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Ako predávať?

Kedy ste naposledy navštívili www.profesia.sk?

Keď sa pozriete na ponuku pracovných miest, tak zistíte, že najviac  hľadané  
miesta z pohľadu firiem sú predajca alebo obchodný zástupca. 

Prečo je to tak? Veď práve táto pozícia patrí medzi najlepšie platené!

Tých dôvodov je viac. Jeden však najpodstatnejší je, že nájsť naozaj  
kvalitného predajcu je PROBLÉM!

Cieľom tejto publikácie nie je vás naučiť všetky predajné techniky, pretože
to by sa asi nezmestilo do tisícky strán, ale aspoň ukázať smer, akým  
sa uberá dnešný predaj. Čo robia úspešní predajcovia na to, aby predali  
a čo robia naopak tí neúspešní. 

Verím, že sa z toho poučíte, a ak dnes ešte nepatríte k TOP predajcom, 
tak po prečítaní teho e-booku budete vedieť, ako sa nimi stať.

        
          Martin Mažár

http://www.expertnapredaj.sk
http://www.profesia.sk
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Predajcov, ktorých dnes zamestnávajú firmy, môžme rozdeliť do štyroch skupín. 
Ja na to používam pyramídu.

ZAČÍNAJÚCI OBCHODNÍCI

Prvá skupina predajcov sú Začínajúci obchodníci.  
Títo tvoria väčšinu všetkých obchodníkov Je pre nich  
charakteristický rovnaký systém práce. Na počiatku  
sa snažia sami vyhľadávať nových zákazníkov.  
V prípade poisťovákov alebo ľudí začínajúcich v multi-
level marketingu je to ich okolie a neskôr odporúčania. 
Pokiaľ hovoríme o klasických obchodných zástupcoch, 
tak tí využívajú zlaté stránky alebo internet. 

Približne po polroku práce veľká časť začínajúcich   
obchodníkov odchádza, lebo si neosvojila buď  
základné techniky predaja alebo nedokážu získavať  
nových zákazníkov. Tí, ktorí vydržia majú šancu postúpiť  
do druhého levelu a stať sa Štandardným obchodní-
kom.

http://www.expertnapredaj.sk
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ŠTANDARDNÍ OBCHODNÍCI

Štandardní obchodníci predstavujú predajcovia, ktorí 
pochopili, že do nekonečna nemusia vyhľadávať  
nových potenciálnych zákazníkov, ale môžu pracovať  
s tými, ktorí už raz u nich nakúpili. Ich cieľom je  
vybudovať si skupinu kmeňových zákazníkov  
tzv. KMEŇ. 

Práca týchto obchodníkov spočíva v budovaní vzťahu so zákazníkom. 

Najčastejšie sa na tento účel využívajú:

       »  osobné návštevy

       »  posielanie e-mailov

       »  nové ponuky

       »  gratulácie k sviatkom

Všetky tieto aktivity smerujú k jednému, aby už existujúci zákazník kúpil znova. 
To preto, lebo sa vie, že:

  „Získanie jedného nového zákazníka stojí 
       sedemkrát viac, ako získanie starého zákazníka“

Práca s existujúcimi zákazníkmi nie je tak náročná a hlavne stojí menej času 
ako vyhľadávanie a pracovanie s potenciálnymi zákazníkmi. Napriek tomu  

http://www.expertnapredaj.sk
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mnohí predajcovia nepracujú so svojim kmeňom a stále hľadajú nových  
a nových ľudí. Tá cesta síce nie je zlá pokiaľ prináša úspech, ale na druhej  
strane nie je najefektívnejšia.

Vráťme sa opäť k pyramíde predajcov. Keď sa na ňu pozriete, tak zistíte,  
že začínajúci  a štandardní obchodníci tvoria viac ako 90 % všetkých predajcov. 
Iba malé percento sa nachádza vo vyšších leveloch. Ďalším stupňom kvality 
predajcov je Senior Predajca.
   

