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ZARABIAJ
JAK ZWI}KSZYm ZYSKI Z KA¿DEJ SPRZEDA¿Y?
„Najlepszy czas na to, ĝeby sprzedawaÊ wiÚcej,
jest wtedy, gdy ludzie kupujÈ”.
— Dave Lakhani
Jednym z najszybszych sposobów na zwiÚkszenie sprzedaĝy w czasach kryzysu jest sprzedawanie wiÚkszej liczby produktów tym ludziom, którzy juĝ u Ciebie kupujÈ — albo stworzenie dla nich tak
atrakcyjnej oferty, ĝe bÚdÈ musieli powiedzieÊ „tak”, poniewaĝ
odmawiajÈc Ci, mogÈ zbyt wiele straciÊ.
Wiem, ĝe to, co napisaïem w poprzednim akapicie, jest oczywiste. Niestety, wielu sprzedawców wciÈĝ nie rozumie tej prawdy.
Gdy czasy sÈ trudne, sprzedawcy sÈ szczÚĂliwi, gdy uda im siÚ cokolwiek sprzedaÊ, i zapominajÈ o tym, ĝeby namawiaÊ klientów do
zwiÚkszenia zamówienia. Zastanów siÚ jednak przez chwilÚ —
nawet gdy McDonald’s odnotowuje spadek sprzedaĝy, to i tak zawsze proponuje wszystkim klientom zestaw powiÚkszony, prawda?
Pracownicy McDonald’s nie zakïadajÈ, ĝe nie staÊ CiÚ na wiÚksze
zamówienie. Nie wychodzÈ z zaïoĝenia, ĝe powinni siÚ cieszyÊ, ĝe
w ogóle coĂ zamówiïeĂ. Po prostu postÚpujÈ zgodnie z odgórnymi
zaleceniami. InformujÈ CiÚ, ĝe wystarczy trochÚ dopïaciÊ, ĝeby
dostaÊ duĝo wiÚkszÈ porcjÚ. Dodatkowy napój i frytki to niewielki
koszt dla firmy, dlatego kaĝdy powiÚkszony zestaw oznacza dla
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niej dodatkowy zysk. Wystarczy, ĝe kaĝdy klient zapïaci 30 – 50 centów za posiïek, ĝeby zyski restauracji znaczÈco wzrosïy. Ty teĝ moĝesz zastosowaÊ tÚ metodÚ.

SPRZEDAJ LEPSZY PRODUKT,
GDY TYLKO KLIENT WYRAZI CH}m KUPNA
W chwili, gdy klient podejmuje decyzjÚ o kupnie, zobowiÈzuje siÚ
do wspóïpracy z TobÈ. Angaĝuje siÚ w proces realizowania obietnicy
Twojego produktu lub usïugi. Lubi CiÚ i to wïaĂnie w tym momencie, bardziej niĝ w którymkolwiek innym, jest skïonny do powiÚkszenia swojego zamówienia.
Up-selling nie oznacza nic innego, jak zaoferowanie klientowi
wiÚcej w zamian za niewielkÈ dodatkowÈ opïatÚ. W momencie
dokonania zakupu duĝo ïatwiej jest przekonaÊ klienta, ĝeby wykupiï dodatkowÈ gwarancjÚ, niĝ gdy od kupna minie jeden lub dwa
dni. atwiej jest namówiÊ kierowcÚ, ĝeby oprócz rocznej wymiany
oleju wykupiï równieĝ regularne przeglÈdy samochodu, w momencie
dokonywania sprzedaĝy niĝ za miesiÈc. Dla klienta, którego firma
dynamicznie siÚ rozwija, duĝo atrakcyjniejsza jest oferta systemu
telefonicznego z piÚcioma stacjami dokujÈcymi niĝ kupno jednego
telefonu teraz i nastÚpnego za jakiĂ czas.
Sprzedaĝ ïÈczona polega na tym, ĝe oferujesz klientowi wiÚkszÈ
wartoĂÊ w zamian za niewielkÈ dopïatÚ. Najlepiej by byïo, gdybyĂ
mógï zaoferowaÊ produkt, który ma lepszÈ jakoĂÊ, dodatkowe
opcje albo przynosi klientowi wiÚcej korzyĂci. Oto scenariusz, który
zastosowaïem z powodzeniem w rozmowach z wieloma klientami.
