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Za omenjeno mesto je podjetje določilo mejno vrednost za vsak posamezni faktor, ki (glede na posamezno prodajno nalogo)  
ustreza zahtevam za vsako posamezno mesto. 

Primer: za prodajalca na področju "Finančnih storitev, trgovskih strank" je zahtevana meja pri Analizi postavljena višje, kot za 
prodajalca živil. Zanj ali zanjo je poudarek glede delovnih zahtev na faktorju Vzpostavljanje kontakta in Pozornost.  

Zato se morate zavedati, kako se faktorji merijo. Primeri: vrednost "0" predstavlja splošni standard, medtem ko -3 najnižjo in  
+3 najvišjo mejo.  
 
Skupine, s katerimi se morate primerjati, sestavljajo trenutno sami uspešni prodajalci, ne glede na njihovo mesto.  

Faktorji: Vzpostavljanje     Pozornost           Analiza  Ponudba   Preverjanje Sklenitev dogovora
     kontakta

Rezultat: OK  OK   OK    -1   OK  -1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        _________________________________    

Umestitev: 0   0   0     0   0   0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          _________________________________ 

Spoštovani  Gospod Novak,

upoštevajte naslednja pojasnila in komentarje o potencialih na področjih:  
vzpostavljanje kontakta, pozornost, analiza, ponudba, preverjanje in sklenitev dogovora

Najprej je opis  vsebine  vsakega  posameznega faktorja, potem kratek komentar  ocene. 

Glede pomembnih napotkov za nadaljnji razvoj si oglejte izpis "Usposabljanje in seminarji". 
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Vzpostavljanje kontakta
Vzpostavitev zaupanja  in  preverjanje,  ali  se  je  ta  proces morda že  začel,  spadata med najpomembnejše  cilje  prodajnega 
pogovora.  Kljub  temu  je  veliko  prodajalcev  prepričanih,  da  je  bolj  pomembno  stvarno  svetovanje,  se  pravi  objektivno 
svetovanje brez olepševanj in izmikanj. Glede tega so v zmoti. Ljudje se sami pri sebi ne odločajo za ali proti določenemu  
proizvodu ali storitvi, pač pa najprej za ali proti določenemu prodajalcu.

Če je že na začetku prisotna določena simpatija, tudi zaupanja ni težko vzpostaviti. Zaupanje pa je predpogoj, da se stranka za 
svetovanje sploh odpre. Pri številnih ljudeh so odločilnega pomena tisti prvi vtisi ob srečanju, ko začutijo simpatijo ali  
antipatijo.

To spoznanje ne velja le za prvo, ampak tudi drugo in tretje srečanje na začetku vzpostavljanja odnosa do stranke. Zaradi tega 
bi se moral svetovalec na to, zlasti ko gre za nove stranke, temeljito »pripraviti«. Pri tem potrebujete dobro notranjo 
uravnoteženost. Pokazati morate mir in gotovost, sicer bo vaše smehljanje delovalo narejeno, nepristno. Pri vseh osebnih 
stikih velja isto pravilo kot pri telefoniranju: Čeprav vas sogovornik ne vidi, pa vseeno čuti, ali se smehljate ali ste resni, ali ste  
se mu pripravljeni prepustiti ali ste zadržani. Pri osebnem pogovoru je vse skupaj še dosti bolj opazno. Glavna zapoved je tukaj 
ta, da ste v vsakem primeru povsem sproščeni. V nasprotnem primeru se bo vaša napetost prenesla neposredno na 
sogovornika. 

Sicer pa obstajajo različne tehnike, kako se človek načrtno sprosti. Kot svetovalec s svojim nastopom pomagate tudi stranki, saj 
svojo umirjenost prenašate nanjo. A pomagati ji morate še enkrat, tako da že na samem začetku pogovora ustvarite odprto in 
sproščeno vzdušje. To se vam bo najbolje posrečilo tako, da ji podate osebne informacije in namige z lastnega poklicnega oz.  
osebnega področja (t. i. Self-disclosure). 

