УСПЕШЕН МАРКЕТИНГ НА ИЗЛОЖБИ
от Боб Делмаер
Стъпка 11: Управление на очакванията
Както бе посочено по-горе, 15% от обичайните посетители проявяват интерес към изложбите като
цяло, а само 10% - проявяват интерес към точно определени продукти, услуги или компании
участващи на изложението. Следователно, трябва да насочите усилията си към тези 10%
посетители, за да реализирате продажби. Всички осъществени контакти с други потенциални
клиенти над този процент са допълнителен успех за фирмата (и вероятно резултат от добра
екипна работа).
Планиране дейността на изложбения щанд
Друго важно условие е: Общият брой на сделките Ви да е
обвързан с броя служители, работещи на щанда, както и
тяхната способност да обслужват клиентите за определено
време. Ето и един пример: Ако отнема 10 минути да се
дискутира,
демонстрира
и
информира
посетителя/
потенциалния клиент на вашия щанд, тогава всеки член
на екипа, вероятно, би могъл да обслужи 6 клиента за 1
час. Това обаче, не позволява да се отдели време за
почивка, обяд, и т.н.
Освен това, пътникопотока не е еднакво активен през
целия ден, така че ще има моменти, когато дейността на
вашия щанд ще е много ниска. Имайки предвид този
пример, по-постижима цел би била привличането на 4
клиента за 1 час на човек от екипа ви. Като умножите
часовете, през които един служител работи на
изложението с 4-ма потенциални клиента, привлечени за
един час, ще получите индивидуалния брой привлечени
клиенти от него.
Съберете общия резултат на всеки един работещ на щанда
и ще получите максималния брой привлечени клиенти,
който може да очаквате от активността си на събитието.
На такива изложби, вашата компанията може да събере контактна информация на потенциални
клиенти с цел последваща кореспонденция или да ги прибави към своята електронна база от
данни. Обновявайки я с тези нови контакти, фирмата има възможност да се свърже с много поголям брой клиенти за един час. В действителност, може да е полезно да определите един човек,
който да е отговорен изцяло за въвеждането на информацията в базата данни.
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