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Introducere
Raportul de Vânzări SHL vă ajută să înțelegeți potențialul doamnei Sample Candidate și potrivirea ei cu un rol în 
domeniul vânzărilor. Acest raport se bazează pe rezultatele obținute la Occupational Personality Questionnaire 
(OPQ32) și MQ. De asemenea, aceste informații sunt potrivite și pentru a identifica punctele tari și ariile de dezvoltare 
ale doamnei Candidate cu privire la diverse aspecte asociate eficacității în vânzări.

SHL a derulat studii care au implicat mii de persoane care activează în domeniul vânzărilor, dintr-o varietate de 
industrii pentru a izola factorii care sunt importanți pentru performanța în vânzări. Deși s-a demonstrat că fiecare dintre 
acești factori influențează eficacitatea în vânzări, va fi nevoie să determinați care dintre aceștia sunt cei mai importanți 
pentru o situație specifică. Informațiile din acest raport pot fi aplicate fără a avea instruire sau cunoștințe specializate.

Atunci când este utilizat pentru selecție, acest raport necesită o cunoaștere adecvată a tehnicilor eficiente de selecție 
și a detaliilor legate de postul de muncă. Raportul presupune că utilizatorul acestuia deține suficiente informații despre 
postul de muncă și despre cerințele acestuia, pentru a lua deciziile potrivite, cu ajutorul informațiilor din acest raport. 
Pe durata procesului de selecție ar trebui căutate dovezi suplimentare, prin interviuri sau alte evaluări relevante, pentru 
a determina gradul de potrivire al candidatului cu profilul dorit.

Atunci când este utilizat în scopuri de dezvoltare, acest raport necesită o bună înțelegere a tehnicilor și intervențiilor 
care se utilizează în dezvoltare.

Modul de utilizare al acestui raport:

Acest raport are trei secțiuni principale: Fundamente ale Vânzării, Motivație și Procesul de Vânzare. La finalul 
raportului veți găsi secțiunea Profilul de Vânzări, care oferă o imagine de ansamblu.

Secțiunea Fundamente ale Vânzării se concentrează pe factorii care sunt importanți pentru eficacitatea în vânzări în 
majoritatea situațiilor de vânzare. Chiar dacă relevanța acestor factori poate varia de la rol la rol, aceștia sunt factori 
cheie, aplicabili în cazul celor mai multe roluri de vânzări.

Secțiunea Motivație se concentrează asupra factorilor motivatori care pot influența eficacitatea în vânzări. Motivația 
este forța care determină o persoană să performeze. Motivația determină nivelul de energie depus de o persoană la 
locul de muncă și ceea ce o poate ajuta pe aceasta să-și mențină acest nivel. Motivația poate avea un impact 
semnificativ asupra rezultatelor și a succesului.

Secțiunea Procesul de Vânzare se concentrează asupra factorilor importanți din cadrul unui proces obișnuit de 
vânzări. Ințelegerea punctelor forte naturale ale unei persoane în cadrul ciclului vânzării poate ajuta la stabilirea 
mediului de vânzări în care aceasta ar fi cea mai eficace. De asemenea, se pot identifica ariile în care dezvoltarea sau 
instruirea pot îmbunătăți eficacitatea generală a persoanei.

Ultima secțiune a acestui raport prezintă toate informațiile: Fundamente ale Vânzării, Motivație și Procesul de Vânzare 
pe o singură pagină. Secțiunea Profilul de Vânzări facilitează asocierea dintre factorii persoanei evaluate și factorii 
necesari pentru anumite roluri sau situații de vânzări.
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Fundamente ale vânzării
Fundamente ale Vânzării reprezintă factori care sunt importanți pentru eficacitatea în vânzări în cele mai multe 
situații de vânzări. Graficul indică nivelul punctelor forte ale doamnei Candidate pentru fiecare arie. Definiția pentru 
fiecare factor este prezentată imediat sub grafic. Sub fiecare definiție sunt prezentate descrieri ale nivelurilor ridicate 
sau scăzute ale scorurilor.