OczywiĂcie czasem muszÚ go nieco zmodyfikowaÊ, dlatego przedstawiÚ Ci kilka wersji.
„DostaliĂmy od pana zamówienie na wydruk, który mamy wykonaÊ na ten piÈtek. ProszÚ spojrzeÊ. To jest papier, na którym
wydrukujemy pana zamówienie. Poniewaĝ zamierza pan rozdawaÊ
te ulotki na targach, byÊ moĝe zainteresuje pana inny papier —
ma wodne pokrycie, dziÚki czemu jest gïadszy, a kolory na wydruku
sÈ ĝywsze. Cena tego lepszego papieru to tylko 2 centy wiÚcej za
kartkÚ. Czy chciaïby pan wybraÊ lepszÈ jakoĂÊ dla swoich ulotek?”.
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„Wybraï pan piÚkny kamieñ. Ale nie ma pan wraĝenia, ĝe ten
diament poĂrodku przytïacza te, które go otaczajÈ? ProszÚ porównaÊ — oto ten sam diament otoczony nieco wiÚkszymi kamieniami.
Prezentuje siÚ duĝo lepiej, prawda? WiÚksze kamienie kosztujÈ
tylko 100 dolarów wiÚcej niĝ te, które pan wybraï. Moĝe jednak
zmieni pan zamówienie?”.
„Wiem, ĝe bÚdzie pan bardzo zadowolony ze skanera OmniScan,
który jest kompatybilny z pañskim systemem wspomagania sprzedaĝy. Wersja OmniScan 2 jest pokryta ochronnÈ gumowÈ powïokÈ
i ma dïuĝszy kabel, dziÚki któremu kasjer moĝe dosiÚgnÈÊ do
wiÚkszych i ciÚĝszych przedmiotów. Kosztuje 7 dolarów wiÚcej i ma
o 20 procent dïuĝszÈ ĝywotnoĂÊ przy normalnym uĝyciu — wïaĂnie
dziÚki tej dodatkowej powïoce i dïuĝszemu kablowi. Czy chciaïby
pan kupiÊ wersjÚ OmniScan 2, dziÚki której produkt ten posïuĝy
panu dïuĝej?”.
Zanim sklepy CompUSA zniknÚïy z rynku, kupowaïem w nich
wszystkie moje notebooki. Nigdy jednak nie wykupywaïem dodatkowej gwarancji, poniewaĝ wydawaïa mi siÚ niepotrzebna. Jednak
któregoĂ dnia, gdy kupowaïem kolejny notebook, sprzedawca zapytaï mnie: „Czy chciaïby pan dokupiÊ dwuletniÈ gwarancjÚ? Kosztuje 90 dolarów i obejmuje równieĝ bateriÚ. JeĂli wykupi pan gwarancjÚ, dostanie pan nowÈ bateriÚ za mniej niĝ poïowÚ ceny, a proszÚ
zauwaĝyÊ, ĝe baterie tracÈ swojÈ moc juĝ po jednym roku”. atwo
byïo mi zgodziÊ siÚ na tÚ propozycjÚ, poniewaĝ z finansowego
punktu widzenia byïa ona sensowna. Sprzedawca mówiï prawdÚ
— po krótkim czasie uĝywania sprzÚtu baterie wyïadowywaïy siÚ
coraz szybciej. Bardzo mnie to irytowaïo. ZaïoĝÚ siÚ, ĝe mniej niĝ
poïowa ludzi, którzy wykupili gwarancjÚ, przyszïa z powrotem do
sklepu po nowÈ bateriÚ; wiÚkszoĂÊ o tym zapominaïa (ja nie — dostaïem nowÈ bateriÚ po 14 miesiÈcach). Ich gwarancja wygasïa
niewykorzystana po dwóch latach. Firma zarobiïa wiÚcej pieniÚdzy; równieĝ sprzedawca, który przekonaï mnie do wykupienia
gwarancji, cieszyï siÚ wiÚkszÈ prowizjÈ. Zdoïaï sprzedaÊ produkt,
którego wiÚkszoĂÊ ludzi nie kupuje. Na pewno byïbym duĝo mniej
skïonny do wykupienia gwarancji, gdyby zaproponowano mi jÈ
póěniej albo gdyby przysïano mi ofertÚ do domu.
