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NEUROQUALITY
Tευχος 1

Κάποτε πίστευα οτι ο εγκεφαλός 
μου ήταν το σημαντικότερο όργανό 
μου. Αλλά έπειτα σκέφτηκα: για 
μια στιγμή, ποιός μου το λέει αυτό;

Emo Phillips

Προώθηση Προϊόντων 
με ...μεγαλύτερο κέρδος

ΣΥΝΤΟΜΑ

ΠΕΡΙ ΝΕΥΡΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βλέποντας την ποιότητα μέσα απο την 
νευροψυχολογία, δημιουργείται η έννοια της 
νευροποιότητας που ορίζεται ως συνδυασμός 
των αρχών του  quality management και των 
νευροεπιστημών.

Σελιδα 2

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ‘ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ’
Θυμάμαι τον πατέρα μου στο Market, που 
ακόμα διατηρεί, να συμβουλεύει επί των οίνων 
και ποτών λες και ήταν ο καλύτερος 
γευσηγνώστης όλων των εποχών. Μια μέρα 
τον ρώτησα ‘μα πως ξέρεις πως είναι η γεύση 
και η οσμή των κρασιών αφού δεν πίνεις κρασί 
και δεν τα έχεις δοκιμάσει ποτέ;’ Η απάντηση 
ήταν αποστομωτική ‘αυτά με το μεγαλύτερο 
κέρδος για μας είναι τα καλύτερα’.

Σελίδα 3-5

Σεμινάριο
‘Η αυταπάτη στην εξυπηρέτηση’

Ιαν 2011
210 92 33551

Οκτ 2011 http://quality.pblogs.gr

Βέργας  Δημήτρης

Η  Νευροψυχολογία  στην 
ΠοιότηταΤΗΛΕΦΩΝΟ6 9 4 2  4 7 1 0 2 2 E M A I L

DVERGAS@AVDENT.COM.
GR

Ο εγκεφαλός μας έχει ‘δική του προσωπικότητα’.

Steve Jobs: ίσως ο καλύτερος πρακτικός νευροψυχολόγος Εγκεφαλικές περιοχές
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Αγαπητοί φίλοι,
Έχοντας σπουδάσει και ασχοληθεί τα τελευταία 20 έτη με 
θέματα management και ποιότητας πάντα αισθανόμουν 
ένα ‘κενό’ μεταξύ αυτών που μάθαινα στην θεωρεία και 
αυτών που  εφαρμόζονταν στην πράξη αλλά και 
αδυνατούσα να ερμηνεύσω και να αντιληψθώ τα βαθύτερα 
αίτια μιας αποδεδειγμένα ορθής, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής πρακτικής. Για παράδειγμα γνώριζα, όπως 
πιθανώς όλοι μας,  οτι η σωστή εξυπηρέτηση απαιτεί να 
χαμογελάμε ή να είμαστε χαμογελαστοί αλλά δεν γνώριζα 
το γιατί. Βεβαίως το απέδιδα στο οτι δημιουργείται καλή 
διάθεση που μεταδίδεται και στον πελάτη και συνεπώς 
διευκολύνεται μια συναλλαγή, μια πώληση ή μια επαφή 
γίνεται πιο αποτελεσματική.
Η ενασχόλησή μου  τα τελευταία έτη με την 
νευροψυχολογία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις που υπήρξαν 
στον κλάδο αυτό με έκανε να κατανοήσω τα βαθύτερα 
αίτια της συμπεριφοράς μας. Οι εξελίξεις στην 
νευροψυχολογία, που  είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού 
της νευροφυσιολογίας και της ψυχολογίας, και ιδιαίτερα τα 
ευρήματα για τον εγκέφαλό μας με την χρήση 
ηλεκτροεγκεφαλογράφων (functional magnetic 

resonance imaging (fMRI)) μας βοήθησαν να 

καταλάβουμε καλύτερα τις διεργασίες και τον τρόπο 
λειτουργίας του εγκεφάλου μας και κατά συνέπεια να 

‘αποκωδικοποιήσουμε’ τις πράξεις και συμπεριφορές 

μας.
Βλέποντας την πο ι ό τητα μέσα απο την 

ν ε υ ρ ο ψ υ χ ο λ ο γ ί α , 

δημιουργείται η έννοια 
της νευροποιότητας 

π ο υ ο ρ ί ζ ε τ α ι ω ς 
σ υ ν δ υ α σ μ ό ς τ ω ν 

αρχών του qual i ty 

management και των 
νευροεπιστημών.

