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Felix, v prodaji



Zagotovo se sprašujete: »Kateri Felix neki«? V 
mislih imam Felixa Baumgartnerja, avstrijskega 
padalca znanega po projektu Red Bull Stratos, 
v katerem je, 14. oktobra 2012, skočil na Zemljo 
iz helijevega balona v stratosferi. Načrtovana 
višina skoka je bila sprva 37.000 m, a se je Felix 
Baumgartner povzpel do več kot 39.000 m. Pred 
skokom je Felix povedal, da včasih moraš iti 
zelo visoko da bi spoznal, kako majhen v resnici 
si. Skočil je iz višine 39.045 m. Prosto je padal 4 
minute in 19 sekund. Dosegel naj bi hitrost 1342 
km/h in s tem dosegel hitrost zvoka na tisti višini. 
Podrl je štiri svetovne rekorde in sicer najvišji 
polet z balonom, najvišji in najhitrejši prosti 
pad ter presegel hitrost zvoka. Padalo je Felix 
Baumgartner odprl na višini 1500 metrov in nato, 
po petih letih priprav, varno pristal.

Si predstavljate trenutek tišine pred odločitvijo....
za ve- liki skok. Koliko zbranosti, osredotočenosti, 
poguma in odločnosti je potrebno zbrati za takšen 
podvig? Koliko ur priprav in vztrajnosti je potrebno, 
da ob določenem trenutku, na določenem mestu, 
narediš tisto za kar si se pripravljal dneve, tedne, 
mesece.

Zdaj se vprašajte kolikokrat se prodajalci znajdemo 
v situacijah, ki od nas zahtevajo veliko poguma in 
odločnosti? Da naredimo nekaj, kar vsaj v očeh 
stranke ni naredil še nihče pred nami. Korak 
naprej, potezo več, presenečenje...

Ob njegovem fenomenalnem podvigu mi padeta 
na pamet 2 ključni besedi, ki sta tudi v prodaji 
izjemnega pomena: POGUM in PRIPRAVA!

Vendar: pogum ni za vsakega, ker lahko naredi 
več Eden od teh dodatnih produktov je bilo 
tudi štipendijsko škode kot koristi. Pogum = za 
pripravljene prodajalce!

Naj svoje trditve podkrepim z osebno zgodbo. 
Tokrat iz bančnega sektorja. Govori pa o moji 
osebni skrbnici na eni od slovenskih bank. Najbolj 
zanimivo je to, da je to prvi primer aktivne prodaje 
v bančnem sektorju, s katerim sem se srečal v 
zadnji 20 letih na lastni koži. Tokrat je banka 
res prišla k meni in ne obratno. Vse se je začelo 
z vljudnim povabilom v podružnico s ciljem, da 
skupaj pregledava osebne  nance in opti- mizirava 
nekatere stvari. Namen je bil torej jasen. Že po 
nekaj sekundah mi je bilo kristalno jasno, da ima 
ta sestanek jasen namen in načrt. In to mi je bilo 
zelo všeč v primerjavi z mnogim situacijami, v 
katerih sem kot komitent razlagal in pojasneval 
banki, katere produkte imam vse pri njih.

Najprej sva v zelo sproščenem in prijetnem 
vzdušju natančno pregledala obstoječi portfelj 
(kredit, kartice, lim- it, ...), nato pa je začela skrbno 
doziratidodatne možnosti za razširitev sodelovanja 
(nadgradnja obstoječih kartic, štipendijsko 
zavarovanje za mojega sina). Dejstvo je, da je bila 
izredno dobro pripravljena, tako iz vidika infor- 
macijske kot psihološke priprave. Tukaj je bila na 
delu zdrava kmečka pamet v prodaji, ki pravi, da 
je potrebno najprej nekaj dati, če želiš na koncu 
tudi kaj dobiti. In ne samo ponujati brez pravega 
zanimanja za strankine izzive, njeno situacijo, 
probleme...

S preciznimi in pre njenimi vprašanji ji je uspelo 
izvedeti marsikaj koristnega o meni, moji družini, 
mojih prefer- encah, itd......ravno prav, da je imela 
dovolj materiala za dodatno prodajo, ki je v meni 
vzbudila zanimanje.

Eden od teh dodatnih produktov je bilo tudi 
štipendijsko škode kot koristi. Pogum = za 
pripravljene prodajalce! zavarovanje za sina, ki mi 
ga je predstavila.

AVTOR: 
MAG. BOJAN KRAJNC

Pogumen prodajalec = pripravljen prodajalec 
= prodajalec z namenom in načrtom!