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ZREDUKUJ OFERT},
GDY TYLKO KLIENT POWIE „NIE”
Drugi najlepszy moment na sprzedaĝ jest wtedy, gdy potencjalny
klient odpowiada odmownie na TwojÈ najlepszÈ ofertÚ. Gdy klienci
odmawiajÈ kupna, to prawdopodobnie majÈ jakieĂ obiekcje, o których
nie chcÈ powiedzieÊ. JeĂli w takiej sytuacji zaoferujesz im nowÈ
opcjÚ za innÈ cenÚ albo na innych warunkach, mogÈ zainteresowaÊ
siÚ TwojÈ propozycjÈ. Zbyt wielu sprzedawców traktuje sïowo
„nie” jak ostatecznÈ odmowÚ i nie przedstawia ĝadnej kontroferty.
W takich sytuacjach sprzedaĝ jest prawdziwÈ grÈ liczbowÈ — jeĂli
kaĝdego, kto odrzuci TwojÈ ofertÚ, poprosisz o rozwaĝenie innej
opcji, czÚĂÊ z nich zainteresuje siÚ TwojÈ drugÈ propozycjÈ i Twoje
wysiïki nie pójdÈ na marne.
Gdy sprzedawaïem systemy wspomagania sprzedaĝy, czÚsto ïÈczyliĂmy w jednym pakiecie program i instalacjÚ. JeĂli klient nie
byï zainteresowany naszym sprzÚtem, z miejsca proponowaliĂmy,
ĝe rozdzielimy naszÈ ofertÚ i wykonamy instalacjÚ za niego. Okoïo
10 procent osób, którym zaproponowaliĂmy tÚ opcjÚ, zgodziïo siÚ na
niÈ. DziÚki temu wszyscy przybliĝyliĂmy siÚ do naszych celów
sprzedaĝowych.
Zastanów siÚ, jak mógïbyĂ zredukowaÊ swojÈ ofertÚ (ang. downsell). Co moĝesz zaproponowaÊ? Gdy szkolÚ sprzedawców mebli,
radzÚ im, ĝeby od razu pokazali klientowi tañszy model tego samego
producenta i podobnie wyglÈdajÈcy tañszy model innego producenta. Wielu klientów z pewnoĂciÈ zainteresuje siÚ tÈ ofertÈ.
InnÈ wersjÈ redukowania oferty jest przedstawienie klientom
caïej serii opcji. Pokazujesz im produkt, którym nie sÈ zainteresowani. Potem pokazujesz duĝo tañszÈ opcjÚ, a na koñcu przedstawiasz produkt, który faktycznie chciaïbyĂ im sprzedaÊ. W wielu
przypadkach kontrast miÚdzy drogim a tanim produktem sprawia,
ĝe klient wybierze ofertÚ, która znajduje siÚ poĂrodku. Wypróbuj
tÚ taktykÚ i zobacz, czy siÚ sprawdza. Zdziwisz siÚ, jak czÚsto
przynosi poĝÈdany efekt.
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A oto czego nie powinieneĂ robiÊ. Nie pytaj: „Czy mogÚ pokazaÊ panu innÈ ofertÚ albo zaproponowaÊ inny produkt?”. Po prostu zrób to. Nie proĂ o pozwolenie; dziaïaj zgodnie ze strategiÈ,
którÈ wczeĂniej sobie przygotowaïeĂ. Gdy klient nie bÚdzie chciaï
kupiÊ pierwszego produktu, który mu zaproponujesz, natychmiast
przedstaw mu tañsze rozwiÈzanie. Ja zazwyczaj mówiÚ tak: „Rozumiem. Jest jeszcze inna opcja — myĂlÚ, ĝe mogïaby siÚ panu
bardziej spodobaÊ, biorÈc pod uwagÚ to, co przed chwilÈ pan mi
powiedziaï”. A potem od razu przedstawiam drugÈ ofertÚ. JeĂli nie
zrobisz tego od razu, to prawdopodobieñstwo, ĝe klient zdecyduje
siÚ na Twój produkt, znaczÈco zmaleje. PamiÚtaj, ile czasu i energii
zainwestowaïeĂ w to, ĝeby w ogóle nawiÈzaÊ kontakt z tym klientem.
