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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



DEMO

Kako pridejo do rezultatov

postopki, koraki,
obveznosti, časovna
omejitev, vaša
predstavitev, vaše
reference, pravice,
garancija

Kaj izveste v 6.delu?

Govorimo o tem kaj vse pripravimo in povemo, da se kupec lažje
odloči za nakup 



Čim prej in še preden se
predstavimo moramo
izvedeti, 

kakšna so pričakovanja
naših kupcev. 

To ste naredili v koraku 

KAKO KUPCU PREDSTAVIMO SVOJE PODJETJE IN PONUDBO?

DEMO

Da na pravi način
predstavimo svoje podjetje
in ponudbo je odvisno od
tega kakšne informacije
dobimo na mitingu.

MITING

MITING



1.
Ponudba mora vedno biti osredotočena na to
kaj kupci želijo. 

Ne ponujajte tisto, kar vi mislite, da
potrebujejo. 

Pri pripravi ponudbe imejte vedno v mislih, da
tisto kar si kupci želijo in tisto kar potrebujejo
ni eno in isto.

DEMO4. ELEMENTI PONUDBE



2.
V ponudbi morajo biti kupcu prepoznavne
koristi in prednosti, ki jih bo imel z nakupom. 

Kupec si pri branju ponudbe vedno znova
postavlja vprašanje kakšne koristi bo imel od
izdelka ali storitve. 

Torej če mu ne koristi, ga zagotovo ne bo kupil.

DEMO4. ELEMENTI PONUDBE



3.
Izdelku ali storitvi dodajte vrednost in
zmanjšajte tveganje pri nakupu. 

To naredite tako, da ponudite dodatne
ugodnosti, primerjave cen, brezplačno
preizkusno obdobje, zagotovljeno povračilo
denarja, garancije...

Zagotovite jim varnost.

DEMO4. ELEMENTI PONUDBE



4.
Pozivajte k takojšnjemu odzivu, najboljši načini
za to so omejena količina izdelkov, časovno
omejena ponudba, nižje cene za zgodnje
nakupe, dodatne ugodnosti....
Poudarite koristi takojšnjega odziva. Nujno pa
je da se vsega v ponudbi držite, količine,
časovna omejenost..., v nasprotnem primeru
lahko naredite veliko škode na račun
kredibilnosti podjetja.

DEMO4. ELEMENTI PONUDBE



KORAKI PONUDBE

DEMO

OPOZORILO: 
Naj bodo stvari
preproste. 
Če je nakupni proces
pretežak, kupce in
prihodek izgineta.

1. Naslov - uporabljajte vprašanja ali trditve rezultata ( Kako odpraviti problem z
lasiščem v 3 korakih? Če bi lasje vaših klientk lahko izbrali, bi zagotovo izbrali  šampon
______________, ki poskrbi za to in to! )
2. Zgodba in povabilo ali bi oni tudi. (Zgodba o dr., ki je z metodo umivanja rok
zmanjšal št.umrlih. Ste za podobne pozitivne rezultate, kot jih je na enostaven način
dosegel dr. Semmelweiss?*wikipedija)
3. PK - prednost in koristi za kupca - opišete in naštejete
4. PP- prednost produkta ali storitve - ne tvegate ničesar, garancija, 



KORAKI PONUDBE DEMO

5. NC - navezava na cilje ( si želite imeti klientke, ki vam bolj zaupajo in redno
obiskujejo salon?)
6. KV - kontrolno vprašanje ( Če je vse, o čemer govorim, res, če boste lahko obdržali
več klientk, katerih rezultat bo: »Zelo sem zadovoljna s tem kar naredite z mojimi
lasmi!« … Koliko je vse to vredno?  50, 150, 1000 €? Vi poznate odgovor. Ker veste,
kolikšen je vaš sedanji promet in kakšen je vaš poslovni model. Na voljo imate tri
opcije, katero boste izbrali? cena + bonus ali darilo



KORAKI PONUDBE
DEMO

7. navodila - kdaj, kje kako, način plačila, prijavite se tukaj, podpišite tokaj, izpolnite....
8. P.S - povzetek v enem stavku obnovite bistvo
9. povabilo Izpolnite prijavnico in nasvidenje na seriji webinarjev. Pokličite na
brezplačno telefonsko številko 080 000 ali izpolnite spletno prijavnico in se vidimo
tukaj. Rezervirajte svoj termin. Registrirajte se....
10.poodatki - vaši kontaktni podatki, ime in priimek  kontaktne osebe, telefon,          
 e-naslov, www.stran, FB....



da pride v prave roke in je prebrana!!
končno odločitev vedno potrdi odločevalec 
pazite na hierarhijo v podjetjih kjer je več odločevalcev, lahko
nastane elastika efekt - odvisno od tega kako navdušeni so nad
vašo ponudbo in kakšne so njihove osebne - oddelčne koristi
odločevalcu je popolnoma jasno, kaj mora in kaj se mu splača
narediti
v hipu so dobili občutek zaupanja ( npr. ker sem prebrala
praktično vse, kar je napisano o težavah z lasišči. Sodelovala z več
strokovnjaki na tem področju, vsako leto obiščem glavne frizerske
sejme kjer spoznam novitete in metode različnih uveljavljenih
mojstrov tega poklica ( lahko naštejemo njihova imena in  
 dodamo fotografijo, ko smo skupaj na sliki)

DEMOKaj je najbolj pomembno?



Ali je enostavno najti PODPORO ZA KUPCA?
Samo zato, ker se je nakup že opravil, se nakupni proces še ni
končal!

Po nakupu se bo kupec odločil, ali je zadovoljen z nakupom ali ne.
Vrednotil bo svojo nakupno odločitev. Če se počuti, kot da je sprejel
napačno odločitev, bo morda izdelek vrnil. 

Kupcu pomagamo omiliti občutek nepravilne odločitve  z
identificiranjem težave in ponudbo menjave, ki je preprosta in
neposredna. 

Pri zadovoljnem kupcu še vedno ostaja vprašanje, ali bo tudi v
prihodnje kupoval pri nas ali ne. Zaradi tega priporočam, da po
nakupu  postavite vprašalnike o zadovoljstvu in se mu preko
različnih poti (e-pošta, sms, ..)zahvalite, da je opravil nakup.

DEMOPODPORA ZA KUPCA



Kaj je lahko garancija?
Samo tisto, kar lahko zagotovo zagotovite in se
tega dogovora tudi držite!

DEMO
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GARANCIJA



Kaj govorijo o vas?
Priporočila, mnenja, posnete izjave zadovoljnih
kupcev...

Pomembno je, da je vse res in pristno.
Uporabljajte prave fotografije oseb, imena ...

DEMOREFERENCE



Kako pridejo do rezultatov?
postopki - kako
koraki - kdaj, kje
obveznosti - plačilni pogoji, vračila
časovna omejitev - čas ponudbe, dogodka
vaša predstavitev - kdo ste
vaše reference - kaj govorijo o vas
pravice - kupca in prodajalca 
garancija
p.s.

DEMO
P.s.
CILJ JE
POMAGATI
KUPCU DO
LAŽJE
ODLOČITVE



NAJVEČ €  SREDNE € MALO € NAJMANJ €

100 % 

75 % 

50 % 

25 % 

0 % 

POGAJANJA

Vaša ponudba

Kaj izveste v 7.delu?

Govorimo o tem kakšna naj bo vaša pogajalska pozicija.



Vse pravice pridržane ©
Gradivo je intelektualna lastnina z

avtorskimi pravicami.

VESNA HROVAT
poslovni coach

www.vesnahrovat.coach