Predpogoj za razkritje svojega privatnega življenja, svojih misli in občutkov je visoka stopnja samozaupanja in samopodobe. Po 
drugi strani pa je potrebno obvladati umetnost t. i. "small-talk", da bi lahko v osebnem dialogu kar najhitreje postavili podlago 
za zaupanje. Najlepši zgled: spretno poiščeš kar največje število skupnih imenovalcev. Stranka in svetovalec naj začutita, da sta 
na isti valovni dolžini. Prehod na samo svetovanje bo potem veliko lažji. 

Vaš rezultat:
V »standardnih situacijah« je vzpostavitev stika dobra in zadostna. Vendar pa obstajajo tudi stranke, ki te ne sprejmejo ravno z  
odprtimi rokami. V teh situacijah morate ostati še toliko bolj sproščeni in ne ukrepati prehitro, kajti vzpostavitev zaupanja je  
odvisna tudi od vloženega časa. Vsekakor imate možnost, da se lotite te faze tudi bolj profesionalno. Ko izvajate t. i. small-talk,  
dajte malce večji poudarek daljši fazi ogrevanja. S tem boste pomagali zlasti strankam, ki so nekoliko manj gotove.  Tako bodo  
spoznale, da nimajo opravka s profesionalcem, ki je osredotočen zgolj na prodajo, pač pa s človekom, s katerim je mogoč  
zanimiv pogovor.
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Pozornost
Stranki  lahko  najbolje  pomagamo  tako,  da  pravilno  interpretiramo  njene  znake  in  upoštevamo  njene  želje  in  potrebe. 
Pozornost stranke bo tako vedno na zadostnem nivoju. Pomemben ključ do pozornosti se skriva v komunikacijskem obnašanju  
svetovalca.  K  najpomembnejšim  »instrumentom«  se  prištevajo  gestikulacija  in  mimika,  glas,  način  govora  in  predvsem  
vizualizacija.  

Zakaj je tako? Ko je prva ovira, torej faza  vzpostavljanje kontakta med svetovalcem in stranko, uspešno odstranjena, vsaka 
stranka potiho pričakuje, da nadaljevanje ne bo potekalo v dolgočasnem slogu, pač pa bo polno napetega dogajanja, v središču 
katerega bo ona sama. Toda pozornost poslušalca lahko pritegne le tisti svetovalec, ki deluje zanesljivo, ki zna torej pričarati  
podobe in navesti primere iz lastne prakse (ali iz prakse koga drugega). Nič ni bolj napetega kot zgodbe iz vsakdanjega življenja.  
Celo izkušeni  svetovalci  pred pogovorom radi  pogledajo na »plonk« listek,  kjer  so navedeni  trije  elementi,  ki  zagotavljajo  
pozornost stranke: 

Gestikulacija in mimika: Pokažite visoko stopnjo pozornosti in v vsaki situaciji pripravljenost, da se poglobite v želje stranke.  
Pokažite navdušenje.  

Glas in način govora: Govorite enkrat počasi, drugič hitreje. Ne ustrašite se premorov. S kratkimi stavki boste svoji stranki  
omogočili,  da  bo  povedano  bolje  razumela.  Namesto  teoretičnega  razglabljanja  uporabljajte  raje  preprosto  in  slikovito  
govorico. Izkoristite ugodne priložnosti za pohvalo, kajti tega je vesel vsak človek.  

Vizualizacija: Z vsako skico, vsako sličico, ki ste jo napravili za stranko, ji poklanjate majhno, toda zelo učinkovito darilo: svoji  
stranki  pomagate,  da vas  bo bolje razumela.  Za to ste morali  predhodno pogosto vaditi  in  na papirju večkrat  pripravljati  
ustrezne grafike za pomoč pri razumevanju. Le-te morajo biti preproste in jedrnate. Sploh ne gre za to, da bi morali narisati  
ravno črto in pravilni krog, pač pa za to, da s posredovanim sporočilom sprožite t. i. aha-učinek.  Tega pa ni mogoče doseči brez  
predhodne vaje! 