JeĂli Wasza rozmowa przebiegïa poprawnie, prawdopodobnie bÚdzie
chciaï CiÚ wysïuchaÊ. Najgorsze, co Ci siÚ moĝe zdarzyÊ, gdy zaprezentujesz klientowi lepszy produkt lub ograniczysz swojÈ ofertÚ,
to ostateczna odpowiedě odmowna.

POWIk¿ OFERTY, ¿EBY SPRZEDAm WI}CEJ
WiÈzanie ofert, czyli sprzedawanie pakietów produktów lub usïug,
to bardzo popularna praktyka. Sprzedawcy jednak rzadko wpadajÈ
na pomysï wiÈzania produktów, które nie sÈ sprzedawane w pakietach. Musisz myĂleÊ naprawdÚ szybko, jeĂli nie chcesz straciÊ klienta. JeĂli moĝesz poïÈczyÊ wszystkie produkty, którymi zainteresowany jest klient, w jeden niestandardowy pakiet, postaraj siÚ to
zrobiÊ. Ludzie czÚsto sÈ gotowi wydaÊ wiÚcej, ĝeby dostaÊ dokïadnie to, czego chcÈ. Nie bój siÚ nawiÈzaÊ wspóïpracÚ z firmÈ konkurencyjnÈ albo innym dostawcÈ, jeĂli razem moĝecie stworzyÊ pakiet,
który przyciÈgnie wielu klientów. ByÊ moĝe bÚdzie CiÚ to kosztowaÊ trochÚ pracy, ale tak niestety wyglÈda sprzedawanie w trudnych czasach. Poszerz horyzonty, wykaĝ siÚ kreatywnoĂciÈ — zrób
wszystko, co jest konieczne.
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WYKORZYSTUJ CROSS-SELLING, GDY
SPRZEDAJESZ NAJLEPSZYM KLIENTOM
Czasami mam wraĝenie, ĝe wiÚcej pieniÚdzy zarobiïem poprzez
cross-selling i programy partnerskie niĝ poprzez jakiekolwiek inne formy sprzedaĝy. Ty równieĝ moĝesz zastosowaÊ tÚ technikÚ.
Polega ona na tym, ĝe ktoĂ, kto ma dla mnie idealnego klienta, ale
nie jest mojÈ konkurencjÈ, przedstawia mi tÚ osobÚ w zamian za
to, ĝe ja zapoznam go z moimi najlepszymi klientami. Zawsze, gdy
opowiadam o tej metodzie sprzedawcom, sïyszÚ ich sprzeciw: „Nie
chcÚ oddawaÊ nikomu moich klientów; chcÚ sprzedawaÊ im jak
najwiÚcej swoich produktów”. „Oddawanie wïasnych klientów jest
niebezpieczne. Co bÚdzie, jeĂli ta osoba nawiÈĝe wspóïpracÚ z naszÈ
konkurencjÈ, gdy ona juĝ dostanie naszego klienta?”. Lista obiekcji
jest dïuga — i caïkowicie bezpodstawna.
Cross-selling jest skutecznÈ technikÈ sprzedaĝy. Zaufana osoba,
przekazujÈc Ci swojego klienta, zwiÚksza TwojÈ wiarygodnoĂÊ w jego oczach. Sprzedawanie przez rekomendacjÚ to jedna z najprostszych rzeczy, jakie moĝesz zrobiÊ. Osoba, która poleca Ci swojego
klienta, wie, ĝe moĝe na tym duĝo zyskaÊ (nowych klientów, Twoje
poparcie), dlatego chÚtnie bÚdzie to robiÊ.
W wiÚkszoĂci przypadków zwykïe polecenie okreĂlonego sprzedawcy wystarczy, ĝeby przekonaÊ klienta. Czasami trzeba zrobiÊ coĂ
wiÚcej — zaoferowaÊ rabat albo jakiĂ upominek.
Aby jak najlepiej wykorzystaÊ wartoĂÊ polecenia, trzymam siÚ
pewnego z góry okreĂlonego procesu. Oto on:
1. Osoba, która poleca mi swoich klientów, umawia siÚ ze mnÈ,
ĝe bÚdzie do mnie dzwoniÊ w okreĂlonych porach — powiedzmy, miÚdzy 10.00 a 12.00. Ja zapewniam jÈ, ĝe w tym
czasie nie bÚdÚ odbieraï ani wykonywaï ĝadnych innych
telefonów.
