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B2B кампании за директни продажби 
 Фирмите, които продават на други фирми, ежедневно се сблъскват със сериозни  
предизвикателства, които намаляват тяхната ефективност. Клиентите не отговарят на  
телефонни обаждания. Пощата остава неотворена, без отговор или се третира като спам. Пада  
ефективността на рекламата. Дистрибуторите не обработват подадените им контакти.  
Търговците все по-трудно постигат целите си.  
 Фирмите в B2B бизнеса разбират, че тези проблеми трябва да бъдат адресирани.  
Въпросът е: “Как?“  

Какво ще ви даде този курс?  
 Един работещ модел за планиране, тестване, осигуряване на тила, изпълнение, 

измерване и анализ на B2B кампании за директен маркетинг и продажби;  

 Аргументи в полза на директния маркетинг;  

 База за преосмисляне планирането на кампании;  

 Идеи за оптимизиране процеса на продажба, вкл. при продажби в група;  

 Алгоритъм за планиране на B2B кампании стъпка по стъпка;  

 Знания и умения, които могат да бъдат внедрени незабавно;  

 Примерен план на кампания, който можете да адаптирате към вашия бизнес;  

 Възможност да разработите свой собствен план, като получавате насоки от обучителя; 

 Възможности за постигане на бърз успех и мотивиране на търговския екип. 

За кого е предназначен този курс?  
 Собственици, изпълнителни директори и управители на фирми;  

 Директори на маркетингови и търговски дирекции;  

 Ръководители и членове на маркетингови и търговски екипи;  

 Дистрибутори и дилъри;  

 Мениджъри по управление на отношенията с клиентите и на CRM системи;  

 Инженери по продажбите.  

Разглеждани теми  

1. За курса  
 Въведение. Представяне на участниците и очакванията. Цели на курса. Представяне на  
бизнес казуса.  

2. Типична организационна структура на маркетинга и продажбите  
 Маркетинг, свързан с маркетинговата стратегия и новите продукти. Маркетингови  
комуникации. Търговски отдели. Продажба в група. Кой организира кампаниите?   

3. Предизвикателства пред B2B кампаниите  
 Типични проблеми. Кой да участва в планирането на кампанията? Как да мотивираме  
групата да работи? Какви възможности за оптимизиране има? Процес на екипна работа при 
продажби в група. 
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4. Голямата метаморфоза  
 От традиционен към директен маркетинг. Да бъдеш ли не? Или от продажба на 
продукти към продажба на решения. Защо е нужен индустриален подход към B2B 
продажбите? Конвейер на продажбите (pipeline, sales funnel). Колко конвейера на продажбите 
са нужни? Управление на конвейера на продажбите. Моделиране на конвейера на продажбите 
в CRM системата на фирмата. Оразмеряване на пропускателната способност на конвейера на 
продажбите при планиране на кампания. 

5. Четири елемента на успеха  
 Списък. Предложение. Последователност и честота на контактите. Криейтив. Изготвяне 
на списъци, сегментация, кои са правилните хора? Профилиране на сегментите.  Предложения 
и оферти. Видове предложения, техники за изготвяне на предложения. Последователност и 
честота на контактите. Какви цели да постигнем по време на контакт: идентифициране на 
правилните хора, изчистване на базата данни, предизвикване на интерес, придвижване на 
посланието до целта. Силата на последващите действия. Криейтив. Трите компоненти на 
криейтива: текст, изкуство и формат. Защо текстът е важен? Криейтив, позициониране и 
откриваемост в интернет. 

6. Съобразяване на процеса на продажба с процеса на покупка  
 Настройване на конвейера на продажбите към процеса на покупка на потенциалните 
клиенти.  

7. Бюджетиране на B2B кампанията 
 Как бюджетират повечето фирми? Еволюция към методи, базирани на ROI. 
Бюджетиране на база точка на равновесие и разходи за придобиване на клиент. Поставяне на 
цели на търговците. 

8. Планиране на B2B кампания за директни продажби   
 B2B кампанията в 12 стъпки. Подробен преглед и обсъждане на 12-те стъпки по целия  
жизнен цикъл на кампанията.  

9. Криейтив  
 Често продуктите, които се продават на фирми са сложни, трудни за разбиране и  
обясняване. Необходими са инструкции за криейтива. Как да инструктираме вътрешните и  
външните специалисти по криейтива? Как да конструираме отличителите на нашите продукти и 
нашата фирма така, че да надиграем конкуренцията? 

10. Тестване на кампанията  
 Какво и как да тестваме? Кога тестването може да навреди? Как можем да ползваме 
тестовете в състезанието с конкурентите. 

11. Диаграма на кампанията  
 Диаграмата моделира конвейера на продажбите. Управление на потока на 
потенциалните клиенти.   

12. Измерване на изпълнението  
 Какво да мерим? Как да накараме метриката да работи? Избор и конструиране на 
ключови показатели по продажбите.  

13. Осигуряване на тила  
 Добрата армия осигурява тила си. Добрата B2B кампания също. Как да осигурим тила 
си? Няколко важни тактики.  
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14. Анализ на кампанията  
 Кой да участва? Какво да анализираме? Изводи и последващи действия.   

Бизнес казуси  
 1. Изследване на примерен план на кампания 
 2. Изследване на кампания за участие в изложение 
 3. Разработване на B2B кампания за директни продажби в полза на вашия бизнес.  

Продължителност и форма  
 16 учебни часа, 2 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, изследване на  
бизнес казуси и разработване на пълен план за B2B кампания за директни продажби.  

Сертификат  
 Удостоверение за придобита компетентност по част от професия.  

Цена  
  320 лв. без ДДС. На участник. 
 Цените за фирмено обучение се договарят. 

Какво включва цената?  
 Обучение от акредитиран преподавател; 

 Учебна книга, упражнения, казуси. При фирмени обучения упражненията, бизнес 
казусите и практическите задачи се настройват към индустрията и конкретния бизнес на 
клиента.; 

 Примерен план за B2B кампания за директни продажби; 

 Разработване на план за кампания с подкрепата на обучителя; 

 Заключителен тест; 

 Удостоверение за придобита компетентност по част от професия; 

 Кафе паузи и кетъринг. 
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