

3 вересня 2020 р.

https://intracen.zoom.us/j/93230131506
Офіс Проєкту ІТС в Україні • м. Херсон • тел.: +38 (050) 9577786
itcukraine@intracen.org • http://tradeproject.com.ua • https://www.facebook.com/ITCUkraine

Цикл вебінарів 2020 – Розвиток експорту їстівних горіхів
Ринок

• Тенденції
• Вплив
Covid19
• Перспективи

9 липня 15:00

Відповідність
вимогам покупців

•
•
•
•

Можливості
Якість
Сертифікація
Процес

23 липня 15:00

Експортний
маркетинг
• «Правильний»
покупець
• Можливі
варіанти
• Обрання
замовника

13 серпня 15:00

http://www.intracen.org/

Взаємодія з
покупцями в ЄС
• Хто є хто?
• Ролі та
витрати
• Ведення
бізнесу

27 серпня 15:00

Комунікація на
експортних ринках
• Інструменти
• Як
впровадити
CRM
• Кон'юнктура
ринку

3 вересня 15:00

Ринок їстівних горіхів 9 липня

Вимоги покупців
23 липня

Експортна маркетингова стратегія
13 серпня

Повторення: Пошук клієнтів

КРОК 1
СПИСОК

КРОК 2
ОБЕРІТЬ ТОП-10

ПОТЕНЦІЙНИХ
КЛІЄНТІВ

З НИХ

КРОК 3
СКЛАДІТЬ ПРОФІЛІ
ДЛЯ ТОП-5,
ВИКОРИСТОВУЮЧИ
ВІДПОВІДНІ
ІНСТРУМЕНТИ

КРОК 4
РОЗРОБІТЬ

КРОК 5

ІНДИВІДУАЛЬНІ
СТРАТЕГІЇ
КОМУНІКАЦІЇ

РОЗПОЧНІТЬ
СПІЛКУВАННЯ

Комунікація з клієнтами
в країнах ЄС

Яку репутацію український
горіховий сектор має в країнах ЄС?

Низька
ціна

Низька
якість

Поганий
контроль
безпечності
харчових
продуктів

Ненадійні
постачальники

Це справедливе
ставлення?
По відношенню до багатьох
компаній – так, але йдеться не
про всіх.
Проте репутація країни
однаково стосується всіх.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ НАДІЙНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ?
НАДІЙНІ ЕКСПОРТЕРИ
ПОВИННІ МАТИ
НАЛАГОДЖЕНУ
КОМУНІКАЦІЮ, АБИ
ВИДІЛИТИСЯ З-ПОМІЖ
КОНКУРЕНТІВ

Шлях покупця: від остраху до довіри
Це марна трата часу!
Перше знайомство

Вони мене підведуть?
Репутація – «Я чув…»
Проблеми з якістю?

1. Гарне
професійне
повідомлення.
Дамо їм шанс!

2. Сайт окей.
Ми на зв'язку
у LinkedIn

Вони говорять про
надійність, якість, навіть
«вимоги покупців».
Можливо!

3. Брали
участь у
ANUGA, SIAL
як експонент?
Це вже
краще!

4. Член
торгової
асоціації

Окей, на ринку
затишшя. Давайте
зателефонуємо їм!

5. Вони
поставляють
продукцію
моєму
знайомому в
Bösch Boden
Spies! Треба
спитати про
відгук

ЧОМУ ХОРОША КОМУНІКАЦІЯ ВАЖЛИВА?

1. Стосунки важливі для ведення бізнесу; вони
відкривають ринки, зменшують ризики, сприяють
встановленню довгострокових бізнес-відносин і
дозволяють отримувати прибуток
2. Побудова та підтримка стосунків потребує гарної
комунікації
3. Можливість розповісти справжню історію

Комунікація
1. Виявіть бар’єри
Технічні бар'єри
Неналежне представлення
Мовний бар’єр
Поганий телефонний зв'язок
Погане Інтернет-з'єднання

Комунікативні бар'єри
Стилі спілкування (приклад: прямий стиль)
Культурні відмінності (приклад: формальність)
Нездатність слухати
Погана репутація в секторі
Непрозорість

Комунікація
2. Визначте потреби клієнта
Зрозумійте потреби клієнта
Відповідність вимогам
Якість та безпечність продуктів харчування
Надійність
Конкурентні ціни

Запитайте себе
Яку проблему клієнта ми вирішуємо?
Чому він має справу саме з нами?
Чому він купує нашу продукцію?
Який попередній досвід він має?

