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Kod pitanja vrijedi staro informatičko pravilo 
GIGO : “Garbage in – Garabage Out”. Nekorisna 
informacija koju ste dobili od klijenta posljedica 
je nekorisnog ili krivo usmjerenog pitanja koje 
ste mu postavili. Kakvo pitanje, takav i odgovor. 

Za početak ispišite 10-15 najčešćih pitanja 
koja postavljate svojim klijentima 
tijekom prodajnog razgovora. 
Sada se stavite u ulogu klijenta i 

zamislite da vama netko postavlja ta ista pitanja pa 
pokušajte odgovoriti na njih. Koliko ste se ugodno i 
opušteno osjećali dok ste odgovarali na pitanja? Ko-
liko ste informacija prikupili pomoću njih? Na koli-
ko ste pitanja odgovorili kratko sa da ili ne? Ukoliko 
ste se osjećali kao na policijskom ispitivanju prilikom 
kojeg ste dali vrlo malo informacija i većinom ste od-
govarali sa da ili ne, tada većina pitanja koja postavljate 
svojim klijentima pripada skupini zatvorenih pitanja.

Zatvorena pitanja 
Zatvorena pitanja možemo 
najlakše prepoznati po rječici 
“li” koju sadrže u sebi: “Imate 
li… Znate li… Hoćete li…”.

Zovemo ih zatvorenima jer za-
tvaraju komunikaciju. Dobijemo li na 
neko pitanje negativan odgovor, po-
novno se moramo naprezati i smišlja-
ti novo pitanje. Ova pitanja daju vrlo 
malo informacija i najčešće usmjera-
vaju klijenta na kratke odgovore. S nji-
ma isključujemo klijenta iz razgovora jer 
mu ne dajemo priliku da nam ispriča nešto o 
svojoj situaciji. Ustvari, postavljanje zatvorenih 
pitanja je monolog. 

Koliko ste puta započeli prodajni razgo-
vor a da ste već prije samog početka i prvog 
pitanja upućenog klijentu znali što ćete mu 
prodati? Većina prodavača pretpostavlja što 
kupac želi i treba. A što mislite koja pitanja 
postavljamo kada nešto pretpostavljamo 
i samo želimo potvrdu našeg znanja? Pa 
zatvorena, naravno! Rešetamo klijenta za-
tvorenim pitanjima u nadi da će potvrditi 
naše pretpostavke. To nije dijalog, jer cijelo 
vrijeme samo jedna strana priča, tj. postavlja 
pitanja na koje već “zna” odgovor. To zove-
mo monolog, a monolog ne prodaje. A što 
mislite koja pitanja postavljamo kada želi-
mo kontrolirati razgovor jer se bojimo da će 

krenuti u nekom drugom smjeru? Naravno, ponovno zatvorena! 
Kontrola i monolog nisu put kojime trebamo voditi klijenta prema 
kupnji.

otvorena pitanja
Klijenti kupuju tek kada se osjećaju uključenim u razgovor, tek kada 

sudjeluju u dijalogu. Dijalog postižemo postavljanjem 
otvorenih pitanja. Rudyard Kipling, čuveni autor 
“Knjige o džungli” možda je još poznatiji po pjesmi iz 
svoje novinarske karijere: “Imam šest pomoćnika koji 
su me naučili svemu što znam. Zovu se Što, Zašto, 
Kada, Kako, Gdje i Tko!” Ovo su neke od riječi koji-
ma započinjemo dijalog s klijentom uz pomoć otvore-
nih pitanja. Ova nam pitanja otvaraju komunikaciju. 
Odgovor na prethodno nam daje dovoljno informa-
cija da postanimo novo pitanje. Razgovor može ići 
unedogled. Klijent nam daje mnogo više informacija 

i osjeća se više uključenim u proces jer ima pri-
liku izraziti sebe, svoju situaciju i svoje po-

glede. Otvorena pitanja na počet-
ku komunikacije vode nas do više 

informacija koje nam omogućuju 
da klijentu ponudimo pravi proizvod 

koji će mu biti lakše kupiti.

neutralna pitanja
Otvorena pitanja možemo podijeliti 
na dvije vrste ovisno o širini i oče-
kivanju od odgovora koji dobivamo. 
Neutralna pitanja ničim ne ograni-

čavaju klijenta u davanju informacija i 
omogućavaju nam da dobijemo njegovu 

sliku situacije. Ne pitanje “Što ima novo kod 
vas od našeg prošlog susreta?”, klijent nam 
može ponuditi odgovore od kupovine nove 
opreme do svog godišnjeg odmora. Dajemo 
mu priliku da nam ispriča ono što je njemu u 

tom trenutku važno. Ali ukoliko postavimo 
usmjereno pitanje poput “Kakva je situa-
cija s prodajom od našeg prošlog susreta?”, 
klijent će nam pričati samo o prodaji iako to 
možda nije njegov najveći problem. Idealan 
redoslijed pitanja u prodajnom razgovoru 
krenuo bi neutralnim pitanjima, nastavio 
se usmjerenim i završio sa zatvorenim pi-
tanjima. 

Idući nastavak pokazat će nam područja 
na koja bi trebali usmjeriti naša pitanja, te 
koja to pitanja više od drugih usmjeravaju 
klijenta prema kupnji.
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KAKVO PITANJE TAKAV I ODGOVOR
Koliko vam se puta dogodilo da nakon završetka prodajnog sastanka bacite pogled na svoje 
bilješke i suočite se s hrpom nebitnih informacija koje vam niti ne pomažu u prodaji? Otkrit 
ćemo vam tajnu: problem nije u klijentu i njegovim odgovorima, već u vama i pitanjima koja 
ste mu postavljali tijekom razgovora. 

■ Pitanja koja postavljate određuju 
odgovore koje ćete dobiti.

■ Zatvorena pitanja vode u 
monolog, otvorena u dijalog.

■ Kontrola i monolog ne vode 
klijenta prema kupnji.

■ Postavljajte klijentima više 
neutralnih pitanja i bit ćete 
impresionirani posljedicama.
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