Pogumni prodajalci so osredotočeni, imajo jasne cilje in načrt,
kar jim daje jasnost misli in aktivnosti.



PRODAJNI NAUK:
preden začnete aktivno ponujati se prepričajte, s 
kakšnimi izzivi oz. situacijo se sooča vaša stranka. 
Investirajte vas čas in pozornost v to in prodajajte 
ciljno. In prodajte več, ko ste že nekaj prodali! 
Prodajte dodatno šele takrat, ko ima stranka 
denarnico v roki. Takrat vam že zaupa. Takrat 
je ni potrebno prepričevati. Samo pomagajte 
ji kupiti to, kar ji prinaša še več koristi. To je 
strategija postopnosti v prodaji namesto velikih 
začetnih ponudbi, ki lahko stranko odvrnejo ali 
celo prestrašijo. Razmišljajte na veliko, a začnite 
postopno, z malimi koraki.

Ne pozabite tudi na t.i. čustveno nalezljivost v 
prodaji, ki je znanstveno dokazana.  Zrcalni nevroni 
so krivi za to, da so čustva nezavedno nalezljiva. 
Kopiramo oz. posnemamo tiste (t.i.„papiga 
efekt“), ki vplivajo na nas: bodisi pozitivno, bodisi 
negativno. Spom- nite se posnemanja nakupnih 
navad na morju, ko se postavite v daljšo vrsto za 

sladoled, ker ste prepričani, da je ta boljši, ker si 
ga več ljudi želi. Eden od možnih načinov vplivanja 
na druge je namreč ta, da radi počnemo tisto, kar 
nekdo počne v podobni situaciji kot je naša ali če 
to počnejo ljudje, ki jih smatramo za nam podobne 
(t.i. social proof po R. Cialdiniju).

Vaša notranja drža je pomembna, vaša frekvenca 
občutkov z močnim vplivom na okolico. To kar 
mislite, to ste in to se vam dogaja. Vaše misli in 
vaši občutki imajo določeno magnetno frekvenco. 
Ugodni občutki pomenijo, da ste na pozitivni 
frekvenci. Karkoli občutite, dobro ali slabo, 
določa vašo frekvenco in tako kot magnet vpliva 
in privlači ljudi, stranke, dogodek in okoliščine 
z isto frekvenco. Če občutite navdušenje, bo 
vaša frekvenca navdušenja privabila stranke na 
popolno- ma drugačen način kot če občutite dvom 
ali strah. Če spremenite svojo frekvenco, se bo vse 
okoli vas začelo spreminjati.

V tebi mora goreti tisto, kar želiš zanetiti v drugem. 
Sveti Avguštin (354 – 430)

Kdaj?
 

Kaj naredim?
1.  Kaj želim doseči – CILJ (plan A in B)?

2. Analiza na podlagi notranjih informacij (imam v sistemu).

3. Analiza na podlagi zunanjih informacij (poiščem izven).

4. Analiza konkurence.

5.  Kako bom to dosegel – psihološka priprava in pripomočki.
PRED

Možen način priprave na prodajni sestanek: PRED SESTANKOM NAREDIM!



Tako je tudi najina nadaljnja komunikacija 
s skrbnico potekala na pozitivni frekvenci, z 
izjemno veliko drznosti in prevzemanja pobude iz 
njene strani.

Po nekaj dnevih dobim elektronsko pošto s tole 
vsebino: »Zdravo Bojan, sem zelo radovedna, če si 
kaj preštudiral ponudbo za štipendijsko varčevanje 
za malega koren jaka«? Danes sem zelo aktivna in 
sem se odločila, da bi zelo rada naredila polico za 
tebe :).«

Pogumno a ne? V resnici sem kolebal med 
zavarovalnico X in njihovo bančno življenjsko 
zavarovalnico. Oba produkta zelo kvalitetna, 
ponudba primerljiva ... štejejo torej detajli. 
Detajli, ki pridejo mnogokrat v obliki odnosa, 
rodajalčevega interesa, radovednosti, dobre volje, 
poguma ...

