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Nie moŝesz sfinalizowa÷
transakcji?
Czyja to wina?
Czy za niezamkniātí sprzedaŠ obwiniasz klienta?
(Wĩaŀciwie to potencjalnego klienta, bo przecieŠ nie udaĩo
Ci siā sfinalizowaï transakcji, prawda?). Czy tak samo
tĩumaczysz siā przeĩoŠonemu, gdy klient nie chce siā
z Tobí umówiï albo nie chce (jeszcze) zĩoŠyï
zamówienia?
Po 25 latach zdobywania doŀwiadczeī jako
przedstawiciel handlowy, potem równieŠ jako ekspert
od szkoleī i doradztwa, mogā z caĩym przekonaniem
stwierdziï, Še nic siā nie zmienia. Nigdy jeszcze
nie sĩyszaĩem, aby handlowiec powiedziaĩ: „Klient wciíŠ
jest tylko potencjalnym klientem. Nie kupiĩ i to moja
wina” albo „Klient nie chce siā umówiï na spotkanie
i to ja jestem temu winny”.
Mówisz: „AleŠ Jeffrey, nie rozumiesz… Ja jestem w innej
sytuacji, bo…”. Bzdura! Od innych jí róŠni tylko to,
Še to Ty sam wolisz obwiniaï za niepowodzenie kogoŀ
innego, a nie samego siebie.
Jeŀli sĩyszysz, Še potencjalni klienci nieustannie
powtarzají:
„A moŠe by tak pan zadzwoniĩ za dwa tygodnie?”.
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„Nie mieliŀmy jeszcze czasu tego przedyskutowaï
w naszym gronie. Proszā o telefon za trzy dni”.
„Tak, wciíŠ jesteŀmy zainteresowani, ale to, co tu siā
teraz dzieje, to prawdziwe szaleīstwo i…”.
„Muszā porozumieï siā w tej sprawie z partnerem
biznesowym”.
„Nie jestem jeszcze przekonana do zakupu”.
Wiesz co? Wina nie leŠy po stronie klientów. To tylko
Twoja wina!
NajwaŠniejsze jest zaakceptowanie odpowiedzialnoŀci
za brak porozumienia i zadanie kilku pytaī,
aby potencjalny klient wyjaŀniĩ Ci, dlaczego
tak naprawdā nie zdecydowaĩ siā jeszcze powiedzieï
„tak”. Nie powiedziaĩ teŠ „nie”, wiāc najwyraŞniej
po prostu nie rozwiaĩeŀ wszystkich jego wítpliwoŀci.
Ludzie zajmují siā sobí. Myŀlí o sobie i robií wszystko,
aby zatroszczyï siā o swoje sprawy. Ty martwisz siā,
rozmyŀlasz i dziaĩasz tak, aby jak najlepiej zadbaï
o swoje. Klienci mají w nosie Twoje sprawy, chyba
Še dostrzegí, Še zainteresowanie siā im opĩaca
— zauwaŠí potrzebā lub wynikající z tego dziaĩania
korzyŀï. (Wiem, to samolubne, ale tak wĩaŀnie wyglída
prawda).
Jeŀli potencjalny klient mówi: „Do czwartku do godz.
13:00 bādā juŠ wiedziaĩ…”, to wydaje Ci siā,
Še otrzymaĩeŀ znak i nieprzekraczalny termin. Kiedy
zrozumiesz, Še dla klienta konkretna data i godzina
nie znaczy praktycznie nic, znajdziesz siā na najlepszej
drodze do przyjācia odpowiedzialnoŀci za swojí klāskā
jako przedstawiciela handlowego.
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Gdy nastāpnym razem skontaktujesz siā z potencjalnym
klientem, przyjmij postawā proaktywní, koncentrujíc
siā na oczekiwaniu, Še dotrzyma swojej obietnicy.
Jeŀli sĩyszysz, Še decyzja zapadnie we wtorek, zapytaj:
„Czy w takim razie mógĩbym wpaŀï w ŀrodā o godzinie
10:00, aby usĩyszeï dobrí nowinā?”.
Na pewnym etapie, gdy juŠ nabierzesz doŀwiadczenia,
zrozumiesz, Še tak naprawdā masz bardzo maĩo
do stracenia. Wtedy uŀwiadomisz sobie, Še trzeba zadaï
bezpoŀrednie pytanie, czy klient ma zamiar kupiï dany
produkt, czy nie. Nie moŠesz spotykaï siā z nim
na fundowanych kolacjach przez nastāpny rok.
Nie warto traciï czasu i siĩ na takie podchody.
A co, jeŀli Twój klient jest po prostu miĩí osobí, która
nie lubi odmawiaï? BídŞ z nim szczery, ale i staraj siā
zrozumieï. Tak czy owak, czeka Ciā zadanie jeszcze
kilku pytaī, aby ustaliï, dlaczego odracza ostateczní
decyzjā.
Musisz byï gotów podjíï ryzyko i chcieï poznaï
prawdziwy powód odmowy. Jeŀli uznasz, Še i tak
nie da siā mu niczego sprzedaï, nie musisz siā juŠ
przecieŠ niczego obawiaï i podejmij ryzyko. Niech
trudne negocjacje i nieudane transakcje staní siā
dla Ciebie obszarem doŀwiadczalnym. SprawdŞ,
jak daleko moŠesz siā posuníï, aby poznaï prawdā.
Gdy spotkanie dobiegnie koīca i okaŠe siā, Še nie udaĩo
siā przekonaï klienta do zakupu, bídŞ gotów przyjíï
na siebie odpowiedzialnoŀï za caĩy proces. Gĩowa
do góry! IdŞ dalej, aby pomóc kolejnemu potencjalnemu
klientowi.
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Poznanie prawdziwych przyczyn niepowodzenia mośe byõ
bolesnym doļwiadczeniem. Czy jesteļ gotów na wszystkie
szeļõ?
1. Nie udaĩo Ci siā stworzyï wystarczajíco silnego
poczucia koniecznoŀci zakupu.

