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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



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.



ZAKLJUČEVANJE

Reševanje ugovorov in izgovorov je
proces kjer prodajalec pomaga kupcu,
da se lažje in bolj varno odloči za
nakup.

Bistvo

Če se ugovorov lotevamo
narobe, lahko s tem
zapravljamo svoje prodajne
priložnosti.



ZAKLJUČEVANJE

kadar se kupec z nečim ne strinja
kupec ima svojo predstavo o rešitvi, ki se
razlikuje od naše
ker ga skušamo prepričati v nekaj, kar mu ne
ustreza
enostavno ne razume, kar mu želimo povedati
in se zato brani z ugovori

Zakaj do ugovorov sploh pride?



od negotovosti in zagovarjanja
do prepričevanja in pretiranega
pametovanja

Večina v prodaji se ob ugovorih kupcev
počuti ogrožena in zavzame t.i. obrambni
položaj. 

To se odraža na različne načine.

ZAKLJUČEVANJE

Kaj pa prodajalec?



ZAKLJUČEVANJE

IZGOVORIUGOVORI

moram vprašati ženo/moža
nimam denarja
nimam časa
nimam...

ne potrebujem
ne želim
ne maram
nočem



ZAKLJUČEVANJE

IZGOVORIUGOVORI

kadar ga je strah prevzeti
odgovornost za odločitev
je v coni udobja
v izgovorih išče potešitev
za strah

kadar ne ve kako bi
mu koristilo in brani
svoje prepričanje
njegova prepričanja ga
omejujejo



ZAKLJUČEVANJE

Imamo prodajni pristop, pri katerem do
ugovorov sploh ne pride. Najprej prisluhnemo
kupcu, kakšne so njegove potrebe in morebitne
predstave o najboljši možni rešitvi. Nato mu
pojasnimo, kako lahko s svojimi izdelki in
storitvami njegove potrebe izpolnimo. Če kupec
predstave o rešitvi še nima, mu jo na primeren
način svetujemo in odgovorimo na njegova
vprašanja. 

Načini reševanja ugovorov



ZAKLJUČEVANJE

Ugotovimo, zakaj nam kupec ugovarja. To
pomeni, da namesto pojasnjevanja ali celo
prepričevanja uporabimo vprašanja. In sicer
kupca sprašujemo, dokler nismo prepričani, da
razumemo razloge za njegove ugovore. 

Sprašujemo in ne prepričujemo!

Načini reševanja ugovorov



ZAKLJUČEVANJE

Kadar pri pogovorih na strani kupca sodeluje
več oseb ter vodilni in njihovi sodelavci. 
Predvsem vodilni radi ugovarjajo brez
posebnega razloga, samo zaradi vtisa na
sodelavce. Večkrat pa ugovarja tudi kdo od
sodelavcev, da bi naredil vtis na svojega
vodilnega. 

Pozor!



ZAKLJUČEVANJE

Če se pri pogovorih s kupci pogosto
srečujemo z ugovori, imamo težavo s svojim
prodajnim pristopom.
V takšnem primeru svetujem manj govorjenja
in več poslušanja. Če kupcem zastavimo prava
vprašanja in jim pozorno prisluhnemo, nam
bodo sami povedali, kaj in pod kakšnimi
pogoji so pri nas pripravljeni kupiti

Pozor!



Vam ne zaupajo

PREZENTACIJA

DEMO

PREZENTACIJA

ZAKLJUČEVANJE
Ni jim točno jasno 

kaj točno delate

Niso prepričani 
 kako bi jim lahko

pomagali

REFERENCE

DEMO



ZAKLJUČEVANJE

Kupec se ne more odločiti za nakup

KAKO POMAGAMO 
PREMAGATI STRAH



PREDHODNO
STANJE cona

udobja, normalno
stanje

NEVARNOSTI
nezadovoljstvo ,

frustracija 

POSLEDICA
jeza, bes

ŽELJA PO
SPREMEMBI

DOŽIVLJANJE
PRITISKA
ZARADI

SPREMEMBE

ČAS ZA
RAZMISLEK

PREVERJANJE
OPCIJ

SPREJETJE
ODLOČITVE

PREMIK V
AKTVNOST ALI

PASIVNOST

REŠITEV SE
URESNIČI

ZAKLJUČEVANJE

ODLOČANJE ZA
REŠITEV

SITUACIJA
SE

SPREMENI

(NE)
ZADOVOLJSTVO 

Z NOVO SITUACIJP

NOVO
NORMALNO

STANJE

Kakšen je proces ko
nastopi strah?ČAS

NEOBVLADOVANJA



ZAKLJUČEVANJE

Ljudje VSE podrejamo svojim VREDNOTAM

VREDNOTE < = > STRAH

ODGOVORNOST
 ljudi je strah prevzemanja odgovornosti, se
rajo umaknejo zato velikokrat sledijo
IZGOVORI in/ali UGOVORI

Kaj se dogaja?



ZAKLJUČEVANJE

Prodajalec lahko pomaga kupcu povezati
dejstva in sugestije, ter mu dati navodila
kaj naj naredi 
DEJSTVO - ker 
VEZNIK -  in 
SUGESTIJA - vaš predlog
UKAZ Call to action - zato, zaradi tega 

Ljudje smo pripravljeni se podrejati svojim
vrednotam in zato prevzemamo
ODGOVORNOST.

KAKO lahko vplivamo  na
odločitev



ZAKLJUČEVANJE

3 STAVKI za
vplivanje na

odločitev

DEJSTVO - Živimo v času kjer se vse dogaja in
spreminja zelo hitro 
VEZNIK -  in 
SUGESTIJA - preživijo samo tisti, ki so opremljeni
z različnimi znanji in orodji,
UKAZ Call to action - zato je sedaj pravi čas, da
se naučite prodajnih procesov, ki delujejo.



Kaj izveste v 9. delu?

Govorimo o tem na kaj vse je potrebno biti skoncentriran in kaj je ključno, da do
izmenjave pride.

IZMENJAVAVI KUPEC

Vsebino in rešitev Denar in svoj čas

Ꝏ



Vse pravice pridržane ©
Gradivo je intelektualna lastnina z

avtorskimi pravicami.
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