Η πρακτική εφαρμογή της νευροποιότητας έχει 
εκπληκτ ικά (κα ι μη αναμενόμενα θετ ικά ) 

αποτελέσματα ακόμη και στις ταραγμένες εποχές που 

ζούμε.
Υ.Γ το χαμόγελο είναι μεταδοτικό λόγω των 

κατοπτρικών νευρώνων του εγκεφάλου μας. Εύκολα 
μπορούμε να αντιληφθούμε την λειτουργία των 

νευρώνων όταν για παράδειγμα νιώθουμε πόνο και 

αποτροπιασμό ή και βγάζουμε κραυγές όταν δούμε 
ένα ατύχημα να συμβαίνει σε κάποιον άλλο.

Περι Νευροποιότητας

Τι αισθήματα και διάθεση σας δημιουργούν οι κατοπτρικοί σας νευρώνες βλέποντας τις παραπάνω εικόνες
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Το κέρδος είναι συνήθως το βασικό επιδιωκόμενο οικονομικό 

αποτέλεσμα των επιχερήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών 

αλλά και όλων μας. Θυμάμαι τον πατέρα μου  στο Market, 

που ακόμα διατηρεί,  να συμβουλεύει επί των οίνων και ποτών 

λες και ήταν ο καλύτερος γευσηγνώστης όλων  των εποχών. 

Μια μέρα τον ρώτησα ‘μα πως ξέρεις πως είναι η γεύση  και η οσμή 

των κρασιών αφού  δεν πίνεις  κρασί και δεν τα έχεις δοκιμάσει ποτέ;’ Η 

απάντηση ήταν αποστομωτική ‘αυτά με το μεγαλύτερο  κέρδος  για 

μας είναι τα καλύτερα’.

Το θέμα που θα αναπτύξω στο παρόν τεύχος είναι πως να 
‘προτείνουμε’  στους πελάτες μας προϊόντα ή υπηρεσίες με 
μεγαλύτερο κέρδος. Για συντομία θα ονομάζω αυτά τα 
προϊόντα και υπηρεσίες ‘δικά μας προϊόντα’

ΓΕΝΙΚΑ
1.Πρέπει να καταλάβουμε οτι δεν  πρέπει να περιμένουμε ότι 
το 100%  των πελατών τελικά θα πειστούν και θα επιλέξουν 
τα δικά μας προϊόντα.

2.Ο πελάτης πρέπει αφού επιλέξει και αγοράσει τα δικά μας 
προϊόντα να φύγει με την αίσθηση οτι αυτός τα επέλεξε και 
οχι με την  αίσθηση ότι του τα πουλήσαμε ή του τα 
‘σπρώξαμε’, διαφορετικά δεν θα μας ξαναέρθει.

3.Αν ο πελάτης επιμείνει και επιλέξει όχι δικό μας προϊόν, 
μπορούμε πάντα να χρησιμοποιήσουμε την συμπληρωματική 
πώληση για κάποιο μικρότερης αξίας ‘δικό μας προϊόν’

Θα αναλύσω το θέμα με ενα υποθετικό παράδειγμα ενός 
ζαχαροπλαστείου. Εσεις θα το προσαρμόσετε ανάλογα στην 
δική σας περίπτωση.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.Τα δικά σας προϊόντα με μεγαλύτερο κέρδος είναι:cookies 
και brownies.
2. Το προϊόν με το μικρότερο κέρδος είναι τα σοκολατάκια
3. Οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε είναι ειδικά 
επιλεγμένες χωρίς να σημαίνει οτι είναι οι μοναδικές που 
μπορούν  να χρησιμοποιηθούν αρκεί να έχουν την ίδια 
επίδραση στον εγκέφαλο του πελάτη.

