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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.
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POGAJANJA

Vaša ponudba

Kaj izveste v 7.delu?

Govorimo o tem kakšna naj bo vaša pogajalska pozicija. 
Od tega, kako dobri pogajalci smo, je precej odvisen naš obstoj.



POGAJANJA

Definicija

Pogajanje pomeni proces reševanja konflikta med dvema
ali več stranema, v katerem sta obe, oz. vse strani
pripravljene spremeniti svoje začetne zahteve, da bi
dosegle skupno sprejemljivo rešitev.



POGAJANJA

Vaši paketi



POGAJANJA

Kako doseči,
kar želite in
ohraniti
odnos?

Sprejete odločitve imajo neverjetno notranjo moč - nezavedno
želijo biti potrjene, da bi ustvarile dosledno sledenje. 
Recipročnost- načelo povračila
Zaveza in obveza - če nečemu pripisujemo zelo visoke vrednote (
npr. točnost, redoljubnost..), bomo želeli tej vrednoti podrediti
veliko drugih stvari ( vaši kupci želijo ostati zvesti sami sebi)       
 npr. kaj dobi v zameno prodajalec

Bodite pozorni na: 



POGAJANJA

Kako doseči,
kar želite in
ohraniti
odnos?

Verjeti je lažje kot misliti - opravičevanje za napačne nakupne
odločitve. 
Če si mislimo, da je dobro, potem že ne more biti tako slabo
Ko nekaj postane trend- priporočila prodajajo zaupanje
Dober stik, zrcalimo - zrcalne slike se vedno dobro razumejo
Količino podatkov, ki jih lahko naši možgani shranijo in obdelajo,  
je omejeno, to velja za oba, kupca in prodajalca - zato pišite

Bodite pozorni na: 



POGAJANJA

Kako doseči,
kar želite in
ohraniti
odnos?

Prepoznavanje posploševanja , "vsi", "vedno", "nenehno" - postavite
vprašanje "Kako točno to mislite_______________________________?"
Veliko stvari se spreminja, vendar psihološki mehanizmi, ki se
odvijajo v vsakem od nas, so ostali enaki. Vsi si želimo zadovoljiti
potrebe po varnosti, bližini, vidnosti, svobodi, zaupanju, moči,
uveljavitvi, zabavi,  … - torej med pogajanjem smo pozorni na
zadovoljevanje potreb kupca. Bodite pozorni na podlagi česa
sprejemajo nakupno odločitev.

Bodite pozorni na: 

posploševanja, popačenje



POGAJANJA

Pogajalska pozicija
"ali ali vprašanja"

Če sem vas pravilno razumela in pravite, da je
največja težava_________________________, je za vas
najbolje primerno __________________________,
ker dobite_______________ 

ali pa 
 
______________, kjer dobite ______________________

Katera varianta se vam zdi boljša?

to in to
to in to

to in to to in to

ki jo ima vaš kupec



POGAJANJA

Pogajalska pozicija
"ali ali vprašanja"

Če sem vas, skozi pogovor, pravilno razumela in
pravite, da je vaša največja želja______________________,
vendar imate težavo __________________________ in
hkrati vsa je strah __________________________, da bi
utrpeli izgubo______________________________
vas sprašujem kako bi se počutili, če bi se ________
težavo znebite s pomočjo ____________________________ 

ali 
 
vam bi bilo bolje ostati kar na istem kjer ste?

 vaša ponudba

ki jo ima vaš kupec

to in to

ki jo ima vaš kupec
ki jo ima vaš kupec

to in to



POGAJANJA

Katero obcijo ste izbrali?
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ZAKLJUČEVANJE

Reševanje ugovorov in
izgovorov*

Ni jim točno jasno 
kaj točno delate

Vam ne zaupajo

Niso prepričani 
 kako bi jim lahko

pomagali

UGOVORI/ IZGOVORI* 
večina jih lahko izničite ali razjasnite v prodajnega procesa,
če sogovornika dobro poslušate

Kaj izveste v 8. delu?

Govorimo o tem kako rešujemo ugovore in izgovore. Spoznali boste kje točno v
prodajnem procesu se naš kupec nahaja, kadar odgovarja z izgovorom ali

ugovorom.
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