Fiecare dintre acești factori au fost demonstrați a influența succesul într-o varietate de situații de vânzări. Ca regulă 
generală, un nivel ridicat în cadrul oricărui dintre factori este de preferat, pentru majoritatea rolurilor vânzări. Însă unii 
dintre factori pot fi mai mult sau mai puțin relevanți în diferite situații de vânzări. Ar trebui să stabiliți care factori sunt 
mai relevanți și care mai puțin relevanți în situația dumneavoastră.

Aceste scoruri pot identifica puncte forte care pot fi utilizate cu succes pentru a îmbunătăți eficacitatea vânzărilor. De 
asemenea, aceste scoruri pot identifica arii esențiale unde un proces structurat de dezvoltare sau instruire poate 
crește performanța în vânzări.

Scăzut Crescut
Încredere în vânzări

Definiție: Transmite încredere atunci când interacționează cu alte persoane și manifestă capacități personale și talente 
deosebite.

● Persoanele cu scoruri ridicate au tendința de a fi foarte încrezătoare în ele însele, chiar și atunci când se află în 
fața unor situații dificile și stresante.

● Persoanele cu scoruri scăzute ar putea fi timide sau rezervate. Ar putea să pară intimidate sau nesigure în 
anumite situații.

Motivație în vânzări
Definiție: Are energie și entuziasm, dorește puternic succesul și se auto-motivează pentru a atinge obiective dificile.

● Persoanele cu scoruri ridicate sunt pline de energie, motivate să se lupte cu orice obiectiv și orice competitor.

● Persoanele cu scoruri scăzute manifestă mai puțină energie și motivare.

Reziliență în vânzări
Definiție: Are mult optimism și reziliență, perseverează în cele mai dificile situații, este în cautare de noi oportunități.

● Persoanele cu scoruri ridicate sunt optimiste și relaxate chiar și atunci când lucrurile devin dificile.

● Persoanele cu scoruri scăzute se pot descuraja atunci când lucrurile nu merg chiar atât de bine.

Adaptabilitate
Definiție: Identifică și adoptă cel mai adecvat stil pentru a maximiza succesul în situații de vânzări. Are capacitatea de 
a relaționa eficient cu clienții sau potențialii clienți.

● Persoanele cu scoruri ridicate sunt sensibile față de ceilalți, sunt foarte flexibile și grijulii cu privire la modul în care 
se comportă în fața clienților.

● Persoanele cu scoruri scăzute nu își adaptează atât de repede stilul personal sau abordarea în funcție de situații 
sau persoane specifice.

Ascultare
Definiție: Ascultă cu interes pe alții, îi observă cu vigilență și interpretează comportamentul oamenilor.

● Persoanele cu scoruri ridicate ascultă cu atenție și relaționează pozitiv cu alte persoane.

● Persoane cu scoruri scăzute tind să fie percepute ca având o capacitate scăzută de ascultare.
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Adoptarea schimbării
Definiție: Are predispoziția de a se adapta rapid schimbărilor majore și continue din cadrului mediului sau locului de 
muncă, sau schimbărilor la nivelul modului în care se derulează activitățile.

● Persoanele cu scoruri ridicate gestionează cu ușurință schimbările referitoare la politici sau la fluxul de muncă, 
demonstrând abilitatea de a se adapta rapid condițiilor schimbătoare de muncă.

● Persoanele cu scoruri scăzute nu reacționează la fel de eficient sau pozitiv în fața schimbărilor organizaționale 
sau de situație.
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Motivație
Condițiile existente la locul de muncă, care pot influența motivația unei persoane sunt denumite motivatori. Motivatorii 
descriu ce anume influențează motivația și dorința de a reuși a unei persoane. Graficul de mai jos arată cât de eficace 
este fiecare motivator în influențarea comportamentului doamnei Candidate. De asemenea, este prezentată și definiția 
fiecărui motivator.

Acest raport identifică motivatori specifici și măsura în care aceștia au potențialul de a o motiva pe doamna Candidate. 
Aceștia nu reprezintă o evaluare a motivației generale. (Subsecțiunea intitulată Energia în Vânzări, din secțiunea 
Fundamente ale Vânzării, este un indicator mai potrivit al motivației generale în vânzări).