Ker ne morem iz svoje kože sem ji ponudil izziv 
v takšni obliki: »Zdravo, odločam se med vami in 
AS, ki ima pri- merljiv produkt. Prepričaj me, da se 
odločim za vas.«

In potem tišina in veliko pričakovanje vsaj iz 
moje strani. Le kaj bo sledilo? V resnici me je 
zanimalo ali se kot banka in skrbnica zaveda svojih 
edinstvenih prodajnih pred- nosti. Kajti to je bilo 
zdaj v igri. V iskanju odgovora na to, kaj je EPP, 
lahko sledite spodnjim vodilom:

1. Kaj naredite bolje od konkurence?

2. Kaj ponujate kupcem, kar jim resnično 
prinaša korist?

3. Kaj je pri vas tako zapeljivega, drugačnega, 
vročega, odštekanega v ponudbi? Ste morda 
to vi?

Njen odgovor me je ponovno presenetil in polepšal 
dan. Najbolje, da ga citiram: »Ooo, izziv takoj 
sprejmem, sem adrenalinsko razpoložena. Takole: 
nanizala ti bom nekaj prednosti, na podlagi katerih 
boš ugotovil, da je naš produkt zelo konkurenčen in 
najboljši...«. V naslednjih nekaj vrsticah sem dobil 
na pladnju postrežene konkurenčne prednosti, a 
to še ni bilo vse. Njen pogum je šel še korak naprej. 
Citiram: »Ker nimam vaše srečne družinske fotogra 
je, sem prilepila tole, ki pa jo lahko nadomestiš z 
vašo in boš razumel namig. In seveda je prednost 
ta, da imaš mene, ki bom poskrbela tudi za servis 
vseh tvojih storitev in storitev družinskih članov v 
naši banki.« Za nakup storitve in izdelka se hitro 
odločiš, če je že embalaža privlačna, v kolikor je 
izdelek upora- ben in storitev koristna, še toliko 
boljše, ampak servis, to je pa nekaj drugega. Ko 
zadeve »zagustijo« pa še težko najdeš tisto prvo 
osebo s katero si imel ob nakupu stik. Na koncu je 
dodala še svojo sliko, nasmejan obraz... 

To je pogum... to je energija... to je interes in 
pripravljenost prodajati, se 100% + 1% potruditi. 
To je razume- vanje aktivne vloge prodaje in ne 
posedanje in čakanje na čudeže.

Ko se potrudite, ljudje 
opazijo, stranke opazijo. 
Zato vedno dajte vse 
od sebe.

Zato, dragi moji: nikoli ne izgubite poguma. 
Pogum je gnojilo, ki vam omogoči rast. Polje je 
lahko dobro, vendar ga je potrebno tudi pognojiti. 
Vsi postanite junaki, pustolovski in neustrašni, 
od sedaj se pripravite na to vlogo. Predvsem 
pa začnite gojiti vrline, to je pomembnejše in 
koristnejše od zgolj učenja in branja knjig  :).

POGUMNI IN 
PONOSNI PRODAJALCI
Prodajalci predstavljajo velik problem za svoje 
šefe, stranke, žene ali može, menedžerje in 
včasih celo drug za drugega. O njih razpravljajo 
na poslovnih sestankih, zborovanjih, za zaprtimi 
vrati, v kopalnicah in gostinskih lokalih.

Prodajalec dela več hrupa in naredi več napak, 
poskrbi za več smeha, popravi več napak, uredi več 
sporov, sliši več pritožb, razširi več govoric in več 
časa zapravi pod pritiskom, ne da bi mu pri tem 
prekipelo, kot kdorkoli drug. Ljudje tega poklica 
živijo v hotelih, avtomobilih, na vlakih, v avtobusih 
in po klopeh v parku. Jedo vse vrste hrane in pijejo 
vse vrste pijače. Zaspijo pred poslom, med njim in 
po njem, saj imajo urnik, kakršnega imajo poleg 
njih le še udeleženci na metereoloških postajah.

Vendar pomenijo prodajalci veliko moč družbe 
in gospodarstva. Denar služijo in zapravljajo z 
manj truda kot ljudje v kateremkoli drugem poslu. 
Obiščejo vas ob najbolj nepravem času in bolj 
ko jim nasprotujemo, dlje ostanejo, postavljajo 
ogromno osebnih vprašanj in si dovolijo več kot 
katerakoli skupina ljudi. Predstavijo več novih 
izdelkov in odstranijo več starih, zgradijo več 
tovarn, začenjajo več novih poslov in podpišejo 
več zadolžnic in posojil kot kate- rakoli druga 
skupina ljudi na svetu. Ob vseh svojih napakah 
poganjajo kolesa trgovine in usmerjajo tok 
človeških čustev. Zato pazite, komu rečete 

prodajalec, da mu ne 
boste prevec laskali. 

(Zig Ziglar)