2. Nie odkryĩeŀ prawdziwych obiekcji klienta.
3. Nie stworzyĩeŀ wystarczajíco silnego poczucia
pilnoŀci transakcji.

4. Nie udaĩo Ci siā przekonaï klienta do korzyŀci
z posiadania produktu.

5. Nie udaĩo Ci siā zbudowaï zaufania.
6. Nie udaĩo Ci siā przekonaï klienta swojí pewnoŀcií
siebie… prawda?

Co powinieneļ zrobiõ (i czego nie robiõ?)
x Nie obwiniaj klienta za swoje niepowodzenie.
x Nie narzekaj na wymówki klienta.
x Poznaj prawdziwy powód odmowy zawarcia transakcji.
x Znajdř rozwi zanie pozwalaj ce usun õ z drogi wszelkie
przeszkody.
x Zrób wszystko, aby rozwiaõ w tpliwoļci klienta i sfinalizowaõ
transakcj¤.
x ORAZ zadbaj o to, aby nast¤pnym razem nie musieõ
po raz kolejny walczyõ z tymi samymi obiekcjami klienta.
To Ty dŞwigasz na barkach ciāŠar odpowiedzialnoŀci
za tā transakcjā. Jeŀli chcesz staï siā profesjonalistí
w swoim fachu, nie uchylaj siā przed odpowiedzialnoŀcií
za nieudaní transakcjā. Spójrz w lustro. BídŞ solidnym
sprzedawcí.
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Ludzie zajmuj si sob.
MyĽl o sobie i robi wszystko,
aby zatroszczyö si o swoje
sprawy. Ty martwisz si ,
rozmyĽlasz i dzia¤asz tak,
aby jak najlepiej zadbaö o swoje.
Klienci maj w nosie Twoje
sprawy, chyba Ŝe dostrzeg,
Ŝe zainteresowanie si im op¤aca
— zauwaŜ potrzeb
lub wynikajc z tego dzia¤ania
korzyĽö. (Wiem, to samolubne,
ale tak w¤aĽnie wyglda prawda).
Jeffrey Gitomer
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