Identificarea motivatorilor individuali pentru o persoană oferă oportunitatea de a înțelege ce anume este mai probabil 
să influențeze performanța acesteia în vânzări. De exemplu, dacă știm că o persoană este foarte motivată de Bani, 
putem încuraja concentrarea ei pe locuri de muncă sau situații cu potențial de venituri mari. Cineva foarte motivat de 
Dezvoltare este potrivit pentru posturi care oferă dezvoltare continuă și oportunități de învățare.

 

Deloc Motivant Foarte Motivant
Bani
Recompensele financiare și materiale.

Competiție
Oportunitățile de a câștiga în fața colegilor și competitorilor.

Realizare
Existența unor obiective și situații clare, în care performanța 
individuală este esențială.

Ritm
Un mediu cu activitate alertă și cu program încărcat.

Contact social
Nevoia de a interacționa cu alte persoane pe durata zilei 
de muncă.

Recunoaștere
Un mediu în care se primesc multe laude și recunoaștere 
pentru munca bine făcute.

Dezvoltare
Oportunități de dezvoltare și de învățare a unor noi 
deprinderi.

Autonomie
Lipsa unei supervizări riguroase și libertatea de structurare 
a propriei munci.
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Procesul de vânzare
Secțiunea Procesul de Vânzare prezintă preferințele individuale utilizând factorii importanți din cadrul unui ciclu de vânzare obișnuit. Această 
secțiune indică eficacitatea probabilă a unei persoane în cadrul celor opt etape esențiale ale procesului de vânzare și ajută la stabilirea acelor etape 
în cadrul cărora această persoană ar da cel mai bun randament. Linia îngroșată din interiorul diagramei ciclului de vânzare reprezintă Profilul 
Procesului de Vânzare. Vârfurile îndreptate către exteriorul diagramei reprezintă scorurile ridicate. Vârfurile îndreptate către centru reprezintă 
scorurile scăzute. În general, pentru fiecare arie esențială pentru succesul în vânzări dintr-un anume post, sunt preferate vârfurile îndreptate către 
exteriorul diagramei. Vârfurile mai apropiate de centru indică arii care necesită dezvoltare și/sau instruire.

Dedesubtul diagramei Procesului de Vânzare sunt prezentate definițiile pentru fiecare factor din cadrul Procesului de Vânzare și un grafic

 

 Scăzut Crescut
Dezvoltarea Planului de Acțiune
Analiza aprofundată a pieței, depunerea de eforturi pentru poziționarea produselor și în activități eficace de vânzăre.

Inițierea Legăturii
Contactarea potențialilor clienți, activități care țin de a sparge gheața, și de a-i face pe oameni să se simtă confortabil, luarea inițiativei pentru 
stabilirea de noi relații.

Generarea de Interes
Implicarea emoțională a clientului, crearea unei preferințe pentru a cumpăra și a unui sentiment de atașament față de un produs sau serviciu.

Generarea Opțiunilor
Înțelegerea nevoilor clientului și crearea unor soluții inovative.

Prezentarea
Prezentarea într-un mod atrăgător și convingător a produselor și/sau soluțiilor, către persoane sau grupuri de clienți, fără presiune sau stres.

Finalizarea Vânzării
Finalizarea vânzării, gestionarea clienților spre luarea deciziilor în timp util, gestionarea obiecțiilor, negocierea prețului final și a condițiilor vânzării.

Satisfacerea Clientului
Realizarea de acțiuni post-vânzare, stabilirea unei relații cu clientul și inițierea tuturor pașilor necesari pentru a satisface clientul.

Gestionarea și Dezvoltarea
Menținerea relației cu clientul după finalizarea vânzării, încercarea continuă de identificare a unor noi nevoi și oportunități de afaceri.
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Profilul de vânzări
Această secțiune oferă o imagine globală a rezultatelor doamnei Sample Candidate într-un format rezumativ.

Dacă această informație este utilizată pentru a identifica potrivirea cu un profil ideal pentru un rol de vânzări sau pentru situații 
specifice de vânzări, este important să stabiliți care dintre factori sunt esențiali pentru a avea succes în cadrul acelui post. În 
general, înainte de face comparația între profilul individual și profilul ideal pentru postul de vânzări, sunt utilizate informații obținute 
în urma analizei muncii pentru a diferenția factorii esențiali, cei importanți și cei dezirabili. (Coloana ”Este important pentru 
succes?”din tabelul de mai jos poate fi utilizată pentru a nota aceste aspecte).

