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Na treninzima često 
prepričavam iskustvo 
koje sam imao prilikom 
kupovine mobitela. 
Kako sam se već rani-
je upoznao s ponudom 
mobitela, došao sam 
na prodajno mjesto s 
jasnom slikom koji mi 

mobitel treba. Odmah sam to iskomunici-
rao prodavaču, odabrao boju i izva-
dio karticu da platim isti. U tom 
trenutku prodavač me upitao: 
“Oprostite gospodine, gdje ste 
do sada držali mobitel?” Pitanje 
me malo iznenadilo, ali sam ubrzo 
odgovorio: “Pa u džepu, gdje drug-
dje?!” Uslijedila su nova pitanja: 
“Jeste li kada imali situaciju da 
vam je ispao iz džepa ili su ga 
ključevi oštetili?” Kako mi je 
upravo prije nekoliko dana 
ispao prilikom izlaska iz auto-
mobila, a ekran je već odavno 
izgubio svoj prvotni izgled od 
stalnog dodira sa stvarima 
u džepu, mogao sam samo 
odgovoriti potvrdno. Iduće 
pitanje: “Što će se dogoditi 
kada stavite ovaj novi mo-
bitel u džep?” me potpuno 
presjeklo. Slika u mojoj 
glavi novog mobitela vri-
jednog xy kuna kako pada 
na pod ili ga oštećuju klju-
čevi nije bila nimalo ugod-
na. Prodavač je polako kre-
nuo prema zaključivanju: 
“Jeste li razmišljali o torbici 
za mobitel?” Mislim da je 
nepotrebno napisati kako 
sam taj dan izašao s novim 
mobitelom i svojom pr-
vom torbicom za mobitel 
s tog prodajnog mjesta!

Osvješćivanje pOtrebe za 
prOizvOdOm 
Prodavač mi je omogućio kupnju torbice 
bez da sam od njega čuo jedan jedini argu-
ment. Kasnije, analizirajući ovu situaciju, 
zaključio sam kako je koristio jednu od na-
prednih tehnika postavljanja pitanja kojom 
se služimo kada našem kupcu pokušavamo 
osvijestiti potrebu za našim proizvodom. U 
literaturi ćete ovu tehniku pronaći pod ra-
zličitim imenima poput SPIN ili FOCA, 

a zajedničko im je da pokazuju idealan 
redoslijed i vrstu pitanja koju koristimo 
u tim situacijama.

Tehnika se bazira na četiri područja 
ispitivanja i pitanjima koje postavljamo u 

pojedinom od područja. Pogledajmo koja 
su to:

1. situacija – činjenice: ovo 
su pitanja koja prodavači najčešće 
postavljaju tijekom prodajnog 
razgovora.  Odnose se na činjenice 
o situaciji klijenta: koji proizvod 
koristite? Kolika vam je potrošnja? 
Gdje držite mobitel? Ova su pitanja 
odlična za saznavanje informacija o 
kli- jentu, ali je njihov problem 

što ne prodaju, tj. ne-
maju nikakav utjecaj na 

osvještavanje potrebe 
kod samog klijenta;
2. implikacije – mi-

šljenja: što će se dogo-
diti kada stavite ovaj novi mobitel 
u džep? Ovo je odličan primjer ove 
vrste pitanja. Ono tjera mene kao 
klijenta da razmislim o implikacijama 
postojećeg stanja o kojem do sada ni-

sam uopće razmišljao. Ovo pitanje 
stvara u mojoj glavi sliku no-

vog mobitela koji se oštećuje 
i nakon njega ja definitivno 
postajem svjestan da imam 

problem. Ako imam svijest o 

problemu, tada postajem svjestan i 
potrebe da taj problem riješim. Ovo 
su pitanja koja u stvari prodaju, jer 
izazivaju potrebu kod klijenta;

3. promjena: kada sam uvidio da imam 
problem i potrebu, iskusni prodavač je 
samo predložio svoje rješenje: jeste li 
razmišljali o torbici za mobitel? Pitanja 
promjene nas stavljaju pred izbor da 
kupimo nešto ili da zamijenimo nešto 
postojeće s nečim novim. Pitanja 
promjene ne bi trebalo postaviti prije 
pitanja implikacije. Što bi se desilo da 
me prodavač odmah nakon izbora mo-
bitela pitao pitanje promjene o torbici 
za mobitel? Kao u većini takvih slučaja, 
i moj bi odgovor bio negativan. Teško 
se mogu odlučiti za kupnju nečega za 
čime nemam nikakvu potrebu;

4. akcija: ovo su pitanja koja zaključuju 
prodaju. Kako ćete platiti? Kada vam 
odgovora dostava? Ona finiširaju pro-
dajni proces usmjeravajući kupca da 
definira završne aktivnosti koje su mu 
preostale do posjedovanja/korištenja 
ponuđenog proizvoda i usluge.

Kao prodavači vrlo vjerojatno imate i 
koristite velik broj pitanja o činjenicama i 
situaciji. Vjerujem da vam ni pitanja pro-
mjene nisu strana jer njima pokušavate 
doći do narudžbe. Ono što je potrebno da 
usmjerite svoju pažnju i pokušate razmisli-
ti koja bi to pitanja implikacije mogli po-
staviti svojim kupcima da postanu svjesni 
potrebe za vašim proizvodom.

Tomislav Bekec, dipl. oec.

NAPREDNA TEHNIKA PITANJA
Kako potaknuti potrebu za proizvodom kod kupca bez ijednog izrečenog argumenta? 

■ Najbolji način za osvijestiti 
potrebu kod klijenta nisu 
argumenti već pitanja!

■ Pitanja o činjenicama i situaciji ne 
potiču klijenta na razmišljanje o 
vašim proizvodima/uslugama

■ Pitanja imlikacije trebaju uslijediti 
ispred pitanja promjene da 
izbjegnete odgovor “Ne hvala, ne 
treba nam to!”
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napredna tehnika postavljanja pitanja kojom se služimo 
kada našem kupcu pokušavamo osvijestiti potrebu za našim 
proizvodom poznata je kao spin ili FOCa, a pokazuje idealan 
redoslijed i vrstu pitanja koju koristimo.

Mala škola uspješne prodaje – 12. dio


