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ΤΤα τελευταία τρία χρόνια αισθάνοµαι
πολύ ικανοποιηµένος, για δύο λό-
γους: ο πρώτος είναι ότι, µετά από

σκληρή δουλειά, είχα υψηλή παραγωγή,
µε αποτέλεσµα να πετύχω τα όρια που
απαιτούνταν για να γίνω µέλος στο MDRT,
και ο δεύτερος ότι παρακολούθησα, για 3
συνεχόµενα έτη, το ετήσιο συνέδριο του
MDRT.
Την πρώτη χρονιά (2011) σκέφτηκα: «Με-
γάλο το κόστος, µεγάλο το ρίσκο της από-
σβεσης». Την τρίτη χρονιά (2013), εν µέ-
σω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης,
το κόστος ήταν σίγουρα µεγαλύτερο, αλ-
λά το ρίσκο ήταν ελάχιστο. «Μια-δυο ιδέ-
ες να ακούσω, θα βγει το κόστος», ήταν η
σκέψη µου και είχα δίκιο! ∆ύο ήταν οι ση-
µαντικές ιδέες που κράτησα. Την πρακτι-
κή εφαρµογή της µίας ιδέας θα σας ανα-
λύσω αµέσως τώρα.
Έχετε αναρωτηθεί αν κάνετε καλά τη δου-
λειά σας; Τι θα µπορούσατε να
βελτιώσετε; Πώς σας βλέπουν οι
πελάτες σας;  Έχετε συγκεντρώ-
σει κάποια στατιστικά στοιχεία
για τους πελάτες σας;
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήµατα
µε απασχόλησαν κατά καιρούς
και στο συνέδριο του MDRT άκου-
σα ότι υπάρχει ο τρόπος να βρω
τις απαντήσεις. Όλες οι µεγάλες και σο-
βαρές επιχειρήσεις κάθε χρόνο ψάχνουν
τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα.
««ΈΈρρεευυνναα ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς ππεελλααττώώνν»».. Ωραία
ακούγεται, αλλά πώς γίνεται;
Ποιος θα την κάνει; Εγώ, η γραµµατέας
µου ή θα τη στείλω ηλεκτρονικά; Τι εί-
δους ερωτήσεις θα έχει το ερωτηµατολό-
γιο; Πόσες θα είναι; Μήπως είναι πολλές
και τους κουράσω; Ποια ηµέρα είναι η κα-
λύτερη, για να αποσταλεί το ερωτηµατο-
λόγιο; Υπάρχει ώρα που είναι πιο αποτε-
λεσµατική; Να συνεργαστώ µε κάποια
εταιρεία ή να το κάνω µόνος µου; Τι συ-
µπεράσµατα θέλω να βγάλω; 
Ουφ! Ακόµη και τώρα που τα σκέπτοµαι,
µε πιάνει το στοµάχι µου! Ξέρετε, οι µε-
γάλες επιχειρήσεις είτε έχουν ειδικό τµή-
µα, είτε αναθέτουν την έρευνα σε εξειδι-
κευµένες εταιρείες. ∆εν είναι τόσο απλό

να το κάνεις µόνος
σου, ιδίως την πρώτη
φορά!
Μετά από πολλή σκέ-
ψη, χρόνο και διάβα-
σµα στο διαδίκτυο,
προχώρησα στην υλο-
ποίηση. Ερωτηµατολό-
γιο ηλεκτρονικό µέσω
e-mail, απάντηση µέ-
σα στο e-mail ή στο
web πάνω σε έτοιµη
φόρµα, 18 ερωτήσεις,
αυτόµατη συλλογή των απαντήσεων σε
excel, αποτελέσµατα συγκεντρωτικά µε
ποσοστά και πίτες απαντήσεων.
ΟΟιι εερρωωττήήσσεειιςς που µπήκαν εείίχχαανν δδύύοο σσττόό--
χχοουυςς: Αφενός, νναα εεππιικκοοιιννωωννήήσσωω κκάάπποοιιαα
σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς δδοουυλλεειιάάςς µµοουυ και, αφετέρου,
νναα δδωω ππώώςς ββλλέέππεειι οο κκάάθθεε ππεελλάάττηηςς ττιιςς υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς µµοουυ,, γγιιααττίί σσυυννεερργγάάζζεεττααιι µµααζζίί µµοουυ,,

ττιι µµπποορρώώ νναα κκάάννωω γγιιαα νναα εείίννααιι ππεε--
ρριισσσσόόττεερροο ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννοοςς..
Τρίτη πρωί πάτησα το πολυπόθη-
το κλικ, µε πολύ άγχος και αγω-
νία. Η πρώτη απάντηση ήρθε στα
επόµενα δέκα λεπτά και µέσα σε
δύο ώρες είχαν απαντήσει πάνω
από 45 άτοµα. Στο τέλος της ηµέ-
ρας, 62 απαντήσεις! Τι όµορφο

