Klasik satış yöntemlerinde ise sadece
satış vardır.

motive etti. Özellikle, cilt bakımı alanında hem benim hem de müşterilerimin
çok güzel sonuçlar alması beni AVON’a
daha çok bağladı. Aynı zamanda hediye
ürün almak ve aldığım hediyelerin kaliteli ve kullanışlı olması da beni çok mutlu
ediyor.

Doğrudan satışta sonuçlar anlatılır ve
kişi gerçek sonuçları satın alır.
Klasik satış yöntemlerinde ise ürünün
özellikleri ön plana çıkarılır.
deflere hemen ulaşılamayabilir. Sabır
göstererek, fakat çalışmaya devam ederek bu hedeflere adım adım yürümek
gerekiyor. Sabırsızlık gösteren kişiler
farklı yollar aramaya başladığı zaman
plandan saparak hedeften uzaklaşabiliyorlar.
Yine doğrudan satış işinde istikrarlı çalışmak çok önemlidir. Bir gün çalışıp, üç
gün çalışmamak, ya da plana sadık kalmadan çalışmaları istikrarsızlaştırmak da
bu işi zora sokmaktadır.

akıllı çalışıldığı zaman klasik işlerde elde
edilemeyecek kadar yüksek gelirlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sadece siz kazanmaz, ekip arkadaşlarınıza da çok ciddi
gelirler kazandırabilirsiniz.
Yine işimize bizi bağlayan etkenlerden
bir tanesi de, gerek ürünlerimizi kullananlardan gerekse işi öğrettiğimiz kişilerden aldığımız dualar ve teşekkürler…
Özellikle başarma potansiyeli olan fakat
bunun farkında olmayan kişilerde farkındalık oluşturarak başarmalarını sağlamak, başarı hikayelerinin içinde olmak
çok güzel bir duygu…
Bu arada gezmeyi de çok seviyoruz.
Doğrudan satış bize dünyayı gezdiriyor,
tatiller seyahatler hediye ediyor. Yeni
kültürler yeni dostluklar… 13 yıldır Forever Living firması ile birlikte 40’tan fazla
ülke 60’tan fazla dünya şehrini gezmek
nasip oldu hamdolsun.

Doğrudan satış yapmanın zor
yanları nelerdir?
Her sektörde, her iş dalında olduğu gibi
doğrudan satışında bir takım zorlukları
var. Ama diğer işlerle kıyaslandığı zaman
bu devede kulak misali kalır.
Genel olarak değerlendirecek olursak,
bu işte sabır çok önemli. Belirlenen he-
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Sektörel bazda baktığımız zamanda,
sektörde Doğrudan Satış Derneği üyesi
olan firmaların dışında bir takım saadet
zinciri tarzı çalışan firmalar da, insanların
doğrudan satış işine bakış açısına olumsuz etki yapmaktadır. Son zamanlarda
bakanlığımızın da almış olduğu tedbirlerle saadet zinciri firmaları toplumdaki
itibarlarını oldukça düşürmüştür.

Doğrudan satış sektörüne
girmeden önce satış ve
pazarlama konusunda eğitim
veya çalışmanız oldu mu?
Eşimle iktisat fakültesi mezunuyuz.
Doksanlı yıllarda fakültede okuduğumuz
pazarlama eğitimini saymazsak satış ve
pazarlama konusunda bir eğitimimiz olmadı.

Neden tüketiciler doğrudan satış
yoluyla ürün alsınlar, perakende
satış noktasından almak daha
kolay değil mi?
Bu soruya kıyaslama yaparak cevap vermek istiyoruz.
Doğrudan satışla ürün alan bir kişi satıcısı tarafından takip edilir, sonuçlar daha
nettir,
Klasik satış yöntemleriyle yapılan satışlarda ise sadece satış vardır, takip yoktur.
Doğrudan satışta, satışın peşinden dostluk gelir,

Doğrudan satışta ürünün, kalitesine
ödeme yapılır,

Doğrudan satış yapmanın zor
yanları nelerdir?

klasik satış yöntemlerinde ise yapılan
ödemenin içerisinde reklam ve satış
zinciri ödemeleri mevcuttur. Bunun da
fiyatı oldukça yükseltir. Doğrudan satış
ürünleri, klasik satış yöntemlerine göre
daha ekonomiktir.

Ben daha çok ürünlerimi göstererek ve
numune vererek satıyorum o yüzden
çok fazla zorlanmıyorum. Ancak, ürünleri çok iyi tanımayanlar ve katalogtan
satış yapmaya çalışanlar için gelen üründen memnun kalınmaması veya beklentiyi karşılamaması gibi bir durum söz
konusu olabiliyor, bu da ürün iadesine
sebep oluyor. O yüzden, yardımcı malzemelerle çalışmak çok önemli.

