Комуникационни средства – част 5

13. Лични продажби 
Комуникациите чрез персонала за преки контакти, наречени още лични продажби представляват предаване на стимулираща информация при личен контакт с потребителя. 
Обикновено протичат във вид на беседа с реалния или потенциалния купувач с цел стимулиране на покупката. Осъществяват се от продавачите и консултантите на фирмата в магазините й, от търговските й представители и агенти при посещенията им при потребителите, от сътрудниците й при различните контакти с клиенти и т.н. 
Основните задачи на личните продажби са:
Работа с поръчки. Тук се включват приемането на поръчката, обработката й, предоставяне на желаните продукти, проверка на комплектоваността и качеството им и други дейности по обслужването на купувача. Специалистът по личните продажби следи дали има необходимите запаси от продукти с определени асортименти в магазините и помага на купувачите да вземат решение за покупка, като се стреми да бъдат максимално доволни.
Осъществяване творчество в продажбите. По време на представянето на продуктите трябва да бъде проявено творчество и по този начин да се стимулира търсенето им. Особено необходимо е това, когато свойствата и ползите от продуктите не се забелязват лесно и/или когато покупките се основават на внимателен анализ на различни алтернативи.
Мисионерство в продажбите. Това е непряка форма на продажба, при която представители на фирмата демонстрират доброто й отношение и грижа за потребителите, като им осигуряват допълнителна информация и им оказват техническа и друга помощ в работата.
Силните страни на това средство за осъществяване на  маркетингови комуникации са: 
	пряк контакт и незабавна обратна връзка, 
	силен стимулиращ ефект, 
	възможност за подбор на аудиторията, 
	възможност за даване на комплексна информация и отговаряне на възражения.

Слабите страни са: 
	високи разходи и 
	ограничен брой контакти.

За да се създадат максимални удобства на купувачите при придобиване на стоката, непосредствено в магазина, в системата на маркетинга е разработено самостоятелно направление наречено мърчъндайзинг. То включва комплекс от работи, планирани и провеждани непосредствено в търговското предприятие на дребно. Включва развитие на самообслужването и другите форми на активна продажба, изнасяне и демонстрация на стоките и техните потребителски свойства, използване на опаковката, която наричат безмълвен продавач, маркировка на стоката с изчерпваща информация за купувача, гъвкава политика на цените, вътрешно-магазинна реклама, разширяване на допълнителните търговски услуги , осигуряване на оптимална експлоатация на търговската площ и др.
14. Директен маркетинг
Директния маркетинг представлява всяко маркетингово действие/мероприятие, което е основано на пряк контакт с потребителите. Това означава продажби без посредници. Тази форма е изгодна не само за производителя, който съкращава разходите и контролира процесите на придвижване на стоките. Тя и изгодна и за потребителя. Удобна е и е оперативна. Позволява ясно и бързо да се реагира на възникналите изменения на пазара и потребителските изисквания.
Прекият маркетинг се осъществява, чрез реализация на стоките по каталози, по поръчки, по пощата и телефона, с използване на видео-списания, на основата на списъци на потенциалните купувачи, електронна поща, факс, домашна или парти презентация или демонстрация, електронна търговия и др. Специфичното е подбирането на целева група от базата данни, с които разполага фирмата. Фирмата предварително набира информация за клиентите и чрез съответното програмно осигуряване по отношение на системи за управление на база данни информацията се съхранява и категоризира по различни признаци, след което се ползва.
Предимствата са - познаване на клиентите, на техните нужди, интереси, покупки. Въз основа на това се изготвя стратегия и може точно да бъдат измерени резултатите.