V tej fazi svetovanja imajo vsi napori en sam cilj: osredotočenje na (poznejšo) rešitev strankinega problema. Če je pozornost  
stranke na visoki ravni, boste to zelo hitro opazili pri njenem zanimanju, na vprašanjih in podvprašanjih, pa tudi na ugovorih.  
Nemalo  svetovalcev  je  ob  takšnem obnašanju  stranke  nesrečnih,  pri  tem pa spregledajo,  da  se  za  vsakim  ugovorom in  
podvprašanjem skriva velika priložnost za odstranitev morebitnih nesporazumov. 

Vaš rezultat:
Vaši potenciali kažejo, da znate v vseh standardnih situacijah obdržati pozornost stranke tudi daljši čas. To je odlična podlaga,  
na kateri lahko gradite in postopoma izboljšujete svoje tehnike, da boste tudi v težavnih situacijah gotovi, da vam stranka sledi.  
Človeška toplina in načelna pozitivna naravnanost do strank sta predpogoja, vendar pa na žalost nista vedno dovolj. Svojim  
strankam lahko pomagate še bolje, če jim sprva navedete nekaj  praktičnih primerov iz svojega poklicnega področja in/ali  
temeljiteje spoznate njihovo stališče. Le tedaj se bodo pripravljene spustiti v nadaljnji pogovor.



DNLA PRODAJNI POTENCIAL POJASNILA & KOMENTARJI

Kandidat: Janez Novak
Določitev profila: Prodajalec / svetovalec na splošno, Finančne storitve
Predloženi odgovori: 2013-04-18 11:32:59
Ocenil: HSC skupina

Analiza
Faza analiziranja je pri vseh svetovalnih pogovorih najbolj zapletena in občutljiva. V tej fazi vam mora stranka pač posredovati  
zaupne ali osebne podatke, na podlagi katerih boste lahko dejansko napravili analizo. Če je analiza potrebe slaba, nezadostna  
ali napačna, ni mogoče razgrniti nobene ponudbe za rešitev problema, ki bo po meri stranke. Na žalost splošne floskule strank  
kot: »Kupiti nameravamo novo napravo«, ali pa »S svojo trenutno tarifo XY nisem posebno zadovoljen«, ali pa »Potrebujemo  
obdelovalni stroj za izdelovanje XY«, nikakor niso dovolj, da bi jim lahko potem na njihovi podlagi  optimalno svetovali. 

Seveda zanima vsako stranko v prvi vrsti rešitev njenega problema in šele potem prednosti proizvodov ali storitev. Še preden  
pa pride do tega, se pojavita dva problema: na eni strani stranka ni preveč navdušena nad izdajanjem občutljivih informacij, na  
drugi strani pa jih nima svetovalec nikoli dovolj. 

Oglejmo si situacijo pri internistu. Zdravnik ne bo pripravljen pomagati in svojemu pacientu preprosto predpisati katero koli  
zdravilo proti bolečinam, če ne bo prej temeljito analiziral vzroka.  Enako velja za vas kot svetovalca. Če ne dobite potrebnih  
informacij,  je  lahko vaša rešitev problema (pri  zdravniku zdravilo ali  terapija)  napačna,  ker ne zadane strankine potrebe.  
Seveda pa se številni svetovalci  stranki ne upajo zastaviti potrebnih vprašanj. Vprašanje kot: »Kaj lahko storim za vas?«, v  
resnici sploh ni vprašanje, ki bi zares pomagalo razjasniti strankin problem. 

Namesto tega je potrebno stranki v fazi analiziranja zastaviti neposredna in odprta vprašanja, ki prinesejo nujne informacije.  
Pri tem se pojavi naslednji problem: številni ljudje so na začetku nekoliko nezaupljivi, čeprav tega ne pokažejo vedno najbolj  
jasno. Zaradi tega sta »stik« in »pozornost«, kot že rečeno, tako pomembna. Z drugimi besedami: kako temeljit mora biti moj  
odnos  oblikovanje zaupanja  do stranke, da bom lahko kasneje opravil dejansko analizo potreb? 