συναίσθηµα! Υπήρξε ανταπόκριση, ήταν
άµεση, και οι απαντήσεις ήταν πολύ θετι-
κές. Απίστευτη στιγµή! Ήταν σαν τη δια-
φήµιση «τα ωραιότερα πράγµατα στη ζωή
δεν είναι …πράγµατα»!
Απάντησαν µικροί και µεγάλοι πελάτες,
όλες οι ηλικίες, ακόµη και πελάτες που ο
διαθέσιµος χρόνος τους είναι εξαιρετικά
περιορισµένος.  Όσο για τα συµπεράσµα-
τα, ήταν αυτά που µε έκαναν να νιώσω
ανακούφιση, ικανοποίηση, δικαίωση για
όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνω
εδώ και πολλά χρόνια, να δδηηµµιιοουυρργγώώ πποοιι--
όόττηητταα σσττηη δδοουυλλεειιάά µµοουυ..
Είναι πολύ σηµαντικό να διαπιστώνεις ότι
το 61% των πελατών σου σε γνώρισε από
σύσταση που έγινε από πελάτες σου, οι
οποίοι ήταν ικανοποιηµένοι από τη δου-
λειά σου. Είναι µεγάλη επιβράβευση το
92% των πελατών σου να είναι ικανοποι-

ηµένο ή απόλυτα ικανοποιη-
µένο από τη συνεργασία του
µαζί σου. Το 94% να δηλώνει
ότι «σίγουρα ναι» θα σε σύ-
στηνε σε ένα φίλο του. Επί-
σης, σηµαντικά είναι και τα
συµπεράσµατα για τον τρόπο
που θέλει ο κάθε πελάτης να
επικοινωνείς µαζί του, συ-
χνότερα ή όχι, και ποια χαρα-
κτηριστικά έχουν για εκείνον
µεγαλύτερη αξία στη συνερ-

γασία σας. Έχει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον να διαπιστώνεις ότι, µέσα σε
αυτήν την οικονοµική κρίση, µόνο το 2%
συνεργάζεται µαζί σου γιατί είναι φθηνό
το προϊόν! 
∆εν είναι θέµα, λοιπόν, «χαµηλής τιµής»,
η συνεργασία. Άλλα µετρούν. Εµπιστοσύ-
νη, γνώση, τιµιότητα, ειλικρίνεια. να σε
βρίσκει ο πελάτης σου την ώρα που σε
χρειάζεται, να απαντάς στα ερωτήµατα
του άµεσα και σωστά, να µην τον ξεχνάς…
Εντύπωση µου έκανε ότι έλαβα τηλεφω-
νήµατα και e-mail, που µου έλεγαν µπρά-
βο για την πρωτοβουλία µου να κάνω αυ-
τήν την έρευνα.
Και βέβαια, µετά από 30 ηµέρες, φρόντι-
σα να αποσταλούν τα αποτελέσµατα σε
όλους τους πελάτες που είχα στείλει το
ερωτηµατολόγιο, είτε απάντησαν σε αυ-
τό, είτε όχι. 
Εν κατακλείδι, από την προσωπική µου
αυτή εµπειρία, για ένα πράγµα είµαι από-
λυτα βέβαιος: Πρέπει να ξεβολευτούµε,
αγαπητοί µου, και νναα ππρροοσσππααθθήήσσοουυµµεε νναα
ααννεεββάάσσοουυµµεε ττοο εεππίίππεεδδοο ττωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν
µµααςς,, ππρριινν κκααιι µµεεττάά ττηηνν ππώώλληησσηη,, αακκόόµµηη
ψψηηλλόόττεερραα. Να κάνουµε τις αλλαγές ή βελ-
τιώσεις που χρειάζονται, για να έρθουµε
πιο κοντά στον πελάτη, στο νέο του οικο-
νοµικό, επαγγελµατικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον.
Έτσι µόνο θα αντιµετωπίσουµε τον αντα-
γωνισµό των συναδέλφων, των εναλλακτι-
κών δικτύων και τον πόλεµο των τιµών
που έχει ξεσπάσει. Έτσι έρχονται οι συ-
στάσεις, οι οποίες και εγγυώνται την πε-
τυχηµένη διάρκειά µας στο χώρο.
Είναι µονόδροµος! DDiiffffeerreennttiiaattee oorr DDiiee!! �
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* Ο κ. Τουρνατζής γεννήθηκε το
1970 και εργάζεται
ως Financial  Planner από το
1996. Σπούδασε Ναυπηγός, έχει
µεταπτυχιακό Insurance

and Finance από το Middlesex
University, πτυχίο LUTCF, είναι
µέλος του MDRT, ιδρυτικό µέλος
του HFPA και µέλος της επιτρο-
πής επικοινωνίας του MDRT. Έχει

βραβευθεί από τη Limra
International µε International
Quality Award 3 φορές, είναι
µέλος της ΜΕΝΣΑ και έχει
Certificate Financial Planning

από την Eureko Academy Life
and Pensions. Συνεργάζεται µε
τον όµιλο Interamerican και εί-
ναι µέλος του Star Club. 

www.tournatzis.gr

Differentiate or Die
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