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AUDITAREA FORȚEI DE VÂNZĂRI 
 
1. CE INSEAMNĂ? 
 
În ecuația Profit=Venituri-Cheltuieli, forța de vânzare joacă un rol important atât în creșterea 
veniturilor, cât și în costurile firmei. 
De multe ori, modificări mici aduse unor procese sau moduri de lucru pot avea un impact 
semnificativ asupra costurilor, prin reducerea ineficienței. 
 
În acest sens, auditarea funcției de vânzări este un proces care vizează identificarea (pentru această 
funcție) punctelor slabe și zonelor care necesită îmbunătățiri pentru a crește performanța afacerii, 
atât prin descoperirea unor zone de maximizare a veniturilor, cât și de minimizare a costurilor 
datorate ineficienței. 
 
Această analiză va surprinde în mod profesionist și independent diferența între ceea ce există și ce 
ar trebui să fie funcția de vânzări, ținând cont de mărimea, profilul și stadiul de dezvoltare al 
organizației. 
 
 
2. CE VEȚI PRIMI?  
 

Un raport care include Aspecte observate, Implicații și Recomandări, cu prezentarea celor mai 
relevante aspecte legate de eficiența și eficacitatea activității, inclusiv a percepției angajaților despre 
factorii limitativi și oportunitățile de îmbunătățire. 
 

Vor rezulta: 
� O imagine de ansamblu asupra funcției analizate (SWOT): în ce moduri/cu ce instrumente 

actuale produce cea mai mare valoare adăugată, respectiv prin ce se pierd bani (datorită 
lipsei/nefuncționării/inadecvării unor instrumente), cu ce riscuri si oportunități se confruntă 
pe termen scurt, mediu și lung 

�  Un set de recomandări de îmbunătățire a activității de vânzare, care pot fi ulterior detaliate 
în planuri de acțiune cu impact semnificativ asupra costurilor 

� Răspunsuri la întrebări cheie pentru performanța afacerii: 
− Forța de vânzări are tot ce e necesar pentru a contribui în mod real la creșterea 

veniturilor?  
− Valoarea adusă de forța de vânzări este cea mai bună în stadiul actual al organizației 
și contextul economic?  

− Investițiile făcute în forța de vânzări sunt suficient de rentabile? Pot fi mai rentabile? 
− Cum ne asigurăm că forța de vânzări livrează ce ne așteptăm și s-a angajat? 

 
Exemple (mini-studii de caz):  

a) Lipsa unui plan de dezvoltare a unei zone și lipsa unui sistem de comunicare inter-zone a 
făcut ca responsabilul de vânzări pe acea zonă să se concentreze doar pe clienții tradiționali 
și să nu participe la două licitații de extindere a unui client din alta zona. Câștigarea acelor 
licitații ar fi adus 120.000 Euro.  

Prin implementarea unui sistem de partajare a informațiilor și urmărire centralizată a clienților și 
prospecților, în anul următor s-a putut participa la licitații trans-regionale care au crescut cifra de 
afaceri. 

b) Crearea unei liste de bune practici și a unui sistem de instruire centralizat a redus timpul de 
integrare al noilor angajați cu 2 săptămâni, ceea ce a scăzut costurile de oportunitate 
(perioada în care agentul, în loc să vândă, experimentează și reia greșeli făcute de 
predecesori, s-a redus cu 60%) 
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3. CUM  SE VA DESFĂȘURA? 
 

a) Ne contactaţi şi stabilim o agendă a unei întâlniri/discuţii, pe a cărei durată să definim cât 
mai bine ce se doreşte şi să oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare 

b) In 24 ore, primiți o primă versiune a unei oferte 
c) Discuţie telefonică - clarificări 
d) Decizie 
e) Semnarea unui contract (+clauze confidenţialitate), cu detalii despre tipul de activităţi de 

desfăşurat, termen de livrare şi mod de colaborare - pe parcurs 
f) Derularea activităţilor: 

− Serii de discuții/interviuri 
− Studierea unor documente+rapoarte specifice 
− Prelucrari de date+analize specifice si sinteza elementelor constatate 
− Realizarea Raportului, cu Recomandări 
− Feedback + eventuale completări/ajustări 
− La cerere – asistenţă în implementare 
 

 
4. CÂT DUREAZĂ? 
 
În funcţie de sistemele/procedurile deja existente şi de amploarea proiectului, durata poate varia 
între 7-20 zile. 
 
 
5.  PE CE NE BAZĂM ÎN A LIVRA REZULTATELE PROMISE?  
 

� Prin COMPASS Consulting - 20 ani de experienţă în domeniul consultanţei manageriale pe 
piaţa din România, cu o bogată cazuistica de consultanţă şi reorganizări (peste 1200 misiuni) 
Detalii la www.compass.ro/referinte  

� Peste 10.000 participanți la programele de training 
� Consultanți cu experiență practică, pe lângă specializări (MBA) și certificări internaționale  
� Peste 50 articole pe teme de management și afaceri din România (consultanță), publicate în 

presa de specialitate   
� Permanenta actualizare a instrumentelor și procesul continuu de învățare 
� Traducerea  și promovarea unor cărți și articole cu concepte de management si training, 

dintre care cea mai relevanta este TPS – Total Performance Scorecards  
 
 
 