Obstajajo določene tehnike spraševanja, ki so se v teh situacijah izkazale za uspešne. Na primer: »Če bi mi lahko pokazali vaši  
najpomembnejši naročili na XY …« stranko spodbudi, da analitično razmisli o lastni situaciji. Ne počuti se izprašana. Naslednja  
taka zelo zanesljiva metoda je, da stranki prepustimo, da sama opravi nekakšno kvazi-analizo. Sami se pri tem pomudite pri  
določenih  vprašanjih,  ki  vam  bodo  omogočila  lastno  analizo.  V  tej  situaciji  stojite  stranki  ob  strani  dejansko  kot  pravi  
svetovalec.  

Naslednji pomembni vidik »analize« je ta, da že zdaj prepoznamo možne (kasnejše) kriterije odločanja stranke. Za to, da znamo  
v tej fazi brati med vrsticami, je potrebna precejšnja rahločutnost. 

Vaš rezultat:
Zavedate se, kako pomembna je faza analiziranja za nadaljnji potek svetovanja, in jasno vam je, da se je zgolj  s pomočjo  
izčrpnih informacij v naslednji fazi ponudbe mogoče izogniti jezi ali napetosti pri stranki. To je odlična podlaga za nadaljnje  
izboljšanje vaših tehnik pridobivanja informacij. Izčrpne informacije stranke vam bodo omogočile še boljšo analizo. Zaenkrat še  
ne morete v vseh primerih zagotoviti, da vam stranka »izda« zares vse razpoložljive informacije. Čim več informacij dobite,  
toliko uspešneje lahko predstavite svoje rešitve problema in ponudbo ter tako sklenete tudi več pogodb.
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Ponudba
Svetovalec najbolje pomaga takrat, kadar stranka prepozna ponudbo kot optimalno, torej kot svojo osebno rešitev problemov  
ali izpolnitev želje. V ospredju potemtakem ne sme biti objektivna oz. stvarna oprema izdelka (kaj vse zmore v tehničnem  
smislu proizvod ali  storitev),  pač pa bolj  psihološki  vidik:  »Kako in zakaj  predstavlja ravno ta ponudba edinstveno rešitev  
problema, ki ga ima stranka?« Pri ponudbi gre torej vedno za naslednjo situacijo: kakšno je optimalno predvideno stanje in  
kako lahko pomagate, da bo doseženo.  

Z drugimi besedami: kaj se za stranko spremeni, ko ponudbo sprejme in prepozna kot takšno. Na primer: podjetje, ki  želi  
nabaviti drag obdelovalni stroj, mora imeti ob nakupu pred očmi plastično sliko boljšega stanja prihodkov, ne pa občudovanja  
vrednih podatkov ponujenega stroja. Le tedaj se bo iz ponudbe zares pokazala rešitev problema podjetja. Na primer: stranka si  
v modni trgovini  ne nabavi pregrešno drage obleke zaradi žlahtnega materiala, skrbne izdelave ali lepe barve, pač pa izključno  
zato, ker v ogledalu »vidi«, kakšno privlačnost izžareva njena osebnost.   

Za optimalno ponudbo velja naslednje temeljno pravilo: nobena stranka ne kupuje tehničnih lastnosti izdelkov ali storitev. Zato  
je v tej fazi vse dosledno usmerjeno na njeno potrebo, njeno željo in korist. V predhodni analizi vam je stranka podala že vse 
potrebne argumente, tako da ji lahko zdaj pomagate prepoznati korist vaše ponudbe. Za to je potrebno, da vaše izjave brez  
izjeme kažejo v pozitivno smer in opisujejo predvideno oz. ciljno stanje, kakršno se bo torej stranki pokazalo po nakupu. 

