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PRODAJNI PROCES
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Prodajni lijak je skupek rešitev, ki pripomore k upravljanju in razvoju prodajne aktivnosti z namenom maksimiziranja prodaje.
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Kaj dobijo
prednosti
koristi
končni rezultat

UDARNI STAVEK



Kako se odločamo o
nakupih – tveganja in

koristi

boji tveganja
druga pa išče nove stvari in nove
izkušnje

Raziskava Saïd Business School univerze v
Oxfordu je pokazala, da kupci pri svojem
nakupnem odločanju sledijo predvsem
dvema vzorcema: 
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Boji tveganja Kupci, ki se predvsem odločajo z namenom preprečevanja
tveganja ali izgube, se redko odločajo za menjavo blagovne
znamke, ki jo navadno kupujejo. 

K zamenjavi ali preizkusu novega izdelka jih lahko prepričajo
predvsem prodajna sporočila in argumenti, ki nagovarjajo
njihove strahove ali negotovost. 

Te kupce nagovarjajo obljube vračila kupnine, če bodo
nezadovoljni z izdelkom, poudarjanje nevarnosti in poudarki
dolgoletne tradicije blagovnih znamk, ki zagotavlja varnost
izbire.

Potrebuje varnost
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Čeprav kupci navadno “naravno” spadajo v eno od omenjenih skupin,
zaznamo tudi vplive okolja, ki večino kupcev potisnejo v enega od
procesov odločanja.

Pri nujnih ali obveznih nakupih ( šolske potrebščine) se kupci v veliki meri
prestavijo v konzervativno skupino. Predvsem jih skrbi, ali bodo uspeli
zagotoviti vse, kar potrebuje. Med nakupi razmišljajo o nujnosti nakupa in
imajo večji odpor do novosti in preizkušanja boljših ali drugačnih izbir. 

V prednovoletnem času smo, nasprotno, vsi bolj dovzetni za nove
ponudbe. V tem obdobju tudi najbolj konzervativni kupci stopijo iz cone
udobja in izberejo novo znamko, a predvsem v primerih, ko je ta
komunicirana kot izdelek višje kakovosti. V prazničnih dneh lahko
vsakodnevne izbire in komunikacija nizkocenovne prednosti prodajnim
številkam celo škodujejo.
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Ciljna publika. 
Sem mojster česa? Kako bi povzeli
vaše dosedanje uspehe?
Koristi in vrednosti za kupca!
Rezultati, ki jih kupci dosežejo.

Kaj sodi v udarni stavek? 
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UDARNI STAVEK

Pomagam mladim podjetnikom oblikovati takšne prodajne procese,
da se njihova prodaja izdelkov in storitev poveča vsaj za 50%.



PREZENTACIJA

Kaj dobijo

Kakšne prednosti ima
vaš izdelek in/ali
storitev?

Kakšne koristi ima

kupec, če kupi pri vas?

Kakšen končni rezultat

bo imel kupec, če se

odloči za nakup?



DEMO

Kako pridejo do rezultatov

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

Kaj boste zvedeli v 6.delu?

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



Vse pravice pridržane ©
Gradivo je intelektualna lastnina z

avtorskimi pravicami.
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