Deoarece motivatorii stau la baza succesului individual, aceștia nu ar trebui comparați cu un profil ideal specific pentru un post sau 
o situație. În schimb, aceștia ar trebui discutați în termeni de motivatori care probabil sunt prezenți sau care probabil lipsesc la o 
persoană.

Deși informația din acest raport reprezintă o evaluare precisă a factorilor și motivatorilor persoanei, este important să vă amintiți că 
toate informațiile prezentate aici se bazează pe un chestionar de tip auto-evaluare. De asemenea, există mulți alți factori care pot 
influența eficacitatea în vânzări. Așadar, dacă acest raport este utilizat pentru a potrivi o persoană cu profilul ideal al unui post, este 
important să fie luate în considerare informații suplimentare cu privire la experiență, cunoștințe și abilități atunci când este evaluată 
această potrivire.
 

1 2 3 4 5

Important pentru 
succes?*
(Ordonați 

crescător sau 
bifați)

Fundamente ale Vânzării
Încredere în vânzări
Motivație în vânzări

Reziliență în vânzări
Adaptabilitate

Ascultare
Adoptarea schimbării

Motivație
Bani n/c

Competiție n/c
Realizare n/c

Ritm n/c
Contact social n/c
Recunoaștere n/c

Dezvoltare n/c
Autonomie n/c

Procesul de Vânzare
Dezvoltarea Planului de Acțiune

Inițierea Legăturii
Generarea de Interes
Generarea Opțiunilor

Prezentarea
Finalizarea Vânzării

Satisfacerea Clientului
Gestionarea și Dezvoltarea

* UTILIZATORUL PREZENTULUI RAPORT ARE RESPONSABILITATEA DE A STABILI RELEVANȚA ACESTOR SCALE PENTRU POSTUL 
AVUT ÎN VEDERE.
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Metodologia de evaluare

Profilul doamnei Sample Candidate se bazează pe următoarele surse de informaţii:

Chestionar / Test de abililități Grup de comparație

OPQ32r US English v1 (Std Inst) OPQ32r UK English General Population 2012 (INT)

MQ US English v1 (Std Inst) MQM5_EN_US_IS01_ General Population - 2005 (US)

Secţiunea de detalii personale
Nume Doamna Sample Candidate

Datele candidatei

RP1=4, RP2=4, RP3=5, RP4=7, RP5=6, RP6=6, RP7=5, RP8=6, RP9=4, RP10=4, 
TS1=6, TS2=5, TS3=4, TS4=5, TS5=6, TS6=5, TS7=6, TS8=7, TS9=6, TS10=5, 
TS11=3, TS12=6, FE1=7, FE2=6, FE3=7, FE4=4, FE5=5, FE6=8, FE7=5, FE8=6, 
FE9=3, FE10=5, CNS=1 X1=1, E3=1, E2=1, E1=5, S1=1, S2=3, S5=2, I3=1

Raport Raport de Vânzări v1TC

Despre acest raport

Acest raport a fost generat folosind Sistemul SHl de Evaluare Online. Acesta include informații despre instrumentul 
Occupational Personality Questionnaire TM (OPQ32). Chestionarul poate fi utilizat doar de către acele persoane cu 
pregătire în utilizarea şi interpretarea acestuia.

Acest raport a fost generat pe baza răspunsurilor date de candidat la chestionar și reflectându-le în mod substanţial. În 
interpretarea acestor date, trebuie să se ţină cont de natura subiectivă a acestei evaluări bazate pe chestionar.

Acest raport a fost generat electronic; utilizatorul programului software poate formula modificări sau completări asupra 
textului din acest raport.

SHL Global Management Limited şi companiile asociate nu pot garanta faptul că informaţiile cuprinse în acest raport 
reprezintă rezultatul neschimbat al raportului generat electronic. Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru 
consecinţele utilizării prezentului raport, acest fapt incluzând răspunderea de orice natură (inclusiv neglijenţa) privind 
conţinutul raportului.
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