Vaš rezultat:
Pri vaši ponudbi pogosto manjka pozornost do stališča vaše stranke in natančno razdelana rešitev problema, ki bo ustrezala  
čustvenemu pričakovanju. Strank ne zanimajo podatki in dejstva, čeprav pogosto trdijo ravno nasprotno. Namesto tega gledajo  
na ponudbo izključno s svojega osebnega, precej čustvenega zornega kota. Objektivna sestava izdelka (torej realna, dejanska,  
tehnična oprema) v povezavi s ceno igra sprva bolj podrejeno vlogo in je potemtakem pri presoji stranke šele na drugem  
mestu. Stranke ne kupujejo strojev ali izdelkov zato, da bi lahko z njimi kaj pametnega počele, pač pa izključno zato, ker lahko z  
njimi izdelujejo hitreje, kakovostneje in ceneje oz. pričakujejo osebne ugodnosti. Enako velja za storitve. Stranke investirajo,  
ker imajo določeno, zelo osebno predstavo o koristi. Vaša ponudba naj torej v prihodnje meri natanko na predstave strank.
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Ozadje ocenjevanja
Gotovo se zdaj sprašujete, zakaj vaš ugotovljeni potencial pri tem faktorju ne ustreza povsem zahtevam. 

Kot si lahko predstavljate, so bili ocenjeni vaši odgovori. Na podlagi tega je sistem dodelil točke. Za vsak posamezni faktor se 
oceni približno 15 odgovorov. Pri tem je vsak vaš odgovor vedno znova primerjan z ustreznimi referenčnimi podatki. 

Kako pride sistem do referenčnih podatkov? 

Le-ti so bili posredovani v dolgih nizih poskusov uspešnih svetovalcev. Ko morajo presoditi neko situacijo v podjetju ali usmeriti  
svetovanje v povsem določeno smer, se naslanjajo na svoj instinkt, prodajno znanje, občutke, poznavanje prodajne taktike in 
poklicne ter življenjske izkušnje. Zaradi tega so postali uspešni in bodo taki tudi ostali. Zato predstavljajo njihovi odgovori  
merilo, na podlagi katerega se primerjajo vaše presoje situacij pri prodaji. Presenetljivo je, da so presoje situacij pri  
najuspešnejših kandidatih praktično vedno enake. 

Čim bolj se boste torej s svojimi presojami približali omenjenim referenčnim podatkom, tem več točk boste zbrali. Odgovori 
najboljših svetovalcev imajo vrednost 100. Če ste s svojimi odgovori dosegli enako število točk, je vaša ocena "plus 3".

Če pa niste zbrali niti ene točke (to se zgodi v primeru, da imate v vseh situacijah nasprotna stališča od referenčne skupine),  
potem je vaša ocena "minus 3".  

To, ali imate nekoliko nižji ali višji potencial, ne odločajo avtorji postopka ali morda posamezni svetovalec, pač pa izključno 
skupne izkušnje vseh kolegov z najboljšimi rezultati pri svetovanju. Ti podatki se sicer večkrat na leto preverjajo. Naj vam to 
ponazorimo na dve primerih. 

1. primer

Na vprašanje: 
"Konkurenca je tako močna, da bi lahko, če bi se za to odločila, za vsako ponudbo postavila nižje cene. " 
ste odgovorili: da (velja zame)

Nasprotno pa so na enako vprašanje najuspešnejši svetovalci odgovorili: 
2 x ne (absolutno ne velja zame)

Morda se vam zdi to na prvi pogled presenetljivo ali nelogično. Toda če se boste poglobili v ozadje, boste gotovo na osnovi  
lastnih razmislekov odkrili, zakaj se je nekdo odločil ravno za ta odgovor. V pomoč vam je lahko tudi osebni inštruktor ali  
svetovalec.

2. primer

Na vprašanje: 
"Po plodnem pogovoru so podani pogoji. Stranka: "Vse skupaj bom še enkrat premislil in se potem vrnil." 
Interpretacija 1: Stranka očitno ne ve, kaj hoče. " 
ste odgovorili: verjetno

Nasprotno pa so na enako vprašanje najuspešnejši svetovalci odgovorili:
na splošno ne
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Preverjanje
Ali je stranka ponudbo res razumela kot rešitev »svojega« problema ali vidi »le« vaše dobre argumente v prid ponujenemu  
izdelku ali storitvi? 
Idealno  bi  bilo,  da  bi  stranki  svetovali,  potem pa  še  enkrat  z  njenega  osebnega  vidika  preverili,  ali  predstavlja  ponudba  
(izdelek/storitev) po njenih osebnih predstavah res optimalno rešitev.  

