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Ključ je u postavljanju pravih pitanja klijentu koja otvaraju teme o 
kojima kao prodavač moram razgovarati s kupcem: njegovoj svjesno-
sti o potrebi, njegovom osjećaju hitnosti i njegovim mogućnostima.
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hitnost
Ukoliko nam 
klijent da prvi 

pristanak na svijest o po-
trebi kako mu je potreb-
no rješenje koje nudimo, 
još uvijek ne znači da će se 
odlučiti za kupnju. Drugi 
važan pristanak koji želi-

mo dobiti od klijenta je onaj o hitnosti. Na 
primjer, naš klijent nam je potvrdio kako 
bi volio imati bolji standard u mirovini, ali 
nije spreman krenuti štedjeti za to idućih 2 
godine jer, kako on kaže, ima vremena za 
to! Posljedica je da neće SADA donijeti od-
luku o kupnji našeg proizvoda. Ili u dru-
gom primjeru kupovine CRM-a: klijent je 
svjestan kako bi bilo potrebno učiniti pro-
dajne aktivnosti efikasnijima, ali će se kre-
nuti u to kada se napravi prodor na regio-
nalno tržište. I opet od kupnje nema ništa! 

Najtragičnije je što brojni prodavači 
uopće ne razgovaraju s klijentima o njiho-
vom osjećaju hitnosti. A postupak je toli-
ko jednostavan. Dovoljno je upitati klijenta 
nešto poput: “Kada biste voljeli početi šte-
djeti za svoju bolju mirovinu?” ili “Od kada 
ste spremni investirati u efikasnije prodaj-
ne aktivnosti svoje kompanije?” Veoma je 
bitno da kao prodavači znamo odgovore na 
ova pitanja. Kako ih prodavači ne postav-
ljaju, tada nesigurnost kupca često tuma-
če slabošću nekih drugih elemenata svoje 
ponude, najčešće cijene. Ako klijent okli-
jeva kupiti, mnogi prodavači to tumače ne-
povoljnom cijenom, te daju popuste i bez 
traženja kupca. A možda je problem da je 
klijentu ponuda OK, ali još nema osjećaj 
hitnosti za rješavanjem problema, tj. kupo-
vinom našeg proizvoda.

Kako potaknuti potrebu hitnosti kod 

Mala škola uspješne prodaje 36. dio

Postepeno zaključivanje
U ovom nastavku završavamo postupak postepenog zaključivanja 
prodaje, prolazeći kroz ostale pristanke koje trebamo dobiti od kli-
jenta prije nego nam kaže svoje definitivno da na kupnju proizvoda 
ili usluge koju prodajemo.

Tomislav Bekec, dipl. oec.

klijenta? Dva su osnovna načina: pokazati 
klijentu koliko gubi odgađanjem svoje ku-
povine ili mu pokazati koliko propušta za-
raditi odgađanjem iste. Npr. što se kasnije 
osigura i počne štedjeti, dobiva manju osi-
guranu svotu, tj. što je stariji treba plaćati 
veću premiju za isti željeni iznos. Ili u slu-
čaju CRM-a, što se kasnije implementira 
konkurencija može iskoristiti više prodaj-
nih prilika na tržištu, koje u ovom trenut-

ku prodavači ne vide ili ih slabo koriste. Ne 
zaboravimo, da klijent iako ima svjesnost o 
potrebi, bez osjećaja hitnosti nikada neće 
donijeti odluku o kupnji.
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mogućnosti
Kada nam klijent da pristanak na 
svjesnost o potrebi (DA, to mi 

treba) i na osjećaj hitnosti (DA, volio bih 
to riješiti odmah) tražimo od njega i treći 
pristanak: ima li mogućnosti za to što želi. 
Naime, ja vidim potrebu štedjeti za miro-
vinu, jasno mi je zašto sam to trebao kre-
nuti još jučer, ali sam trenutno bez posla, tj. 
izvora prihoda. Što će se dogoditi od moje 
kupovine? Ništa! Dakle, treća važna tema 
koju trebam otvoriti s klijentom je ona o 
njegovim mogućnostima. 

Treći važan pristanak znači dobiti DA 
na pitanje poput: “Dakle, ako sam Vas do-
bro shvatio, Vi biste bili spremni investirati 
100.000 kn u poboljšanje efikasnosti Vaših 
prodajnih aktivnosti?” ili “Vi ste spremni 
odvajati mjesečno 200 kuna kako bi u svo-
joj 55 godini imali ušteđenih 20.000 eura?” 
Tek ako smo dobili DA možemo krenu-
ti dalje s prodajnim razgovorom. Ako ni-
smo, rješavamo prigovore koje nakon ne-
gativnog odgovora dobijemo od klijenta. 
Primijetite, kako nigdje u pitanjima ne ko-
ristim nazive proizvoda ili usluga, tj. pita-
nje ne glasi: ”Vi biste bili spremni investi-
rati 100.000 kn u naš CRM sustav?” Logika 
je jednostavna: klijent nikada ne kupuje 
proizvod, već koristi koje će mu taj proi-
zvod donijeti!

stvar je jednostavna
Vodeći ovakav prodajni razgovor korište-
njem tehnike postepenog zaključivanja 
uvijek znam na čemu sam s klijentom i 
gdje je prepreka koja ga sprječava u dono-
šenju odluke o kupnji. Ovakva postepena 
metoda minimalizira mogućnost dobivanja 
NE od klijenta na kraju razgovora. Stvar je 
jednostavna: ako sam dobio slaganje klijen-
ta kako ima potrebu za proizvodom, kako 
ima osjećaj hitnosti, te kako postoje mo-
gućnosti za rješavanje potrebe, tada je vrlo 
teško očekivati kako ću od tog klijenta do-
biti išta osim DA na kraju razgovora za ku-
povinu proizvoda kojeg nudim. NE na 
kraju razgovora, koje toliko frustrira mno-
ge prodavače, nije ništa drugo nego NE na 
neki od 3 elementa opisana u prethodnom 
i ovom nastavku Male škole prodaje. Bitno 
je samo da li kao prodavači znamo na koji 
se element taj dio odnosi i kako argumenti-
rati da pretvorimo taj odgovor u DA. 


