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Piotr Benedyk radzi...

Jak sprzedawaç,
˝eby klient do nas wróci∏?
Niedawno s∏ysza∏em rozmow´ kierownika sprzeda˝y ze sprzedawcà.
Brzmia∏a ona nast´pujàco: Co jest najwa˝niejsze w sprzeda˝y? – pyta
kierownik sprzedawc´. Sprzedawca patrzy z niedowierzaniem na
kierownika i odpowiada: Przecie˝ to proste. OczywiÊcie, ˝e sprzedaç
klientowi towar. Kierownik patrzy na sprzedawc´ i z uÊmiechem
odpowiada: Nie, to nie jest najwa˝niejsze w sprzeda˝y. Najwa˝niejsze
w sprzeda˝y jest to, ˝eby klient do nas wróci∏ – odpowiada kierownik.
Nawet najlepszy towar
sam si´ nie obroni
Historyjka ta przenosi ci´˝ar ze sprzeda˝y na
relacje. Co powinien wiedzieç sprzedawca?
Przede wszystkim powinien zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e wyniki sprzeda˝y uzale˝nione sà
od jego zdolnoÊci interpersonalnych. Przypomnijmy sobie, od kogo ostatnio coÊ kupiliÊmy.
Czy by∏ to nachalny sprzedawca namawiajàcy
nas do zakupu swojego towaru, czy raczej
sprzedawca, który zainteresowa∏ nas swojà
ofertà i nie tylko. Co kryje si´ pod tym „nie tylko”? „Nie tylko” to umiej´tnoÊci mi´kkie: nawiàzanie kontaktu, dostrojenie si´ do rozmówcy, dotarcie do jego potrzeb, wzbudzenie zainteresowania, pokazanie korzyÊci i umiej´tnoÊç
dostarczenia odpowiedzi na pytania. Dzisiejszy
sprzedawca powinien byç kimÊ wi´cej ni˝ tylko
sprzedawcà. Powinien byç doradcà, kimÊ,
z kim klient chce porozmawiaç; kimÊ, kto mo˝e mu doradziç, kto go dowartoÊciuje i zrozumie. Przy obecnej konkurencji nie wystarczy tylko posiadaç dobry towar w przyst´pnej cenie.
˚aden towar ju˝ sam si´ nie obroni. Potrzebuje wsparcia – kogoÊ, kto potrafi∏by go sprzedaç
drugiej osobie. Cz´sto spotykam si´ ze sprzedawcami, którzy tak sà poch∏oni´ci reklamowaniem swojego towaru, ˝e nawet nie widzà,
kiedy odchodz´ od lady. Mo˝na powiedzieç, ˝e
jeÊli nie ten klient, to przyjdzie przecie˝ inny…
Ale czy nie jest to strata czasu i energii? Mo˝e
lepiej zanim zaczniesz sprzedawaç, pos∏uchaj,
czego klient potrzebuje. Mo˝e warto zadaç kilka pytaƒ, które dotrà do jego potrzeb, i przede
wszystkim nauczyç si´ rozpoznawaç, z jakiego
typu klientem mamy do czynienia.

Po co typologia? Wyobraê sobie, ˝e wsiadasz
do autobusu. Szukasz miejsca. Po jednej stronie autobusu siedzi grupka punkowców z niesamowitymi fryzurami, kolczykami i innymi
przymiotami charakterystycznymi dla takiego
stylu. Natomiast po drugiej stronie znajdujà
si´ osoby podobne do Ciebie. W jednej i drugiej cz´Êci autobusu jest miejsce siedzàce.
Musisz dokonaç wyboru. Gdzie usiàdziesz?
Badania wykazujà, ˝e wi´kszoÊç ludzi usiàdzie
bli˝ej osób, które sà do nich podobne. Wiedza
na temat typologii klienta pomaga ∏atwiej go

zrozumieç, dotrzeç do jego potrzeb i je zaspokoiç. Typy oparte sà na teorii Carla G. Junga
opisanej w ksià˝ce „Typy psychologiczne”
z 1920 roku. Podzieli∏ on style zachowaƒ
w oparciu o dwie przeciwstawne osie: percepcja – intuicja i myÊlenie – uczucie. W ten sposób powsta∏ Profil DISC, który okaza∏ si´ bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodêce z otoczenia. Prostota tego
modelu sprawia, ˝e do dziÊ jest on ch´tnie wykorzystywany w trakcie wielu szkoleƒ.

