Як не допустити 90% помилок, які роблять власники
малого бізнесу або...

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА
ПІДПРИЄМЦЯ

ВОЛОДИМИР МАРКУЛА

Слово автора
Вітаю! Мене звати Володимир Маркула.
Я засновник та проект-менеджер агентства
комплексного інтернет-маркетингу SeoMadePlace.

Я радий, що ви скачали цю книгу, адже в ній я відкриваю 3 основні
кроки, які дадуть можливість вашому бізнесу збільшитись в
декілька разів та почати отримувати стабільний високий прибуток!
Але для початку давайте познайомимося ближче.
Наше агентство пропонує інструменти, які дозволять будь-якому
бізнесу почати отримувати бажану кількість клієнтів, незалежно
від того, наскільки активно працює відділ продажів.
Ми працюємо не тільки з українськими компаніями, але й надаємо
онлайн-допомогу зарубіжним партнерам. За час нашої роботи, ми
стикалися з різними ситуаціями, але найцікавішим був досвід
співпраці з львівським бізнесом.
Здивувала непрофесійність обслуговування, низька якість послуг та
абсолютна відсутність систематизації ведення бізнесу.
Саме досвід роботи з львівськими компаніями дав поштовх до
написання даної книги.
Ця невеличка книга призначена для вас.
І написана для того, щоб показати на прикладі однієї з львівських
фірм, як можна оминути велику частину помилок, які будуть
гальмувати розвиток, і як можна зробити ваш бізнес набагато
ефективнішим майже без фінансових витрат.
Сподіваюсь, вам стануть в нагоді поради, що так старанно описані
мною нижче. Я знаю, що ви винесете для себе масу корисної
інформації та зробите ваш бізнес кращим!

Історія, яка розкриває
проблеми малого бізнесу
Нещодавно я стикнувся з несправністю свого ноутбука. Він просто
не вмикався. Перше, що прийшло в голову, "забити" в Google Карти,
де поблизу є майстерні ремонту.
І що ви думаєте, я там побачив? Найближча майстерня була за
декілька кілометрів від дому. Мене такий варіант не влаштовував.
Я розумів, що у такому густо населеному районі як той, де я
проживав, не може не бути майстерні поблизу. Вона, скоріше за все,
просто не позначена на карті.
Ввечері я її знайшов. Причому абсолютно випадково. Це сталося під
час вечірньої прогулянки. Майстерня була в сусідньому будинку.
Я зайшов і домовився про діагностику ноутбука. Замість менеджера
наткнувся на власника цієї майтерні. Я запропонував йому допомогу
з маркетингом в інтернеті. Хоча б позначитись на "Google Карти". Це
вже принесе користь!
Власник з недовірою вислухав мої рекомендації.
“Люди просто не можуть вас знайти, як же вони до вас прийдуть?!” пояснював я власнику.
Ми домовились зустрітися наступного дня і детальніше обговорити
мою пропозицію.
Я гадав, ми будемо обговорювати проблеми та рішення, але власник
майстерні більше акцентувався на проблемах свого бізнесу, ніж
приймав до уваги те, що я пропонував.
Я вислуховував його монолог про те, як він розвивався, про страшну
конкуренцію та про те, що є два працівника і він їх не може
завантажити роботою, а найголовніше — те, що весь відділ
активного продажу — це і є він сам, власник майстерні.
Я слухав його дуже уважно і думав, щоб я робив у цій ситуації.
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Але мій новий знайомий не зупинявся. Здавалось він виливав все "горе",
яке він на себе накликав, ставши підприємцем і попавши в таку собі
пастку, де все крутилося, як у замкнутому колі.
“Я не можу найняти нових працівників та відійти від бізнесу, тому що
нема постійного потоку клієнтів і я не можу забезпечити постійний
потік клієнтів, тому що нема нових працівників”, - звучало час від часу.
Що ж, доволі складна ситуація, але в одночас геть абсурдна, - думав я.
Наша зустріч закінчилась, але ні до чого путнього ми так і не дійшли.
Я розумів, що людина або не чує мене, або не хоче чути.
Через декілька днів я віддав свій ноутбук на діагностику. Приємний на
вигляд, але аж ніяк не привітний хлопчина, повідомив, що “діагноз”
буде через 3 дні і що вони мені ОБОВ'ЯЗКОВО зателефонують.
Я взяв це до уваги, залишив свої реквізити і почав...чекати результатів.
Думаю, ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що за 3 дні дзвінка так і не
було.Цього не сталося навіть за півтора тижні.
На 10-тий день я не витримав і вирішив подзвонити сам. І знаєте, що я
почув на свій запит щодо мого ноутбука?
Цитую: “Я поняття не маю, що з Вашим ноутбуком. Через півгодини
прийде майстер, передзвоніть і він Вам скаже, що з ним.”
Без вітання, без представлення, я ще й маю передзвонювати — мега
сервіс!
Спочатку мене взяла лють. Але потім я заспокоївся і почав розбиратися.
Я зрозумів, що незалежно від того, наскільки вони краще ремонтують
техніку від компаній конкурентів, я - з рештою втрачений для них
клієнт, який забере ПК і більш не повернеться. Краще вже звернутися в
майстерню за декілька кілометрів від дому.
І таких, як я, незадоволених клієнтів, сотні...
А власник бізнесу не хоче нічого вирішувати...
Скоріш за все, він навіть не знає про цю проблему. А якщо б і знав, чи
він би взявся за покращення сервісу?
Я забрав ноутбук і більше ніколи не заходив до тієї майстерні.
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Рішення проблем для малого бізнесу
Якщо розглядати описану ситуацію в масштабному контексті
українського бізнесу, то такі компанії, як ця майстерня - з поганим
сервісом, несистематизованістю робочих процесів та
некваліфікованістю працівників - зустрічаються доволі часто.
І це сумно. Сумно тому, що їх власники застрягають на місці, тим самим
створюючи великі проблеми просто з повітря.
Власники в таких випадках стають не рушіями бізнесу, а його
головними ворогами на шляху розвитку.
Це трапляється через те, що підприємці не знають, куди рухатися і що
саме покращувати.
Але вихід є і він насправді - простий.
Щоб почати нарешті розвивати свій бізнес, не втрачати клієнтів та
завжди рухатись прямолінійно вгору, необхідно дотримуватись 3-х
правил та використовувати декілька простих інструментів.