Θα αναλύσω 2 περιπτώσεις.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Πελάτης: ‘θα ήθελα κάτι σε σοκολατάκι’
Πωλητής: ‘ΒΕΒΑΙΩΣ’, για επίσκεψη ή για το σπίτι σας;
Ανάλυση:
Το ερώτημα αυτό (διάγνωση) γίνεται αμέσως και καθώς 
κινούμαστε προς τα σοκολατάκια.  Η λέξη ΒΕΒΑΙΩΣ πρέπει 
να γίνεται με σχετική έμφαση και στόχος είναι να 
‘χαλαρώσουμε’  το εγκέφαλο του πελάτη μας οτι θα πάρει 
αυτό που θέλει και να γίνει πιο δεκτικός στην συνέχεια. Δεν 
είναι λίγοι οι πελάτες που  έρχονται με μια υποσυνείδητη 
προκατάληψη οτι θα τους ΄σπρώξουμε’ προϊόντα που θέλουμε 
(έχουν  άραγε άδικο;;)  και ο εγκέφαλός τους έχει ‘βάλει’ το 
σώμα μας σε κατάσταση άμυνας απέναντι μας.
Ιδιαίτερα στην εποχή μας, με όλα αυτά που βιώνουμε γύρω 
μας ο αμυντικός μας μηχανισμός είναι πολύ  περισσότερο σε 
επαγρύπνηση.
Η ερώτηση ‘για επίσκεψη  ή  για το σπίτι’ ή άλλη παρόμοια θα 
πρέπει να δείχνει οτι είναι μέρος της διαδικασίας 
εξυπηρέτησης και όχι αδιακρισία. Αντίθετα μια έκφραση 
όπως ‘θα μπορούσατε να μου  πείτε αν το θέλετε για επίσκεψη ή  για το 
σπίτι’, παραπέμπει σε αδιάκριτη ερώτηση όπου ο πελάτης 
πρέπει να κάνει μια παραχώρηση και να μας ενημερώσει.  Το 
ίδιο συμβαίνει και με την έκφαση ‘θα θέλατε να μου  πείτε αν το 
θέλετε για επίσκεψη ή  για το σπίτι’, η απάντηση που σκεφτόμαστε 
είναι ‘οχι δεν θέλω να σου πω΄

Continued on Page 6

Προώθηση προϊόντων με ... μεγαλύτερο 
κέρδος
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Πελάτης: ‘για κέρασμα στο γραφείο’
Πωλητής : καθώς προχωρούμε και 
δείχνοντας το δικό μας προϊόν που 
προτείνουμε, λέμε ‘θα σας  πρότεινα για το 
κέρασμα στο γραφείο αυτά εδώ τα cookies τα οποία 
δεν λερώνουν, τρώγονται σε όλη  την διάρκεια της 
ημέρας και αυτό  το κουτάκι με 35  κομμάτια έχει 
αξία 15  ευρώ και έχουν και σοκολάτα’. 
Σταματάμε μπροστά στα cookies  και τα 
δείχνουμε ή αν είναι ήδη σε κουτί το 
παίρνετε στα χέρια σας και το δείχνετε 
στον πελάτη.
Ανάλυση:
1.Πρέπει να πηγαίνουμε εμείς μπροστά απο 
τον  πελάτη και τον καθοδηγούμε και 
συνεπώς μπορούμε να τον σταματήσουμε 
εκει που θέλουμε.
2.Αναφέρουμε τα οφέλη που έχουν για τον 
πελάτη τα προϊόντα που προτείνουμε και 
οχι τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή,  στην φάση 
αυτή δεν αναφέρουμε τα συστατικά των  
cookies πχ έχουν λίγη ζάχαρη,  είναι 
τραγανά κλπ αλλά τα οφέλη (το κέρδος) 
που θα έχει ο πελάτης απο την αγορά. 
Εννοείται οτι τα οφέλη για τα δικά σας 
προϊόντα θα πρέπει να τα γνωρίζετε εκ  των 
προτέρω και δεν  έχετε χρόνο να τα 
σκεφτε ί τ ε αυτή την στ ι γμή . Σας 
συμβουλεύω να καταγράψετε σε χαρτί τα 
οφέλη για κάθε ένα απο τα προϊόντα και να 
τα συζητήσετε με όλους τους πωλητές 
ώστε να έχουν κοινή ‘άποψη’ για τα 
προϊόντα.
Η έκφραση ‘και έχουν και σοκολάτα’ γίνεται για 
να ‘ ικανοποιήσουμε΄και την  αρχική 
απαίτηση ότι δεν παίρνεις κάτι εντελώς 
διαφορετικό με την αρχική απαίτηση ‘κάτι σε 
σοκολατάκι’. 

Είναι σχεδόν τραγικό λάθος να πούμε την 
λέξη ‘οικονομικό ή οικονομικότερο’ καθώς 
μπορεί να θεωρηθεί ποιοτικά κατώτερο το 
προϊόν που προτείνουμε ή να δημιουργηθεί 
η αίσθηση οτι θεωρούμε οτι ο 
συγκ ε κρ ι μ έ νο ς πελάτης 
μάλλον προτιμά τα ‘φτηνά’. Για 
να απομακρύνουμε την πιθανή 
άμυνα του πελάτη λόγω 
ο ικονομ ικών (μπορε ί να 
θεωρήσει οτι προσπαθούμε να 
του πουλήσουμε ακριβότερο 
προϊόν-είναι διαφορετικός ο 
τρόπος που πουλάμε ακριβά 
π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι ί σ ω ς τ ο 
αναλύσουμε σε επόμενο 
τεύχος) του αναφέρουμε την 
ποσότητα και την αξία. Προσέξτε στην 
έκφραση δεν χρησιμοποιήσα την λέξη ‘τιμή’ 
που είναι αρνητική και πρέπει να 
αποφεύγεται.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί αυτό 
που το προτείνουμε πάμε κατευθείαν στο 
προϊόν που επιθυμεί χωρίς να αναφέρουμε 
κάτι άλλο παρά μόνο αφού  φτάσουμε 
μπροστά απο το προϊόν,  κάνουμε τις 
κατάλληλες ερωτήσεις για την ποσότητα, 
συσκευασία κλπ

