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PRODAJNI PROCES

PRVI KONTAKT

MITING

PREZENTACIJA

Prodajni lijak je skupek rešitev, ki pripomore k upravljanju in razvoju prodajne aktivnosti z namenom maksimiziranja prodaje.

POGAJANJA

IZMENJAVA

ZAKLJUČEVANJE

DEMO
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POSLEDICA REŠITVEProdajni lijak #1
BOLEČINA

POSLEDICA BOLEČINE

KVANTIFIKACIJA*

KAJ STE ŽE TESTIRALI

KVANTIFIKACIJA* 
koliko energije, časa in denarja v %

TIŠINA** 
kdor prvi spregovori tisti zgubi

POVZETEK POVZETEK

POSLEDICA NEUČINKOVITOSTI

SMER REŠITVE

TIŠINA**

PREDLOG IZBIRE

REŠITEV
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bolečine - lastnica Barbara ima zahtevne in občutljive primere, ki ne opazijo
bistvene spremembe pri odpravi svoje težave 
posledica bolečine - nezadovoljni klienti, premalo učinkovito, sama se mora
odločiti kaj naj ponudi in s tem prevzema odgovornost 
kvantifikacija - koliko energije in slabe vesti porabite?
povzetek - pravite, da je težko obdelati zahtevne kliente, imeti vrhunske
rezultate in hkrati biti brez slabe vesti.
kaj ste že testirali - kaj pa do sedaj uporabljate 
povzetek - pravite, da niste vedno zadovoljni in to kar do sedaj testirate ali
uporabljate ni tako učinkovito kot bi vi želeli?
posledica neučinkovitosti - včasih dobite nezadovoljne kliente, ki so
pričakovali več in jih velikokrat ni več nazaj
smer rešitve - kako vam bi bilo v redu, če bi imeli na razpolago produkt, ki
vam omogoča, da svojim klientom ponudite še drugo možnosti
posledica rešitve - klienti se sami odločijo kaj jim je bolj sprejemljivo            
 in vas razbremeni prevzemanja odgovornosti.
predlog izbire - v naši kolekciji imamo nekaj produktov, ki rešujejo ravno te
težave s katerimi se vi srečujete. VAS ZANIMA, DA JIH SPOZNATE?

TIŠINA!
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ŽELJE

IZZIVI

STRAHOVI

KVANTIFIKACIJA* 
koliko energije, časa in denarja v %

TIŠINA** 
kdor prvi spregovori tisti zgubi

KVANTIFIKACIJA*

SMER REŠITVE

TIŠINA**

PREDLOG IZBIRE

POVZETEK

REŠITEV
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želje - lastnica Barbara si želi zveste in zadovoljne uporabnike 
izzivi - kako jim pomagati rešiti težave z lasiščem, da so uporabniki zadovoljni
strahovi - da bi šli uporabniki drugam
povzetek - pravite, da je si želite imeti zveste uporabnike, ki jim z lahkoto
rešite težave, ki jih imajo in hkrati se obvarujete pred tem, da vas ne zapustijo?
kvantifikacija - koliko energije porabite za občutek, da vas kupci zapuščajo?
smer rešitve - kako vam bi bilo v redu, če bi imeli na razpolago produkt, ki
vam omogoča, da svojim klientom date možnost izbire in odločanja kateri
produkt jim bolj odgovarja in jim date večjo varnost?
posledica rešitve - klienti se sami odločijo, vi pa pokažete, da vam je mar zanj 
predlog izbire - v naši kolekciji imamo nekaj produktov, ki rešujejo ravno te
težave s katerimi se vi srečujete. VAS ZANIMA, DA JIH SPOZNATE?