3 головних правила розвитку бізнесу
Ці правила фактично є складовою розвитку будь-якої компанії, не
тільки малої, а й великої.
Правила настільки прості, що їх можна вмістити у 3 маленькі
речення, при цьому цінність, яку вони за собою несуть є дуже
великою.
Отже, самі правила:
1. Збільшувати кількість клієнтів
2. Збільшувати середній чек
3. Збільшувати показник частоти покупок
На перший погляд все просто, правда?
А тепер розберемо кожен пункт більш детально.
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Правило №1.
Збільшення кількості клієнтів
Будь-який бізнес несе в собі певну цінність для цільової аудиторії.
Відповідно, коли компанія не може продавати свої послуги або товари,
вона перестає існувати.
А коли потік клієнтів налагоджений і відсутня нестабільність в цьому
потоці, то можна стверджувати, що такий бізнес буде жити і
найголовніше — процвітати. Погляньте лише на Coca-Cola, Apple
Corporation або P&G.
Вони процвітають за рахунок постійного потоку клієнтів, вони
працюють над його збільшенням, розширенням, і чудово
використовують вищеописані 3 правила розвитку бізнесу.
Проаналізувавши діяльність 3 гігантів бізнесу Coca-Cola, Apple Corporation
або P&G, можна сказати, що основний показник здорової компанії —
саме потік клієнтів.
Якщо є перебої - компанія "нездорова" і у неї вже є певні проблеми, які
вимагають вашої уваги.
Давайте розглянемо основні проблеми та їх рішення:
1. Якщо нема сайту — зробити сайт
Можливо вам буде складно у це повірити, але в Європі та США навіть
фермер у селі має сайт, який продає його товари в режимі 24/7. Слова
Біла Гейтса: “Якщо Вас немає в інтернеті, у Вас нема бізнесу” в цьому
випадку набирають ще більшої актуальності. Адже ними керуються
всі, хто хоче мати стабільний потік клієнтів і процвітаючий бізнес у 21
столітті.
2. Якщо сайт є, але він далеко не в ТОПі пошукової видачі —
потрібно просунути його в ТОП
Я модифікував цитату Біла Гейтса (сподіваюсь, він не проти): “Якщо
Вашого сайту немає в ТОП пошукової видачі, значить у Вас немає
успішного бізнесу”.
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Хтось звісно заперечить, але в умовах сучасного розвитку ринку, такий
сайт як rozetka.ua не просто так утримує лідерські позиції в пошуковій
видачі та продає товар безпосередньо через інтернет. Напевно в цьому
є багатомільйонний зиск. Як гадаєте?
3. Якщо є сайт, він знаходиться в ТОПі, проте немає дзвінків —
негайно залучайте маркетинг
Інакше - ви просто зіллєте свій бюджет на підтримку сайту в ТОПі.
Часто буває так, що сайт настільки застарілий та непривабливий, що в
умовах сучасної естетики інтерфейсу (дякуємо Стіву Джобсу за це), він
просто відлякує ваших покупців.
Адже саме дизайн сайту часто впливає на кількість дзвінків та заявок
від клієнтів.
Але тут варто розуміти таку річ, хоча web-дизайн і допомогає збільшити
кількість дзвінків, без продаючих текстів він не дозволить досягти
високих показників.
4. Якщо сайт генерує велику кількість дзвінків, але після того, як
клієнт додзвонився, дуже часто зривається продажа — змінюйте
менеджера
... або скрипти продаж.
Саме менеджери, отримавши “гарячий дзвінок” та проваливши його, є
винними у втраченій вигоді.
Звісно, я не стверджую, що всі 100% дзвінків мають приводити до
продажів, але якщо менеджери в більшості випадків провалюють таку
можливість — ви втрачаєте прибуток.
Ви втрачаєте прибуток кожного разу, коли замовлення зривається!
Тому зверніть увагу, чи є у ваших менеджерів алгоритм дзвінків і чи
сам менеджер вміє продавати і домовлятися з вашими клієнтами.
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Правило № 2.
Збільшення середнього чеку
Не обов’язково продавати завжди новим клієнтам. Адже з кожним
роком вартість нових клієнтів буде збільшуватись, а для здійснення
продажу існуючим клієнтам особливого маркетингу не потрібно.
Насправді потрібно просто запропонувати їм “ще щось”. Можливо ця
пропозиція буде невчасною, але навіть елементарне нагадування
клієнту про себе може збільшити прибутки.
Чим частіше ви нагадуєте про себе клієнту, тим більша вірогідність, що
він згадає саме про вас, коли йому знадобиться продукт, який ви
продаєте.
Є дуже велика кількість способів збільшити середній чек клієнта. На цю
тему можна писати окрему велику книгу, тому розгортати в даному
випадку цю інформацію немає сенсу. Але перший спосіб я вже вам
підказав :)
І на додачу ось вам ще декілька способів збільшити середній чек:
1. Пропонувати супутні товари та послуги до ключової покупки
Саме завдяки цьому Rozetka збільшує кількість продаж, продаючи до
ноутбука: сумку, страховку, мишку та інші товари. Це збільшує
середній чек на сотні гривень!
2. Регулярне нагадування про себе
Якщо регулярно не нагадувати про свою компанію та свої послуги, то
клієнт перетворюється з “живого” в “забувшого” та у “колишнього”.
“Живі” активно користуються вашим продуктом. “Забувші” легко
реанімуються, а ось “колишні” дуже складні для обробки. Фактично для
вас вони стають знову новими клієнтами, а не колишніми!
3. Програма лояльності
Елементарна програма лояльності дозволяє збільшувати середній чек.
Можливо, ви менше заробите, але головне, що здійсните продажу, а це
додатковий дохід. В товарному бізнесі програма лояльності звісно
легше дається, ніж в бізнесі послуг. Але це не означає, що не треба
робити програму лояльності, якщо ви надаєте послуги.
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Ввівши в бізнес ці елементарні 3 способи збільшення середнього чеку, ви
збільшите свою компанію у 2-3 рази!

