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Müzakere Sürecinde
Müşteri Nasıl Kaybedilir?
Geçtiğimiz günlerde ihracat
satışlarında bir ihracatçımızın
müzakere sürecinde muhtemel
müşterisini kaçırmak için nasıl
uğraştığına şahit oldum.
Aslında yaşanan olay sadece
o arkadaşımızın değil birçok
ihracatçının yaptığı ve sıklıkla
karşılaşılan bir olaya dayanıyor.
Olay; alıcının müzakere sürecinin
başında almak istediği malın
kalitesinden emin olabilmek için

laboratuvarlarında test edilmek
üzere satıcıdan sipariş vereceği
ürünler ile ilgili numune istemesi
ile başlıyor, muhtemeldir ki
hemen hemen her ihracatçı
benzer olayları yaşamaktadır.
Alıcılar alacakları ürünün kalite ve
fiyatından emin olmadıkça alıma
yanaşmak istemeyeceklerdir.
Sorun bu aşamada başlıyor, önemli
bir siparişi vermek üzere olan
muhtemel alıcı için numuneler
hazırlanıyor, kargoya mallar teslim
edilmeden önce muhtemel alıcı

aranıyor ve ürünlerin bedeli
olan 140 TL gibi oldukça cüzi
sayılabilecek bir ücret satıcı firma
tarafından alıcıdan talep ediliyor.
Şimdi düşünün; yıllık minimum
200 konteyner sipariş açmayı
düşündüğünüz bir firma sizden,
istemiş olduğunuz numuneler için
oldukça komik sayılabilecek bir
ürün bedeli talep ediyor.
Aslında bu durum, satıcı
için izahı olan bir sorundan
kaynaklanmaktadır.
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Özellikle numune taleplerinin
fazla olması, birçok firma için
önemli bir maliyet kalemi olarak
karşılarına çıkmaktadır. Dolayısıyla
bazı firmalar bu maliyete
katlanmak istememekte ve
numune maliyetlerini muhtemel
alıcılarından talep etmektedirler.
Numune maliyetleri sıklıkla
karşılaşılan bir sorundur. Toplanan
numunelerle ticaret yapanlar hatta
dolandırıcılığa kadar varılan olaylar
da mevcuttur.
O zaman her iki tarafı da memnun
edebilecek orta yol bulunamaz
mı? Ya da alıcıyı üzmeden,
kırmadan satıcı bu sorunu nasıl
çözebilir?
Bu konu da firmalar kendi içlerinde
sorunu çözebilecek birçok yol
geliştirmeleri elbette mümkündür.
Örneğin numune için bir bütçe
ayrılabilir, ya da tanıtım giderleri
içerisinde bu kaleme yer verilebilir.
Bu şekilde müşteri incitilmeden
sorunun çözümü sağlanabilir.
Dünyada birçok ülke ve birçok
farklı ticari anlayışın mevcut
olduğunu düşünecek olursak
numune maliyetlerinde de genel
kabul gören kurallar elbette
mevcuttur. Örneğin teknolojik

ya da değerli ürünlerde numune
ücretinin alınması genel kabul
gören bir anlayıştır. Ancak düşük
bedelli ürünlerde ya da rekabetin
daha yoğun olduğu geleneksel
ürünlerde numune ücretinin
alınması kabul gören ve çok
rastlanan bir davranış biçimi
değildir.
Numune ücretlerinin karşı
taraftan talep edilmesi özellikle
batılı ülkelerle yapılan ticaretlerde
anlaşılabilir bir durum olmasına
karşılık özellikle doğu ve orta
doğu ülkelerinde onur kırıcı
bir davranış olarak kabul
görmekte ve birçok alıcının
müzakereleri yarıda bırakmasıyla
sonuçlanabilmektedir.
O halde ne yapılması gereken
diğer tedbirler nelerdir ?
Öncelikle alıcıyı iyi tanıyabilmek
son derece önemlidir. Güçlü ve
kurumsal yapısı olan bir firmanın
sizden numune talep etmesi
halinde sizin numune ücreti
almanız hoş karşılanmayacak ve
büyük bir ihtimalle alım sürecini
iptal edecektir. Bu tarz firmalardan
gerekli olmadıkça numune ücreti
almamak en doğru yol olacaktır.

Ancak yukarıdaki olayda olduğu
gibi bir yol izlenmesi gerekecekse
müzakere süreçlerinde dürüstlük
ve şeffaflık esastır. Müşteri ile
numune için iletişim kurulduğu
ilk anda bu durum açık bir
şekilde gerekçeleri ile müşteriye
anlatılırsa ve anlaşma sağlandıktan
sonra alınmış numune bedelleri
ilk siparişte mal bedelinden
düşüleceği söylenirse, müşteri
bu son dakika sürprizine daha
hazırlıklı olacaktır ve süreç
bu çerçevede daha kolay
yürütülecektir.
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Numuneler ile genel kabul gören
bir diğer işlem ise, eğer mal
bedeli firma için yüksek değilse
satıcının bedelsiz olarak numuneyi
göndermesi karşılığında alıcının
navlunu ödemesi şeklindedir.
Bu işlem aynı zamanda satıcının
karşısındaki muhtemel alıcıdan
emin olması ve karşılıklı güven
duyulması açısından da önemlidir.
Unutulmaması gereken önemli
bir konu, müzakere sürecinin
aslında karşılıklı bir poker oyununa
benzediğidir. Satıcının karşı
tarafa olan bazı talepleri firmanın
görünenden daha zayıf olduğu
hissini uyandıracağı muhakkaktır.
Bu da satıcının elini zayıflatan bir
etken olacaktır.
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