TIŠINA!
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POSLEDICA REŠITVE

Prodajni lijak #3
ZAPROSIMO ZA DOVOLJENJE

HEC - SEPARATOR

ČUSTVA
TIŠINA** 
kdor prvi spregovori tisti zgubi

PRODAJALČEV CILJ

SMER REŠITVE

TIŠINA**

REŠITEV

PREDLOG IZBIRE

PROBLEMI

BOLEČINE

STRAHOVI

ŽELJA + OBLJUBE

ZGODBA

ALI ALI VPRAŠANJA

VPRAŠANJA ZA
POISTOVETENJE

SANJE

HEC - SEPARATOR

ALI ALI VPRAŠANJA

HEC - SEPARATOR
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hec, separator- vaja za povezovanje in poenotenje, telovadba roke gor,
predstavi se 4 sosedom, dobite 3 petke v dvorani; hec nekaj na temo dne. Za
kuliso uporabimo temperamentno glasbo
dovoljenje - umirimo prostor, povemo kakšen bo urnik in vprašamo, če se
strinjajo da začnemo JA NE, ne slišim dobro JA NE
bolečine - govorimo o bolečinah njihovih klientov, podkrepimo z raziskavo
(bolečine so povezane rešitvami vašega produkta ali storitve) vsak 2 človek ima
težave z lasiščem,  ženske predvsem v obdobju menopavzo, moški pa že veliko
prej. Uporabite grafe, fotografije, filme
strahovi - govorimo o strahovih njihovih klientov, podkrepimo z raziskavo.
toliko in toliko ljudi nosi lasulje, takšen % pove koliko je plešastih zaradi tega in
tega, poveste neprijetna dejstva, strah jih je, da ne bodo lepi, sprejeti,...
želje uporabnika - obljube ponudnika (konkurenca) - želijo biti lepi, fit,
sprejeti - razne reklame jim obljubljajo nemogoče in ponujajo hitre rešitve
hec, separator - vaja za sprostitev, za kuliso uporabimo temperamentno
glasbo
zgodba - uporabimo resnično zgodbo iz našega področja, govori naj o 
 klientu, ki se mu je zgodilo nekaj neprijetnega
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ali ali vprašanja - kaj mislite bi bilo bolje, da bi naredil to ali to, navezujete se
na zgodbo
vprašanja za poistovetenje - se  strinjate z mano, da tega ne bi privoščili
nikomur
čustva - kako bi se vi počutili, če bi se vam zgodilo enako, kaj bi naredili, zaprli
podjetje, se odselili...
sanje  - govorimo o željah vaših kupcev, kaj si želijo? Imeti zveste uporabnike,
ki širijo reklamo o vas
problemi - raziskave so povedala, da večina frizerjem nima podatkov, niso
pravočasno seznanjeni z novitetami, nimajo časa, da bi spoznali kaj  bolj
učinkovitega, se bojijo, da njihovi klienti no bodo sprejeli novitet, se bojijo
novega, ...
vaš cilj  - moj cilj je da postanem desna roka frizerjem, ki jim je mar za kliente
ali ali vprašanja - kaj bi prej izbrali, če bi imeli na razpolago A ali B
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smer rešitve - kako vam bi bilo v redu, če bi imeli na razpolago produkt, ki
vam omogoča, da svojim klientom ponudite še drugo možnosti
posledica rešitve - klienti se sami odločijo kaj jim je bolj sprejemljivo            
 in vas razbremeni prevzemanja odgovornosti.
predlog izbire - v naši kolekciji imamo nekaj produktov, ki rešujejo ravno te
težave s katerimi se vi srečujete. VAS ZANIMA, DA JIH SPOZNATE? JA NE ? Jih
vam lahko predstavim JA NE?

TIŠINA!



PREZENTACIJA

Kaj dobijo
prednosti
koristi
končni rezultat

UDARNI STAVEK

Kaj v prodajnem procesu sledi po TIŠINI

V 5. delu te serije spoznate katere pomembne podatke je potrebno
povedati v PREZENTACIJI, da klienti razumejo kaj dobijo. 



Vse pravice pridržane ©
Gradivo je intelektualna lastnina z

avtorskimi pravicami.
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