Комунікація
3. Поводьтеся професійно – підписи в електронних
листах, відповіді на телефонні дзвінки, використання
корпоративних бланків і візитівок

Комунікація

КУЛЬТУРИ ТА СТИЛІ

4. Інтегруйте іноземну бізнес-культуру до власної експортної стратегії
•
•
•
•

Німеччина, Австрія
Офіційність, формальне ставлення
Потреба структурування
Дотримання процедур та експертиза
Єдиний механізм

Офіційність, процедурність
Факти і цифри
Точність
Технічність

•
•
•
•

Нідерланди, Скандинавські країни
Менш формальне ставлення
Прямий стиль спілкування
Прагнення консенсусу
Мережа

Пошук консенсусу
Кажіть те, що маєте на увазі, та майте на
увазі те, що говорите
Ви можете «принципово» домовитися
Не будьте занадто напористим

Велика Британія
Офіційність, формальне ставлення
Конкурентне ставлення
«Я перемагаю – ти програєш»
Автономність
Зосередженість на завданні

Ви повинні продати
Проявіть ініціативу
Кажіть по суті

•
•
•
•

Крок 5. Інструменти комунікації
5. Оберіть правильні комунікаційні рішення

Прямі B2B

Конкретні інструменти

• Брошура
• Специфікація
• Зразки
• Відгуки
• Реклама
• Сертифікати

•
•
•
•
•

Телефон
Фірмовий бланк
Email
Візити
Презентація у ліфті
(Elevator Pitch)
• Огляд ринку
• Інформрозсилки

Онлайн
• Сайт
• Соціальні мережі –
LinkedIn, Facebook
та ін.
• Чат, WhatsApp

Комунікація
6. Обирайте канал комунікації відповідно до поточної потреби

Переваги та недоліки?
Найкраще підходить для виконання яких завдань?
Чи навчений персонал відділу продажів своєчасно і правильно
використовувати потрібний канал комунікації?

Зробіть так, аби вас можна
було знайти, будьте
активними
Підтверджене
присутністю в Інтернет та
корпоративним стилем

Активне дослідження
та стимулювання збуту

Підкріплене
рекомендаціями
клієнтів

Сайт та практика
маркетингу

Відповідні
соціальні мережі

Побудоване на
дослідженнях і
спілкуванні

Доповнене потужними
мережами

Завжди
намагайтеся
отримати зворотній
зв’язок

Сталий розвиток
завдяки CRM

Торгова асоціація

Відвідання зустрічей/
семінарів
Розбудова
стосунків
Інформація – отримуєш
більше, ніж даєш!

Правильно налаштуйте свій сайт
Хто Ваша цільова аудиторія?
Сайт для бізнесу чи електронної комерції?
ІСТОРІЯ.

РОЗПОВІДАЙТЕ, А НЕ

ПРИВЕДЕННЯ У

НАМАГАЙТЕСЯ ПРОДАТИ

ВІДПОВІДНІСТЬ ДО
УПОДОБАНЬ КОРИСТУВАЧІВ

ПОКАЖІТЬ ЛЮДЕЙ У
ПРОЦЕСІ РОБОТИ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ СЛОВА
«НАТУРАЛЬНИЙ»,
«ЯКІСНИЙ», «НАДІЙНИЙ»,
«БЕЗПЕЧНИЙ», «ВІЛЬНИЙ
ВІД…»

СЕРТИФІКАТИ

ЗАКЛИКАЙТЕ ДО ДІЇ,
НАПРИКЛАД «ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З
НАМИ», ЗАПРОСІТЬ
«ОТРИМАТИ ЗРАЗОК»

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ
ТОРГОВІ АСОЦІАЦІЇ

НАЯВНІСТЬ ВЕРСІЙ САЙТУ
АНГЛІЙСЬКОЮ ТА
НІМЕЦЬКОЮ МОВАМИ ДЛЯ
ПОКУПЦІВ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІЗНЕСУ

Комунікація
• Під час пандемії зросла значущість онлайн-спілкування,
електронного листування та телекомунікацій
• Присутність онлайн може вплинути на репутацію
• Багато експортерів нехтують цією можливістю