Doğrudan satışta kişiye ilham verilir,
ürün kullanımı motivasyonla başlar ve
sonuçlar daha net olur. Klasik satış yöntemlerinde ise ikna etme yöntemleri
kullanılır, ürün kullanımı devam etmeyebilir. Doğrudan satış ile ürün alan bir
kişi, zamanla firmanın ailesine katılabilir,
kazançlar elde etmeye başlar.

başladım.

Aysel Altunbaş

AVON GİRİŞİMCİ

Klasik satış yöntemlerinde ise sadece
müşteri olarak kalır.

Son olarak bu sektöre kullanıcı
veya girişimci olarak girmek
isteyenlere ne söylemek
istersiniz?
Şu anda dünyadaki ekonomik sistem
gereği, insanların %95’i gerçekten hayallerine ulaşamıyorlar ya da ulaşmakta
çok zorlanıyorlar. 25-30 yıl çalışıp emekli
olduktan sonra, 10-15 yıl daha çalışmak
zorunda kalınan bir sistemle, insanlar
sadece belki bir ev, bir araba sahibi olabiliyorlar.
Halbuki, doğrudan satış işlerinde akıllıca
yapılan 5 yıllık sıkı çalışma ile hem gerçek
hayallerini gerçekleştirebilirler, hem de
sonrasında istedikleri hayatı yaşayabilirler.
Doğrudan satış işi birkaç aylık, bir kaç
yıllık, sezonluk bir iş değil, ömürlük bir
iştir. Çalışmaya başlanılan doğru firma ile
bir aile olup, dostlarla birlikte geleceğe
güvenle adımlar atılabilir. Eğer hayalleri
olanlar varsa ve şu andaki mevcut işleriyle bu hayallerine ulaşmayı çok zor ya
da imkansız görüyorlarsa, o zaman doğru bir doğrudan satış firması ile hayalleri
için hemen çalışmaya başlayabilirler.

H

ayatta
durmak diye
bir şey yok,
hep İLERİ!
Kısaca kendinizden bahseder
misiniz?
Bekar, annesiyle yaşayan 40 yaşında bir
kadınım. AVON hayatımda ciddi anlamda ön planda. Aynı zamanda, Avon dışındaki zamanında ev işleri ile ilgilenmeyi
seven titiz bir kadınım.

Doğrudan satış yapmaya nasıl
karar verdiniz?
Bir arkadaşımın sen de satış yapmak istemez misin diyerek Avon’u tavsiye etmesi üzerine; ne kaybederimki diyerek

Kaç yıldır doğrudan satış
yapıyorsunuz?
18 yıldır .

Koronavirüs sürecinden nasıl
etkilendiniz?
Ben normal zamanda kapı kapı dolaşıp,
ürünlerimi göstererek satan bir temsilciyim. Korona sürecinde tanıtımlarımı
yapamadım, kimsenin evine gidemedim.
Ancak, yıllardır oturmuş müşterilerim
var, onlarla ürünlerimi sosyal medyadan
ve whatsappdan paylaşarak, telefonla
iletişim kurdum ve satışlarıma devam ettim. Gelebilecek olan müşterilerimi evime davet ettim. Çok evham yapmadım
ancak temizliğe çok özen gösterdim, belirtileri sürekli takip edip sağlığıma dikkat
ettim. Müşterilerimin ürün konusunda
bana çok güvendikleri ve tavsiyelerimden çok memnun kaldıkları için yine aynı
şekilde satışımı yaptım.

Beraber çalıştığınız şirketten ne
tür eğitimler aldınız?
Ürün eğitimleri, cilt bakım eğitimleri.

Sizi doğrudan satış sektöründe
kalmaya neler motive ediyor?
Benim için doğrudan satış demek
AVON demek. Avon’un sağlıklı ve güvenli olması beni bu sektörde kalmaya

Doğrudan satış sektörüne
girmeden önce satış ve
pazarlama konusunda eğitim
veya çalışmanız oldu mu?
Hayır

Neden tüketiciler doğrudan satış
yoluyla ürün alsınlar, perakende
satış noktasından almak daha
kolay değil mi?
Artık kadınların çoğu çalışıyor ve çarşıya
gidip gezip ürün seçmek için yeterli zamanları olmuyor. Biz, kadınların kapısına,
hatta gerektiğinde işyerlerine hizmet
götürüyoruz.

Son olarak bu sektöre kullanıcı
veya girişimci olarak girmek
isteyenlere ne söylemek
istersiniz?
Sakın korkmasınlar. Küçük de olsa bir
yerlerden başlamak çok değerli. Emek
olmadan yemek olmuyor. Hem dost
hem sosyal çevre kazanacaklar. Avon,
kişinin sosyalleşmesiyle birlikte özgüvenini de arttırıyor. Ben AVON’la kendimi
buldum, onun sayesinde giremediğim
yerlere girdim, gidemediğim yerlere gittim. Sürekli bir şeyler öğreniyorum. Bir
de üstüne para kazanıyorum. Hayatta
durmak diye bir şey yok hep İLERİ!
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