Na tej točki napravijo svetovalci pogosto veliko napako, ker sami ponazorijo situacijo »prej in potem«. Slabost tega je v tem, da  
svetovalec ne more zares preveriti, ali bo stranka ponudbo zares razumela kot rešitev svojega posebnega problema. Potem  
obstaja nevarnost, da stranka ni pripravljena na sklenitev pogodbe. V tej situaciji mora svetovalec tenkočutno oceniti situacijo.  
Obstajajo stranke, ki ne morejo ali znajo povedati ničesar, ker so vznemirjene ali ne znajo izraziti svojih občutkov in idej. Pri  
tem pomaga le previdno poizvedovanje. 

Za  fazo  preverjanja  imate  pripravljene  različne  »tehnike«,  ki  jih  lahko  uporabite  po  izbiri,  pač  v  skladu  z  vašo  oceno  
sogovornika. Stvarni in na dejstva osredotočeni stranki predstavite ponudbo za rešitev njenega problema drugače, kot pa pri  
kakšni drugi, pri kateri se jasno vidi, da igrajo pri njej glavno vlogo čustva. Za vse situacije velja pravilo, da mora biti preizkus, ali  
je stranka prepoznala svojo osebno korist, v skladu z ugotovitvami predhodne analize. Če je potrebno, v tej fazi še enkrat  
naštejte posamezne koristi. V teh situacijah stranke pogosto tudi neverbalno pokažejo, da so prepoznale koristi.  

Vaš rezultat:
»Preveritev za vsak slučaj« (Na kakšen način sem podal ponudbo in kakšen odziv sem dobil? Ali je stranka ponudbo razumela  
kot rešitev svojih posebnih problemov in prepoznala kasnejše koristi in prednosti, ki izhajajo iz nje?) pred sklenitvijo pogodbe  
je za vas večinoma stvar rutine, ki jo opravite, ne da bi morda za to sploh vedeli. To je odlično izhodišče za nadaljnje izboljšanje  
vaših tehnik preverjanja. V vseh primerih morate biti prepričani, da stranka ne razume tehnične opreme vaših izdelkov ali  
storitev,  marveč prepozna svoje osebne koristi.  Napravite si  izčrpen »katalog« odprtih vprašanj,  ki  jih boste lahko potem  
uporabili v konkretnem preverjanju.
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Sklenitev dogovora
Na žalost ne obstaja formula, kako z absolutno gotovostjo s svetovanjem priti do dobre sklenitve dogovora. Vsak prodajni guru,  
ki trdi, da kaj takega tudi zares obstaja, je popolnoma zgrešil poanto. Razlog za to je preprost: pri svetovalnem pogovoru ne  
moreš uporabiti nobenega »zvitega« postopka ali celo čarobne formule. Sklenitev dogovora je »zgolj« zadnja, čeprav odločilna  
faza procesa, katerega posamezne faze ste spoznali že prej. 

Poleg faze navezovanja stikov je sklenitev dogovora dejansko najtežja ovira pri svetovalnem pogovoru. Doslej ste ta proces še  
lahko vodili sami, zdaj pa gre za višjo zmožnost vživljanja in življenjske, prodajne oz. svetovalne izkušnje: če si preveč previden,  
morda spregledaš pripravljenost stranke za sklenitev pogodbe. Če si v tej fazi prehiter ali preveč osredotočen na cilj, obstaja  
nevarnost, da boš prednost v obliki zaupanja, ki si ga vzpostavil med svetovanjem, hitro izgubil.    

Situacija je vedno enaka: stranka pogosto ni povsem gotova, ali bo s sklenitvijo dogovora/nakupom svoj problem tudi zares  
rešila. Tudi če je v ponudbi prepoznala rešitev »svojih« problemov ali ima ob njej »dobre občutke«, se vedno pojavi takšna ali  
drugačna negotovost. Potem pa omahuje in se kljub vsem prednostim, ki  jih vidi,  ne more odločiti. Stranka je včasih tudi  
preprosto  negotova,  ker  se  ji  zdi,  da  ni  prepričana,  da  je  vse  natančno  premislila  in  upoštevala  pomembne  nasprotne  
argumente.  