Senior predajca

Senior predajca sa vyznačuje tým, že sa snaží  
využívať všetky existujúce databázy kontaktov. Teda 
okrem samotného vyhľadávania kontaktov pracuje  
aj s existujúcimi zákazníkmi a navyše  aj potenciálnými 
zákazníkmi, ktorí jeho služby už niekedy odmietli.

Tento prístup vychádza z výskumov rôznych  
marketingových a predajných agentúr, ktoré zistili,  
že ak zákazník dnes povie predajcovi nie, neznamená 
to však, že nie mu povie aj v budúcnosti. To preto,  
že potreby človeka a firiem sa v čase vyvíjajú.

Jedna z marketingových agentúr, ktorá s týmto prišla je Gartner Research.  
Výsledok ich výskumu hovorí:

   „67% zákazníkov, ktorí vám dnes povedia nie,
           by u vás nakúpilo do jedného roka.“

http://www.expertnapredaj.sk
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Obdobné výsledky vyšli z výskumu firmy Sirius Decisions:

   „80% z kontaktov, ktoré ste považovali za stratené, 
           by u vás kúpilo behom ďalších 2 rokov.“

Jediný dôvod prečo nekúpia u predajcu, ktorý ich pôvodne oslovil s ponukou je, 
že predajca s nimi nezostáva v kontakte. Takže v čase, keď sa vytvorí potreba 
u zákazníka, na predajcu už dávno zabudli.

 
Preto, pokiaľ chce predajca predávať, zákazníkom, ktorí ho už kedysi odmietli, 
mal by sa im neustále pripomínať. Aby v čase, keď potrebujú výrobky predajcu, 
bol prvý, na koho si spomenú.
   

Profesionálny obchodník

Štvrtým a najvyšším stupňom pyramídy obchodníkov 
je Profesionálny obchodník. Ten sa odlišuje od senior 
predajcu, že okrem využívania všetkých dostupných  
databáz, si buduje svoju značku. Teraz nemám  
na mysli, že propaguje značku, ktorú predáva,  
ale svoje meno, pod ktorým ho ľudiabudú vnímať  
ako odborníka, profesionála.

Pokiaľ toto dokáže vytvoriť, potenciálni zákazníci sa mu 
budúsami ozývať, ak budú potrebovať produkty, ktoré 
predáva. Tátopozícia predstavuje vrchol obchodníckej 
kariéry. Ľudia, ktoríju dosiahnu zarábajú nadštandard-
né príjmy na úrovni vrcholových predstaviteľov firiem.

http://www.expertnapredaj.sk
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Na ktorej úrovni v pyramíde predajcov sa nachádzate vy?

Je jedno, na ktorej úrovni sa nachádzate, dôležité je, že sa chcete stať jedným 
z TOP predajcov vo vašej brandži. Na to, aby ste to mali jednoduchšie, mám 
stručný návod, ako to dosiahnuť.

http://www.expertnapredaj.sk


Copyright © 2014 Martin Mažár
8

Návod ako sa stať TOP Predajcom

 1. Spravte si  svoju vlastnú web stránku 

Vytvoriť si ju môžete zadarmo (základnú verziu)  
pomocou služby webnode. Nemusíte mať žiadne  
skúsenosti s tvorbou www stránok. Je to jednoduché 
asi ako práca vo worde.

Táto webstránka vám bude slúžiť na to ste si budo-
vali svoju vlastnú značku a časom sa vám zákazníci 
ozývali sami. Na stránku treba písať odborné články z 
vašej brandže, najlepšie pravidelne, ktoré sú prínosné 
pre vášho potenciálneho zákazníka.

Veľké množstvo zákazníkov, ktorí sú tesne pred kúpou, 
vyhľadávajú informácie  o výrobkoch na internete.  
Pokiaľ takéto informácie máte na svojej stránke  
a vy svojimi článkami vzbudzujete dojem odborníka,  
je pravdepodobné, že potenciálny zákazník nakúpi  
u vás.