Klient typu D – dominujàcy
(z ang. dominance)
Jest to typ klienta, który jest zdecydowany na
zakup. Najcz´Êciej wchodzi do sklepu i wie,
po co tam przyszed∏. Jego ruchy sà energiczne
i sprawia wra˝enie jakby wpad∏ do nas na
chwil´. W takiej sytuacji dzia∏aj szybko. Po
krótkiej analizie potrzeb poka˝ kilka rozwiàzaƒ
i pami´taj, ˝e to on lubi podejmowaç decyzje.
W ˝adnym wypadku nie sugeruj rozwiàzaƒ.
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Klient klientowi nierówny
Jest wiele typologii klienta. Wed∏ug mnie
szczególnie dobrze odwzorowuje rzeczywistoÊç
typologia DISC Carla Gustawa Junga, która
zak∏ada, ˝e istniejà cztery style zachowaƒ.
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Dla niego wa˝ne sà korzyÊci z zakupu, dlatego pami´taj, ˝eby o nich mówiç w sposób
pewny, konkretny i wprost. Mów krótko i na temat, bo taki klient nie lubi traciç czasu. Wa˝nym elementem jest s∏uchanie i przytakiwanie.
Nie przekonuj go do niczego, bo go stracisz.
Tego typu klienci mówià to, co myÊlà, sà bezpoÊredni i bezceremonialni. Pami´taj, nie odbieraj ich s∏ów personalnie.

SAMOREALIZACJI

UZNANIA I SZACUNKU

Klient typu I – ekspresyjny
(z ang. influence)
Osoby, które charakteryzujà si´ zachowaniami tego typu mo˝na poznaç po du˝ej ekspresji w wyra˝aniu siebie, zarówno werbalnie, jak
i niewerbalnie. Lubià du˝o mówiç, z ∏atwoÊcià
nawiàzujà kontakty z innymi. Dla takiego
klienta wa˝na jest atmosfera, nie lubi koncentrowaç si´ na szczegó∏ach i woli mówiç ni˝
s∏uchaç. Przede wszystkim pozwól mu si´ wygadaç i utrzymuj przyjaznà, przyjacielskà atmosfer´. Rozpalaj zapa∏ klienta. Zamiast rzetelnie i ˝mudnie prezentowaç zalety swojego
produktu, utnij z nim pogaw´dk´. Bardziej
koncentruj uwag´ na czynnikach ludzkich ni˝
na samym przedmiocie sprzeda˝y, np. Prosz´
wyobraziç sobie zachwyt w oczach znajomych, kiedy pojawi si´ Pani w tej kreacji na
bankiecie. Zamiast koncentrowaç si´ na praktycznych aspektach towaru, np. W tym swetrze
na pewno Pani nie zmarznie, podkreÊlaj jego
wyjàtkowoÊç i niedost´pnoÊç.

Klient typu S – sta∏y
(ang. steadiness)
Klient S post´puje ostro˝nie. Dla niego najwa˝niejsze w sprzeda˝y jest bezpieczeƒstwo
zakupu. Woli s∏uchaç ni˝ mówiç. Z takim
klientem trzeba bardzo ostro˝nie post´powaç.
To jest w∏aÊnie ten typ, który je˝eli nie zostanie
dobrze obs∏u˝ony, nie powie Ci tego, tylko
pójdzie gdzie indziej i nigdy ju˝ go nie zobaczysz (z badaƒ wynika, ˝e w naszym kraju jest
60% osób, które majà dominujàcy styl zachowaƒ typu S). Je˝eli jednak uda Ci si´ do niego dotrzeç, to jest du˝a szansa, ˝e stanie si´
on Twoim sta∏ym klientem. Tego typu osoby,
cz´sto ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo, kupujà
u sprawdzonych sprzedawców. W jaki sposób
post´powaç z takim klientem? Przede wszystkim zapewnij, ˝eby w Twoim sklepie czu∏ si´
komfortowo, nie nagabuj go, nie przyt∏aczaj
ofertà. Poczekaj, a˝ si´ oswoi. Nast´pnie zapytaj, czy móg∏byÊ pomóc. Skoncentruj si´
w∏aÊnie na doradztwie i pomocy, a nie na
sprzeda˝y. Klient S ceni sobie tradycj´ i sprawdzone przez innych rozwiàzania. Czasami ma
trudnoÊci z podj´ciem decyzji, wtedy Ty mo˝esz mu bardzo delikatnie zasugerowaç, który
towar powinien kupiç. Pami´taj, klient S potrzebuje czasu, wi´c nie posuwaj si´ z procesem sprzeda˝y zbyt szybko. Bàdê cierpliwy
i dostarcz mu tyle informacji, ile b´dzie chcia∏.
Nie obiecuj czegoÊ, czego nie b´dziesz móg∏
spe∏niç. On to na pewno zapami´ta i w ten
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sposób mo˝esz straciç zaufanie na zawsze.
Ten klient nie lubi zmian i nieoczekiwanych sytuacji, dlatego zwróç uwag´ na to, ˝eby proces sprzeda˝y by∏ przewidywalny.

