
Оценка Ефективността на 

Търговските Представители 

Колко ефективни са  

Вашите търговци?  



Как оценявате работата на  

Вашите търговци? 
Повечето фирми оценяват ефективността на 

търговските представители на базата на ръст в 

продажбите. 

Но тази оценка е субективна! 

 

Защото върху продажбите основно влияние оказват: 

Ефективността на рекламната кампания 

Състоянието на пазара 

Удовлетвореността на обслужените клиенти 

Ефективността на търговските представители 

Всеки един от тези показатели може да бъде оценен. 



Как да оценим колко ефективен е 

всеки наш търговец? 

С помощта на  

„Оценка на ефективността на 

търговските представители” 



Как работи „Оценка на ефективността 

на търговските представители”? 

Първа стъпка 

След всяка проведена среща, всеки Ваш представител 

попълва ‘Кратък Въпросник’,предварително изготвен, 

който има 2 основни цели: 

Да опише впечатлението на търговеца от фирма/ 

срещата; 

Да събира ценна информация, чрез която се изготвя 

база данни с потенциални за Вашата фирма клиенти; 

Остава да разберем какво впечатление е създал 

търговеца у фирмата, която е посетил. 

Но как се оценява това? 



Как работи „Оценка на ефективността 

на търговските представители”? 
Втора стъпка 
 

Два, до три дни след провеждане на срещата опитен 
оператор се свързва с фирмата от Ваше име, с 
идеята, че оценяваме работата на своите търговски 
представители. 

Така разбираме: 

До колко изчерпателен е бил нашият търговец; 

Колко вежлив е бил той; 

Какво впечатление е създал у клиента; 

Кои услуги са били най-интересни за клиента; 

Кои услуги не са били коментирани, но клиента 
проявява интерес към тях; 

Има ли нещо което клиента е очаквал, но не го е 
получил; 

и други 



Резултати и Изводи 

Тези две стъпки дават нещо много ценно: 

Индивидуална оценяване на всеки Ваш търговец 

Какво конкретно трябва да се надстрои у всеки 

търговец 

От какво обучение има нужда 

Правилно ли е подбрана целевата група от фирми 

според представянето на търговеца 

Към коя група фирми да се насочи търговският екип 

За да е успешен един търговец: 

той трябва да е на правилното място; 

да работи с правилните фирми.  

Понякога размяната на търговците и клиентите носи 

повече приходи, но за да го разберете, трябва да 

знаете къде са силните и слабите страни на Вашите 

търговци. 



Комплексно обслужване 

Освен „Оценка на ефективността на търговските 

представители” ще Ви помогнем с изготвянето на 

анализ, в удобен за Вас формат, за да разберете 

лесно  

„посланието на Вашият Клиент”. 

 Тук е момента да спрем.  

Защото Вашето време е ценно за нас. 

Ако искате да научите повече, можете да се 

свържете с нас. 
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