 2. Vzdelávajte sa v predajných technikách

Toto je kľúčová vec. Pokiaľ zvládnete rôzne techniky 
predaja, dokážete efektívnejšie pracovať. Teda za me-
nej  času v  práci,  zarobíte  viac  peňazí. Samozrejme 
najlepšie  je navštevovať tréningy, lebo tam si môžete  
jednotlivé techniky pretrénovať. To však stojí viac  
peňazí.

http://www.expertnapredaj.sk
http://www.webnode.com/r/12481632
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Lacnejšie vychádzajú knihy. Pokiaľ však do vzdelania 
nechcete investovať žiadne peniaze, tak jednoducho 
len pravidelne navštevujte stránku www.expertnapre-
daj.sk a čítajte články, ktoré každý týždeň uverejňujem.

3. Zhromažďujte kontakty hneď od začiatku a trieďte ich

Spíšte si všetky kontakty, ktoré máte a začnite si  
tvoriť vlastnú databázu. Kontakty, ktoré máte, je to  
najcennejšie, lebovždy keď ich všetkých oslovíte,  
aspoň časť z nich vám na vašu ponuku povie áno,  
teda predáte a zarobíte. Aby to bolo účinnejšie,  
rozdeľujte kontakty do troch skupín.

Prvá skupina kontaktov 

sú potenciálni klienti. Teda tí, s ktorými ste sa ešte nestretli, ale plánujete ich osloviť, 
aby ste im ponúkli svoje služby. Keď sa s nimi stretnete, tak sa buď stanú vašimi  
zákazníkmi alebo vás odmietnu.

Druhá skupina kontaktov

budú ľudia, ktorí sú vašimi zákazníkmi. S týmito buďte v neustálom kontakte.
Stretávajte sa s nimi, píšte im maily, posielajte sms alebo telefonujte. Cieľom  
je vybudovať s nimi vzťah. To vám zabezpečí, aby od vás neodišli pri prvej  
konkurenčnej ponuke. 

Samozrejme nezabudnite im z času na čas ponúkať ďalšie vaše produkty,  
lebo platí pravidlo, že nový zákazník stojí sedemkrát viac ako starý, preto je 
dôležité sa im venovať.

http://www.expertnapredaj.sk
http://www.expertnapredaj.sk
http://www.expertnapredaj.sk
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Tretia skupina kontaktov 

sú ľudia, ktorí vám na vašu ponuku služieb povedali NIE. Je pravdepodobné,  
že keď u vás nekúpili hneď, tak tak urobia v priebehu dvoch rokov. Týmto sa  
treba tiež pripomínať. Ideálne je, aby to nestálo veľa času. Preto sa na tento 
účel využíva e-mailing, teda zasielanie mailov, lebo umožňuje naraz komuniko-
vať s viacerými zákazníkmi. Jedným stlačením tlačítka odošlete e-mail všetkým.

Profesionálny e-mailing poskytuje firma Smartemailing.cz. Výhodou je, že je  
v českom jazyku, takže sa s ňou ľahšie naučíte pracovať. Obdobnou službou  
v tomto smere je Mailchimp, avšak tento nástroj vyžaduje znalosť angličtiny.

4. Vyhodnocujte svoje aktivity

Robte si evidenciu svojich obchodných činností.  
Vyhodnocujte efektivitu, odhaľujte svoje silné a slabé 
stránky, aby ste mohli neustále napredovať. Lebo  
na vrchol sa môžete dostať pomerne ľahko, ale ťažšie 
je sa tam udržať. Na to, aby ste udržali krok s dobou  
a konkurenciou, je dôležité sa neustále vzdelávať.

 
 Verím, že tento návod bol pre vás prínosný
              a pomôže vám stať sa TOP predajcom.
 

Prajem vám veľa úspechov

        

     
              Martin Mažár
               www.expertnapredaj.sk

http://www.expertnapredaj.sk
http://www.smartemailing.cz/ceny/?a_box=8fgakfmb
http://www.mailchimp.sk
http://www.expertnapredaj.sk