Klient typu C – analityczny
(ang. compliance)
W tym przypadku mamy do czynienia z klientem, który uwielbia szczegó∏y. S∏ynie z tego, ˝e
czasami swojà wiedzà przewy˝sza sprzedawc´.
Jest perfekcyjny i dla niego najwa˝niejsza jest
jakoÊç. Skupia si´ na detalach i zadaje wiele
drà˝àcych pytaƒ. Zanim kupi produkt na pewno uwa˝nie zapozna si´ z instrukcjà piel´gnacji i sk∏adem. Dlatego post´puj ostro˝nie i rozwa˝nie. Dla niego cenna jest ka˝da szczegó∏owa informacja. Bywa nieÊmia∏y i nie nawiàzuje bli˝szych relacji. Dlatego nie wolno przekraczaç jego granic. Nie skracaj dystansu, bo on
tego nie wytrzyma i b´dzie czu∏ si´ niekomfortowo. Zwracaj si´ do niego formalnie i rzeczowo. Musisz byç ekspertem. Klient analityczny
potrzebuje konkretnych informacji. Nie Êpiesz
si´ i prezentuj produkt w sposób przemyÊlany.
Skupiaj si´ tylko na kluczowych aspektach
produktu, ale przeanalizuj je dog∏´bnie. Pami´taj, ˝eby nie traciç czasu na pogaw´dk´.
Czasami najlepszym sygna∏em, ˝e sprzeda˝
idzie dobrze, jest cisza, która oznacza, ˝e
klient analizuje sytuacj´. Nie przeszkadzaj mu
w tym, a na pewno to doceni.

Z szacunkiem
ZnajomoÊç typologii umo˝liwi Ci potraktowanie ka˝dego klienta indywidualnie z odpowiednim szacunkiem. B´dzie czu∏, ˝e rozumiesz jego potrzeby. Aby to lepiej zrozumieç,
przeprowadê krótki eksperyment, wykorzystujàc rysunek piramidy potrzeb.

• Wyobraê sobie, ˝e znalaz∏eÊ 50
z∏otych. Na co je przeznaczysz? (Jakà
zaspokoisz potrzeb´?) Zaznacz t´
potrzeb´.
• Wyobraê sobie, ˝e znalaz∏eÊ 500
z∏otych. Na co je przeznaczysz? (Jakà
zaspokoisz potrzeb´?) Zaznacz t´
potrzeb´.
• Wyobraê sobie, ˝e znalaz∏eÊ 5000
z∏otych. Na co je przeznaczysz? (Jakà
zaspokoisz potrzeb´?) Zaznacz t´
potrzeb´.
• Wyobraê sobie, ˝e znalaz∏eÊ 50 000
z∏otych. Na co je przeznaczysz? (Jakà
zaspokoisz potrzeb´?) Zaznacz t´
potrzeb´.
Jakiej potrzeby nie zaspokoi∏eÊ
pieni´dzmi, które znalaz∏eÊ?

Odpowiedê jest prosta. Nie mo˝na zaspokoiç
pieni´dzmi potrzeby szacunku i uznania. Potrzeby, która jest bardzo wa˝na dla ka˝dego
cz∏owieka. Ty jako sprzedawca mo˝esz to zrobiç. Wystarczy uÊmiech, „dzieƒ dobry” na poczàtek, „do widzenia” na koniec, aktywne s∏uchanie, dostosowywanie swojego zachowania
do zachowania klienta (stosowanie typologii),
a wtedy klient na pewno nie tylko zostawi u nas
pieniàdze, ale równie˝ ch´tnie do nas wróci.
Piotr Benedyk
Trener/Coach