76% електронних листів є неефективними
Джерело: Дослідження Topo

Мають певну структуру
• Вступна частина – Розкажіть про те, що робите, а не про те, хто
ви. Виділіть себе з-поміж конкурентів. Розкажіть власну
захоплюючу історію

КОМУНІКАЦІЯ:
НАПИСАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ
ЛИСТІВ ПОКУПЦЯМ

• Основна частина – Який товар або послугу ви пропонуєте? Ваша
компанія – хто це? Піднімайте питання, що викликають у покупців
занепокоєння, та пропонуйте їх вирішення
• Заключна частина – Запитайте про те, що вам потрібно –
дзвінок, зустріч, інформація – Запропонуйте покупцю продовжити
розмову – Поставте покупцеві запитання

24% електронних листів ніколи не читають
Джерело: Дослідження Topo

Що варто зробити
• Надсилайте листа не на загальну адресу (наприклад,
info@...), а конкретній особі, що відповідає за потрібний
напрямок

КОМУНІКАЦІЯ:
НАПИСАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ
ЛИСТІВ НОВИМ
КЛІЄНТАМ

• Адресуйте листа пану/пані (Mr, Ms, Sir, Madam)
• Лист має бути лаконічним, по справі, достатньо офіційним
та практичним
• До надіслання листа зв’яжіться з покупцем у соціальних
мережах

• Зазначте, хто може вас рекомендувати
• Підпишіть листа, зазначивши свою посаду, контактну
інформацію, адресу сайту, Skype тощо.

Шановний пане Фітцпатрік,
– Ми представляємо компанію Amee, яка вже майже 20 років
працює у сфері виробництва та постачання 100% чистого
шафрану (Natural Kesar), а також вегетаріанської їстівної
срібної і золотої фольги. Підприємство знаходиться у
м. Унха, штат Гуджарат, Індія.
– Компанія Amee пропонує високоякісну продукцію та
послуги у сфері харчовій промисловості. Ми можемо
запропонувати близько п'яти видів шафрану різної якості.
Вся продукція на 100% чиста (перший урожай), класу «А».

– Ми постачаємо якісний шафран та їстівну фольгу в
роздрібній упаковці виробникам тютюнових виробів,
підприємствам молочної галузі, аюрведичним і
фармацевтичним компаніям, виробникам продуктів
харчування та напоїв, а також кінцевим споживачам, у тому
числі, виробникам косметичних і парфумерних засобів,
пахощів тощо.

Що ми маємо сказати
покупцеві?
1. Хто ми такі?
2. Наша історія
3. Що ми робимо?

Шановний пане Фітцпатрік,
– Ми представляємо компанію Amee, яка вже майже 20 років
працює у сфері виробництва та постачання 100% чистого
шафрану (Natural Kesar), а також вегетаріанської їстівної
срібної і золотої фольги. Підприємство знаходиться у
м. Унха, штат Гуджарат, Індія.
– Компанія Amee пропонує високоякісну продукцію та
послуги у сфері харчовій промисловості. Ми можемо
запропонувати близько п'яти видів шафрану різної якості.
Вся продукція на 100% чиста (перший урожай), класу «А».

– Ми постачаємо якісний шафран та їстівну фольгу в
роздрібній упаковці виробникам тютюнових виробів,
підприємствам молочної галузі, аюрведичним і
фармацевтичним компаніям, виробникам продуктів
харчування та напоїв, а також кінцевим споживачам, у тому
числі, виробникам косметичних і парфумерних засобів,
пахощів тощо.

Що ми маємо сказати
покупцеві?

2. Наша історія
Зазначте, хто може
рекомендувати вас
– асоціації, клієнти

Шановний пане Фітцпатрік,
– Ми представляємо компанію Amee, яка вже майже 20 років
працює у сфері виробництва та постачання 100% чистого
шафрану (Natural Kesar), а також вегетаріанської їстівної
срібної і золотої фольги. Підприємство знаходиться у
м. Унха, штат Гуджарат, Індія.

Що ми маємо сказати
покупцеві?

– Компанія Amee пропонує високоякісну продукцію та
послуги у сфері харчовій промисловості. Ми можемо
запропонувати близько п'яти видів шафрану різної якості.
Вся продукція на 100% чиста (перший урожай), класу «А».

3. Що ми робимо?

– Ми постачаємо якісний шафран та їстівну фольгу в
роздрібній упаковці виробникам тютюнових виробів,
підприємствам молочної галузі, аюрведичним і
фармацевтичним компаніям, виробникам продуктів
харчування та напоїв, а також кінцевим споживачам, у тому
числі, виробникам косметичних і парфумерних засобів,
пахощів тощо.