Ο εγκεφαλός μας 
δεν δίνει σημασία 
και προσοχή σε 
βαρετά πράγματα

Προώθηση προϊόντων με ... μεγαλύτερο 
κέρδος

Οι εικόνες προκαλούν εγκεφαλικές λειτουργίες
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Πελάτης: ‘θα ήθελα κάτι για κέρασμα’
Πωλητής: ‘ΒΕΒΑΙΩΣ’, για κέρασμα μπορείτε 
να διαλέξετε αυτά τα εξαιρετικά cookies τα οποία ..
(αναφέρουμε τα οφέλη) είτε τα brownies τα 
οποία .. (αναφέρουμε τα οφέλη) και είναι 
εκπληκτικά.
Ανάλυση:
Η περίπτωση αυτή όπως αντιλαμβάνεστε 
είναι ευκολότερη καθώς ο πελάτης ζητά 
την  συμβουλή μας και μας προσδιορίζει τον 
λόγο για τον οποίο επιθυμεί το προϊόν. 
Προτείνουμε τα δικά μας προϊόντα αλλά 
προτείνουμε πάντα τουλάχιστον  2 (max 3) 
για να επιλέξει ο πελάτης. Συνεπώς 
απομακρύνουμε την α ίσθηση οτ ι 
‘σπρώχνουμε’ κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.
Ε π ί σ η ς δ ε ν φ ο β ό μ α σ τ ε ν α 
χρησιμοποιήσουμε υπερθετικές λέξεις για τα 
προϊόντα όπως πχ  εξαιρετικά, καταπλητικά 
κλπ οι οποίες αυξάνουν την ποσότητα 
ντοπαμίνης που εκρίνει ο εγκέφαλός και 
δημιουργούν πολύ  ωραίες εικόνες. Η 
ντοπαμίνη δημιουργεί ευχάριστη διάθεση 
και διευκολύνει την πώληση (την βασική 
αλλά και την συμπληρωματική).

Δεν χρησιμοποιούν  λέξεις πχ νοστιμότατο 
καθώς η γεύση και το νόστιμο είναι 
υποκειμενικό και συνήθως οι πελάτες το 
γνωρίζουν. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να 
ρωτήσει ο πελάτης λεπτομέρειες για την 
γεύση που είναι δύσκολο να περιγραφεί απο 
τους πωλητές και ιδιαίτερα αυτούς,  σαν τον 
πατέρα μου, που δεν έχουν δοκιμάσει το 
προϊόν.
Η έκφραση που  χρησιμοποιήσαμε ‘για 
κέρασμα μπορείτε να διαλέξετε ...’ είναι αρκετά 
επιθετική καθώς καλυμένα δεν δίνουμε 
ουσιαστική επιλογή στον πελάτη, ο οποίος 
καλείται να επιλέξει μεταξύ των δύο που 
του προτείνουμε. Θυμίζει αυτό που  είχε πει 
κάποτε ο Henry Ford της γνωστής 
αυτοκινητοβιομηχανίας ‘ο πελάτης μπορεί να 
διαλέξει όποιο χρώμα θέλει... αρκεί να είναι μαύρο’.
Τι να κάνουμε όμως αυτά έχει η ζωή.

Βέργας Δημήτρης

Η λ έ ξ η ‘ τ ι μ ή ’ 

δημιουργεί αρνητικά 

συναισθήματα κα ι 

εικόνες και προτείνω 

ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ α ι . 

Αντ’αυτής μπορείται 

να χρησιμοποιήσετε 

την λέξη ‘αξία’
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Βέργας Δημήτρης
Στοιχεία επικοινωνίας
τηλ. 210 9233 551
κιν. 6942 4710 22
dvergas@advent.com.gr
http://quality.pblogs.gr

η AG ADVENT έχει σχεδιάσει και παρέχει το πρόγραμμα retail 
consulting- συμβουλευτική λιανικών πωλήσεων.
Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση των πωλητών και έρευνες  μυστικού 
πελάτη.
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις  και κλάδους  όπου  οι πωλητές  έχουν 
σημαντική συνεισφορά στην διαδικασία και στο αποτέλεσμα της πώλησης.
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