Правило № 3.
Збільшення частоти покупки
Це найголовніший із всіх етапів продажів! Чому?
Тому що ви продаєте один і той самий товар одним і тим самим клієнтам,
при цьому вони будуть раді його у вас придбати, якщо ви з ними
регулярно працюєте або часто про себе нагадуєте їм.
Візьмемо, для прикладу, ринок послуг в сегменті того ж ремонту ПК та
комплектуючих. Майстерні часто надають послугу заміни чорнил в
картриджах.
Так ось, якщо б власники бізнесу визначили LTV (Lifetime value — значення
часу життя клієнта) для клієнтів, виходячи з двох показників: першої замін
чорнил та наступної заміни чорнил, то вони б зрозуміли, з якою
інтенсивністю людина користується принтером.
Приблизно через 5/6 періоду варто зателефонувати клієнту та повідомити
йому, що раніше він користувався заміною, а якщо фарба
застоюватиметься в картриджах, з часом такий картридж просто
пропаде.
Під описаною ситуацією можна скорегувати клієнта та направити до себе
для здійснення повторної продажі (заміни картриджу). В іншому випадку
шанс того, що клієнт втретє звернеться саме до вас в потрібний період —
знижується.
Не факт, що він взагалі повернеться до вас.
Тому не варто забувати про існуючих клієнтів.
Розглянувши 3 правила розвитку бізнесу, можна отримати розуміння
правильного руху компанії. Невикористання цих простих правил є
великою помилкою малого бізнесу, яку допускають близько 90%
підприємців.
Чому саме ця цифра? Тому, що решта 10% компаній генерують мільйонні
обороти без будь-яких проблем, адже вони вже почали використовувати
описані методи.
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Інструменти, які дозволять вирішити
всі 3 проблеми без фінансових затрат
Ми вже розібрались з проблемами бізнесу та основними правилами, а
тепер давайте обговоримо інструменти, за допомогою яких можна
вийти на новий рівень розвитку фактично без фінансових витрат.
Систематизація процесів
Найпершою проблемою була непрофесійна комунікація менеджера з
клієнтом. Це, перш за все, свідчить про несистематизацію процесів та
відсутність комунікації між відділами компанії.
Щоб налагодити комунікацію між виконавцями та менеджером можна:
1. Вносити всі дії по кожному замовленню в зошит
Але, чесно кажучи, це вже минуле століття.
2. Користуватись Excell-файлами
Тут можна: записувати всі дії, контролювати об’єм робіт кожного
працівника і відслідковувати замовлення. Вся інформація буде доступна
в локальній мережі, або ж при необхідності доступу з будь-якого місця
— чудовий аналог Google Sheets (гугл ексель).
У ньому Ваш менеджер в лічені секунди може по номеру замовлення
проглянути статус і надати кваліфіковану відповідь (але це також не
варіант, це минуле десятиліття).
3. Сучасні підприємства, у яких відбувається контакт з клієнтами через
телефон, просто зобов’язані мати CRM-систему (не лякайтесь цього
слова).
Ця система дозволить оперувати великою кількістю даних по клієнтам, з
легкістю використовувати інформацію про них, в т.ч. для розсилок,
повторних дзвінків і ставити відповідні завдання на обдзвін.
Система дозволяє записувати та обробляти дзвінки, швидко знаходити
замовлення та перевіряти їх статус, а також у ній можна
відслідковувати роботу та ефективність кожного співробітника.
Безкоштовно для невеликих компаній, де кількість робітників не більше
12, чудовим варіантом стане ось ця система.
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Чому зроблений акцент на CRM-систему? В наш час великою складовою
успіху компанії є швидкість, навіть, якщо вона поступається якості.
Невчасна відповідь на заявку — втрачений клієнт.
Повільна обробка інформації — також втрачений клієнт (адже є такі, у
яких швидкість грає дуже велику роль).
Тому повторюю. Рішення, яке я запропонував у посиланні, є
безкоштовним для невеликих команд до 12 працівників (з директором
включно). Це буде чудовим стартом для росту бізнесу і його втрачати не
варто.