– Ми зацікавлені у співпраці з вами. Тож просимо внести
нашу компанію до вашого реєстру як постачальника 100%
чистого шафрану, вегетаріанської срібної та золотої їстівної
фольги (Varkh). Ми хотіли б взяти участь у наступному
конкурсі постачальників.

Що ми маємо сказати
покупцеві?
5. Зв’яжіться зі мною по телефону

– Якщо ви хотіли б отримати додаткову інформацію або
роз’яснення, зателефонуйте нам (М) 0091-98980 30999. Ми
будемо раді допомогти. Лишаємося у вашому розпорядженні
і висловлюємо надію на тривалу і взаємовигідну співпрацю.

З повагою,
K.A. ПАТЕЛЬ, директор з маркетингу
Компанія Amee, Сертифікат ISO 9001:2008
www.amee.com UNJHA, 84170

6. Ім’я, посада, адреса

7. Сертифікація та/або членство в
асоціаціях

Чого не варто робити

КОМУНІКАЦІЯ:
НАПИСАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТІВ
НОВИМ КЛІЄНТАМ

• Вдаватися непотрібних лестощів на кшталт
«Вельмишановний пане», «Ваша компанія, відома у
всьому світі»
• Включати до листа привітання, розпитувати про здоров’я
адресата та його близьких тощо, доки ви не знайомі
особисто
• Наводити багато посилань на зовнішні веб-ресурси

• При першому контакті обговорювати ціну або умови
оплати
• Забути запитати те, що потрібно

Телефонні та Інтернет-дзвінки
1. Підготуйтеся –
Мета дзвінка; Запишіть її; Покладіть перед собою свій календар
Нотатки, олівець; Фоновий шум
Переконайтеся, що ви не дзвоните занадто рано, в обідній час тощо.
2. Попросіть з'єднати вас з потрібною людиною, назвавши її ім'я

3. Професійне привітання – «Доброго дня! Мене звати…»
4. Подякуйте клієнту за прийнятий дзвінок

5. Представте свою компанію – наведіть загальну інформацію та наголосіть на
перевагах співпраці з вами
6. Зазначте мету свого дзвінка
7. Попросіть/спитайте те, що вам потрібно

Що робити, якщо щось пішло не так?
1. Поганий зв'язок – скажіть про це, покладіть слухавку та
передзвоніть

2. З людиною немає зв'язку або вам відповідають, що вона не може
говорити зараз – Запитайте, коли вона буде на зв'язку, коли
можна зателефонувати? Запитайте, чи можна поговорити з
іншими співробітниками цього відділу
3. Співрозмовник не реагує – поставте запитання або попросіть
поради
4. Залучіть клієнта до дискусії
5. Не вважайте цю розмову спробою продати.
Вважайте її консультацією або обговоренням

ВСТУП: ЗНАЧУЩІСТЬ ПРИНЦИПУ «6С» ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ELEVATOR PITCH
Стисла (Concise) і
чітка (Clear)

Здатна зацікавити
(Compelling)

Варта довіри
(Credible)

Лаконічні, чіткі, легкі
для розуміння
висловлювання

Яку проблему вирішує
ваш бізнес?

Що підтверджує вашу
достатню кваліфікацію
робити те, чим ви займаєтесь

Концептуальна
(Conceptual)

Індивідуалізована
(Customized)

Інтерактивна
(Conversational)

Всі цільові аудиторії –
різні. Варто враховувати,
до кого ви говорите

Почніть розмову,
зберігайте її
інтерактивний характер.
Не намагайтеся одразу
укласти контракт

Говоріть про бізнес
загалом, не варто
занадто вдаватися до
деталей

Розвиток експорту – Цикл вебінарів для МСП
Вебінар 5 – Доведення інформації до клієнтів.
Комунікація з покупцями в країнах ЄС

УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО
СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Дякую
Розвиток експорту – Цикл вебінарів для МСП

Вебінар 5 – Доведення інформації до клієнтів.
Комунікація з покупцями в країнах ЄС

Офіс Проєкту ІТС в Україні • м. Херсон • тел.: +38 (050) 9577786
itcukraine@intracen.org • http://tradeproject.com.ua • https://www.facebook.com/ITCUkraine