Na primer: ko gre pacient zaradi želodčnih težav k zdravniku, mu ta po analizi predlaga neko terapijo (sklenitev zdravniškega  
svetovanja). Tega ne sprejme vsak pacient brezpogojno. V tem trenutku mu mora zdravnik pomagati in osvetliti razloge za 
predlagano terapijo  iz  različnih  zornih  kotov.  Le  na ta način  bo pacient  spoznal,  da  se  je  zdravnik  intenzivno spoprijel  z  
njegovimi problemi. To mu daje nujno zaupanje, da bo s terapijo tudi zares začel. Ravno zato mora vsak svetovalec ob sklenitvi  
pogodbe (kot zdravnik pri predlaganju terapije) stranki pomagati. Čim bolj prepričljiv je v tej fazi, toliko bolj mu bo stranka  
zaupala in bo pripravljena na sklenitev dogovora.  

Nadaljnji  kriterij:  vsaka  stranka ima osebni  »slog«  sklepanja  dogovora.  Če  tega ne prepoznaš,  lahko sklenitev pogodbe v  
najboljšem primeru zavlečeš. V idealnem primeru bi natančno opazoval čustveno stanje stranke in se potem ravnal po njem.  
Zato je potrebno v tej fazi svetovanja stranko intenzivno spremljati. Tako kot zdravnik, mora tudi svetovalec ponuditi dodatno  
pomoč za premestitev še zadnjih ovir.  Pri  tem pomaga zlasti  ena stvar: v tej  fazi svetovanja so stranke precej občutljive,  
pazljive in včasih celo zelo živčne. Konec koncev se morajo v nekaj trenutkih odločiti, za kaj bodo porabile svoj denar. 

V tej situaciji precej strank verbalno ali neverbalno sporoča, ali so že pripravljene na sklenitev dogovora. V večini primerov je  
situacija jasno razvidna. Toda ravno tako se lahko tudi pripeti, da se stranka še obotavlja. Morda ni pravilno razumela vseh  
informacij ali je nasploh še negotova. Ti znaki ne bi smeli ostati neopaženi in pri svetovanju se je potrebno vrniti za en ali dva  
koraka nazaj.  

Na podoben način se pojavijo jasni znaki tudi pri strinjanju: pozitivni izrazi, želja po nadaljnjih podrobnostih ali še dodatnih  
informacijah. Tudi v tej situaciji ponudite stranki ustrezno pomoč, npr. še enkrat povzemite vse prednosti, izrazite zelo osebno  
priporočilo ali ponovno poudarite »prej« in »pozneje«. 

Vaš rezultat:
Ali spregledate ali pa popolnoma opustite uvod v zaključno fazo in potrebno spremljanje, ko stranka razmišlja. Posledice: tudi  
če je bilo svetovanje v drugih ozirih dobro, je stranka postavljena v nerodno situacijo, ne da bi to dala vedeti. Ali je res vse  
premislila? Ali je res pretehtala vse možne nasprotne argumente? Če na tej točki nima potrebne podpore, se začne obotavljati  
in se zaradi lastne neodločnosti ne odloči za nakup. Prepogosto dobi stranka tudi neprijeten občutek, vendar o tem ne govori.

1. primer

Na vprašanje: 
"Ne samo da ni primerno, pač pa je tudi prodajno precej neperspektivno, če stranke z izdelano prodajno taktiko prepričamo 
v podpis pogodbe. " 
ste odgovorili: da (velja zame)

Nasprotno pa so na enako vprašanje najuspešnejši svetovalci odgovorili: 
2 x ne (absolutno ne velja zame)



2. primer

Na vprašanje: 
"Potem ko po enem tednu pogajanj še vedno ni sklenjena pogodba, pomisliš: 
Interpretacija 1: "Ali nisem primeren za ta poklic ali pa potrebujem nekaj dni oddiha." " 
ste odgovorili: verjetno

Nasprotno pa so na enako vprašanje najuspešnejši svetovalci odgovorili:
absolutno ne

 