2. Osoba ta mówi klientowi, ĝe zna kogoĂ, kto jej zdaniem jest
specjalistÈ w branĝy (tu wymienia branĝÚ, w której Ty pracujesz). Potem mówi, ĝe ma tego kogoĂ na linii i chciaïaby
przedstawiÊ go klientowi. Prosi klienta, ĝeby poczekaï 10 se-
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kund na poïÈczenie. W tym czasie dzwoni do mnie, a ja natychmiast odbieram telefon.
3. Gdy zostaniemy ze sobÈ poïÈczeni, nasz wspólny znajomy
przedstawia nas sobie (to jest kluczowy element caïego procesu) i proponuje, ĝebyĂmy umówili siÚ na rozmowÚ w przyszïym tygodniu. WiÚkszoĂÊ klientów jest zainteresowana rozmowÈ z kimĂ, kogo poleciïa im zaufana osoba. JeĂli powiesz,
ĝe zadzwonisz jeszcze raz, ĝeby umówiÊ siÚ na rozmowÚ, Twoje
szanse na odpowiedě pozytywnÈ znaczÈco zmalejÈ. Umów siÚ
od razu — gdy Waszej rozmowie przysïuchuje siÚ osoba, którÈ
Twój przyszïy klient darzy szacunkiem i zaufaniem.
4. PoproĂ osobÚ, która CiÚ poleca, ĝeby powiedziaïa: „Jestem
przekonany, ĝe wasza wspóïpraca bÚdzie przebiegaÊ bez
problemu. Dave Ăwietnie siÚ zna na X. CieszÚ siÚ, ĝe umówiliĂcie siÚ na rozmowÚ, poniewaĝ bardzo chciaïem pomóc
wam osiÈgnÈÊ coĂ wiÚcej”.
5. PoproĂ osobÚ, która zainicjowaïa TwojÈ rozmowÚ z potencjalnym klientem, ĝeby potwierdziïa datÚ Waszej rozmowy,
a potem wszyscy siÚ rozïÈczcie. Nie proĂ jej, ĝeby kontynuowaïa rozmowÚ z klientem, chyba ĝe bÚdzie chciaï on zadaÊ
jej jakieĂ pytania. Najlepiej, jeĂli wszyscy zakoñczycie rozmowÚ w tym samym momencie. DziÚki temu klient nie bÚdzie
miaï czasu na wÈtpliwoĂci i nie poprosi Waszego wspólnego
znajomego o odwoïanie spotkania.
Bez wzglÚdu na to, w jakiej branĝy pracowaïem, ta wymiana
klientów zawsze przynosiïa mi duĝe zyski. Pozwól, ĝe podam Ci
kilka przykïadów. Zastanów siÚ, jak mogïoby to wyglÈdaÊ w Twoim
konkretnym przypadku.
x Firma sprzÈtajÈca moĝe polecaÊ firmÚ przeprowadzkowÈ.
x Dealer samochodowy moĝe polecaÊ swoich klientów firmie
ubezpieczeniowej.
x OĂrodek odnowy biologicznej mógïby nawiÈzaÊ wspóïpracÚ
z firmÈ jubilerskÈ.
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x Sprzedawca komputerów mógïby polecaÊ swoim klientom
sklep z telefonami komórkowymi.
x Cukiernik mógïby nawiÈzaÊ wspóïpracÚ z organizatorem wesel.
x Firma oferujÈca usïugi finansowe mogïaby polecaÊ swoim
klientom agencjÚ nieruchomoĂci.
x Hospicjum mogïoby wspóïpracowaÊ z firmÈ sprzedajÈcÈ
sprzÚt medyczny.
x Mechanik mógïby wspóïpracowaÊ ze sprzedawcÈ opon.
x Firma zajmujÈca siÚ czyszczeniem dywanów mogïaby polecaÊ swoim klientom okreĂlonego producenta dywanów.
W polecaniu klientów najlepsze jest to, ĝe gdy nawiÈĝesz wspóïpracÚ z firmÈ partnerskÈ, ta bÚdzie chÚtnie CiÚ polecaÊ potencjalnym klientom — zwïaszcza gdy jÈ do tego dodatkowo zachÚcisz.