Друга проблема розкрита в трьох
правилах росту бізнесу
Для кожного з правил є свої рішення. Давайте ще раз згадаємо про них.
1. Проблема з кількістю клієнтів:
a. Нема сайту (зробіть хоча б самостійно):
- prom.ua для товарних сайтів;
- olx.ua для ринку послуг (і товарів теж).
b. Якщо сайт далеко від ТОПу — скористайтесь контекстною рекламою.
Звісно це не безкоштовно, але результат ВЖЕ І ОДРАЗУ в ТОП.
c. Ви вже ТОПі, але немає дзвінків — елементарно подумайте, що не так,
подивіться на сайт очима клієнтів і бачення проблеми з’явиться.
d. Є дзвінки, але продажі послуг не йдуть — напишіть хоча б для свого
менеджера скрипт продажів, що дозволить їх збільшити на 30%.
2. Проблема з середнім чеком.
Навчіться просто запитувати клієнта: “а може вам потрібно ще щось?”.
Повірте, ця фраза продає сама по собі в більшості випадків. У вас низькі
продажі лише тому, що ви елементарно не навчились задавати цього
питання в правильний момент.
3. Проблема з повторними продажами — працюйте над сервісом.
Елементарне нагадування про себе — це вже є сервіс. Але просто
дзвонити і говорити “Доброго дня, ми дзвонимо, щоб нагадати про нас”
— не підходить. Знайдіть привід: свято, подія, день народження.
Можете привітати навіть з початком сезону дощів.
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Звісно, описані методи підійдуть не
всім...
...лише по тій причині, що ця книга буде або непрочитаною, або
прочитаною та незадіяною у розвитку вашого бізнесу.
Тому я вдячний кожному, хто набрався мужності та дочитав до кінця цю
невелику брошуру.
А також я сподіваюсь, що ви зауважили для себе декілька цікавих
моментів, побачили у книзі себе і точно вирішили змінити ситуацію з
нестабільністю вашого бізнесу.
Використовуйте ці 3 прості правила, опирайтесь на них при веденні
свого бізнесу і ви побачите, що він почав рости і набирати небачені досі
обороти. Просто спробуйте.
Бажаю успіхів у цьому!
Я вірю у ВАС!
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