Реализиране на комуникационната стратегия – част 3 

4. Междуличностен търговски контакт
4.1. Същност
Под лична продажба се разбира придвижването на стоките и услугите, включително тяхното устно представяне, чрез контакти с един или няколко потенциални купувачи за даване на информация, консултация или услуга с цел осъществяване на продажба.
Примери за лични продажби:
	обслужването на клиентите от персонала в магазините за обувки и т.н.;

посещение на клиентите на работното им място от представители на фирмата-производител /напр. представителите на фармацевтични компании посещават лекарите в техните кабинети/;
посещение на дистрибуторите на прахосмукачки „Рейнбоу” в дома на клиента;
„домашно парти” с демонстрация на готварските уреди на „Цептер” и др.
4.2. Предимства на личните продажби:
- Двустранна комуникация - личната продажба позволява да се осъществи диалог между купувача и продавача. Това води до активно взаимодействие между страните с незабавна, пряка обратна връзка, при което се предава значително количество информация.
- Отчитане особеностите на клиента, което позволява да се приложи най-подходящата за ситуацията тактика за убеждаване, която е различна в зависимост от финансови възможности на клиента, неговата психологическа нагласа и т.н. 
- Възможност за влияние върху структурата и размера на покупката.
- Възможност за запазване на постоянните клиенти и избавяне на нерешителните от съмнения и грижи.
- В процеса на личните продажби може да се установят плюсовете и минусите на фирмения маркетинг.
4.3. Недостатъци на личните продажби
- Ограничен комуникационен обхват – всеки продавач може да контактува с ограничен брой потребители. Например оптималният брой на един търговски пътник, посещаващ фирмени клиенти е до 10 посещения дневно.
- Високи разходи – поради индивидуалната работа с всеки клиент. Особено високи са разходите при поддържане на постоянен представителски или агентски персонал в чужбина.
- Ефективността на личните продажби зависи от интензивността и качеството на предшестващата или съпътстващата продуктова реклама. 
4.4. Етапи на личната продажба - те могат да бъдат:
- определяне и оценка на перспективните клиенти;
- предварителна подготовка на визитата;
- избор и подход към клиента;
- представяне и демонстрация на стоката;
- преодоляване на възраженията;
- сключване на сделка;
- следпродажбено обслужване на клиента.
4.5. Методи за възнаграждение на продавачите
а. Изплащане на работна заплата – осигурява на продавача сигурен периодичен доход, като разходите са предварително известни на фирмата. Заплащането не е обвързано с реализацията, което означава, че при равни други условия мотивацията на персонала е по-ниска. Фондът за работна заплата се запазва и при нисък обем на продажбите.
б. Изплащане на комисионна – възнаграждението на продавача е пропорционално на реализацията, т.е. на обема на продажбите му. Това мотивира по-силно продавача, защото ако не сключва сделки, няма да получава пари. Същевременно при ниски продажби, разходите на фирмата за персонала са по-ниски, отколкото в предходния случай. Основен недостатък на метода е нестабилността на паричните потоци – разходния за фирмата и приходния за продавача.
в. Комбиниран метод – обединява предимствата на двата предходни метода; той е по-гъвкав и стимулиращ по отношение на персонала. Обикновено води до най-високо средно възнаграждение за персонала. 