I moja ostatnia uwaga dotyczÈca tej formy zwiÚkszania sprzedaĝy — moĝesz polecaÊ swoich klientów firmom partnerskim za
poĂrednictwem poczty (tradycyjnej lub elektronicznej). Ja zazwyczaj robiÚ to w formie artykuïu w newsletterze albo w e-mailu
skierowanym do wyselekcjonowanej grupy klientów — nie do
wszystkich, którzy subskrybujÈ mój newsletter. JeĂli zastosujesz tÚ
metodÚ, warto podaÊ firmie partnerskiej dane kontaktowe osób,
do których napisaïeĂ e-mail, tak aby mogïa ona w krótkim czasie
równieĝ do nich napisaÊ. W takich sytuacjach zazwyczaj proponujÚ, ĝe pokryjÚ koszty wydruku oraz przesyïek, i o to samo proszÚ moich partnerów. JeĂli jednak bardzo zaleĝy mi na wspóïpracy
z okreĂlonÈ firmÈ, pïacÚ zarówno za wysïanie jej oferty do moich
klientów, jak i za wysïanie mojej oferty do jej klientów. JeĂli masz
takÈ moĝliwoĂÊ, sam zaprezentuj pokrótce swojÈ ofertÚ i poproĂ
o doïÈczenie Twojego listu do przesyïki. DziÚki temu bÚdziesz miaï
pewnoĂÊ, ĝe klient otrzyma wszystkie najwaĝniejsze informacje.
Moĝecie jeszcze bardziej rozszerzyÊ wspóïpracÚ partnerskÈ, na
przykïad zamieszczajÈc na swoich stronach internetowych ïÈcza do
siebie albo wynajmujÈc wspólne stoisko na targach. BÈdě kreatywny
i odwaĝny, a przekonasz siÚ, ĝe wymiana najlepszych klientów
przyniesie Ci duĝe korzyĂci.
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Zarabiaj

ROZWIANIE WkTPLIWO¥CI
Sprzedawcy czÚsto sprzeciwiajÈ siÚ takim formom zwiÚkszania
sprzedaĝy, jak proponowanie lepszego produktu, redukowanie oferty,
ïÈczenie ofert czy wymiana najlepszych klientów. WiÚkszoĂÊ z tych
obiekcji jest bezpodstawna. NajczÚstszym powodem, dla którego
sprzedawcy nie chcÈ stosowaÊ tych technik, jest to, ĝe czujÈ siÚ
skrÚpowani. Te metody sprzedaĝy wymagajÈ przyjÚcia zupeïnie
innego sposobu myĂlenia. Ich skutecznoĂÊ zaleĝy od systematycznoĂci i konsekwencji sprzedawcy. JeĂli chcesz, ĝeby Twoja sprzedaĝ wzrosïa, musisz za kaĝdym razem oferowaÊ klientom lepszy
produkt albo redukowaÊ ofertÚ — zaleĝnie od ich odpowiedzi. Musisz wszÚdzie szukaÊ okazji do nawiÈzania wspóïpracy z innymi
firmami. I musisz pogodziÊ siÚ z tym, ĝe czÚsto spotkasz siÚ z odmowÈ. JeĂli jednak bÚdziesz konsekwentny w swoich dziaïaniach,
bez trudu zwiÚkszysz sprzedaĝ i szybciej osiÈgniesz cele, które sobie
postawiïeĂ.
Oto Twoje zadanie domowe na dzisiaj — usiÈdě i wymyĂl jeden
sposób na:
x up-selling,
x zredukowanie oferty,
x sprzedaĝ wiÈzanÈ,
x cross-selling, czyli nawiÈzanie wspóïpracy z innÈ firmÈ w celu
wymiany najlepszych klientów.
Wypisz swoje pomysïy na kartce i wprowadě je w ĝycie w ciÈgu
najbliĝszego tygodnia. Przez nastÚpne 90 dni notuj, co siÚ dzieje
za kaĝdym razem, gdy prezentujesz jednÈ z tych ofert swoim klientom. Zdziwisz siÚ, jak fantastyczne rezultaty osiÈgniesz.
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