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Še ena skrivnost do napredka je samoanaliza 
prodajnega procesa. Nikoli ni prepozno za 
diagnostiko in pogled iz drugega zornega kota. 
V ta namen lahko uporabimo t.i. helikopterski 
pogled na prodajo.  

Vrnimo se k osnovam prodaje. Iz katerih 3 faz/
ravni je dejansko sestavljena prodaja? V osnovi 
gre za 3 ravni: 

• GENERIRANJA STIKOV (POTENCIAL-
NIH PRILOŽNOSTI), za kar je v osnovi 
odgovoren marketing (v manjših podjetjih 
sta prodaja in marketing ponavadi združena). 
Pri tem je zelo pomembno, da prodaja 
in marketing sodelujeta pri postavljanju 
kriterijev, po katerih se določi kaj je prodajno 
kvalificirana prodajna priložnost, ki je zrela 
za kvalitetno obdelavo iz strani prodajne 
službe.  Omembe vredno dejstvo je, da 70-
90% generiranih stikov ostane neobdelanih. 
Bodite vztrajni in obdelujte stike, bodite 
vztrajni in jih konvertirajte v dejanske 
prodajne priložnosti.

• JEDRO PRODAJNEGA PROCESA SO 
SESTANKI, PRODAJNE PREZEN-
TACIJE in podobno - (to je osrednji del cevi), 
kjer je bistvenega pomena, da strankam 
ponudimo konkretne koristi, dodano 
vrednost v takšni ali drugačni obliki in 
rešujemo morebitne ugovore. V tej fazi se 
stranka tudi sprašuje: »V čem ste drugačni, 
boljši v primerjavi s konkurenco?« To so 
potemtakem edinstvene prodajne prednosti 
(EPP).  Verjetno je prav v tej fazi prodajnega 
procesa potrebno največ vztrajnosti in 
odločnosti. Ne popuščajte, delajte na 
kvalitetnih prodajni priložnostih in bodite 

         odločni. 

• ZAKLJUČEVANJE POSLOV (zadnji del 
prodajnega procesa oz. prodajne cevi) je 
kritičen del prodajnega procesa, ki odloča o 
tem, ali boste prodali ali ne. Prodajalci tukaj 
uporabljajo različne pristope in tehnike 
zaključevanja prodaje. Prav tako pa lahko 
izkoristijo možnosti za dodatno prodajo.
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Zagotovo ste si kdaj postavili vprašanje:

»Kako naj dvignemo prodajo za x% v relativno 
kratkem času?

Najprej se zaustavite in dvignite glavo. Poglejte in 
realno ocenite, kaj trenutno počnete za to, da bi 
vam to uspelo. Uporabite princip helikopterskega 
pogleda, ki sem ga omenil v uvodu. Prosite za 
mnenje nekoga drugega iz vašega podjetja, ki 
spremlja vašo prodajo. Pri tem vam velikokrat 
lahko pomaga nekdo od zunaj, ki lahko objektivno 
in neobremenjeno pogleda in oceni vašo trenutno 
situacijo in prodajne aktivnosti, dvigne glavo, 
poda nov pogled na stvari, poda konkretno 
usmeritev.

Če dobro razmislimo, so samo 4 faktorji, ki 
neposredno vplivajo na to, koliko boste prodali:

• Q = število prodajnih priložnosti, na katerih 
aktivno delate in jih obdelujete (=osrednji 
del prodajne cevi)

• $ = povprečna vrednost posla (lahko 
povečujete vrednost prodaje osnovnega 
izdelka ali ponudite komplementarnega)

• % = win rate (odstotek konverzije prodajnih 
priložnosti v dejanski posel) – tukaj se 
pokaže vaša vztrajnost in odločnost! 

• L = dolžina prodajnega cikla (dnevi, 
meseci…) – koliko časa potrebujete, da 
prodate oz. zaključite prodajni proces?

Utopično je pričakovati, da boste hkrati, 
kvalitetno in predano delali vse. Ne gre. Ker vam 
bo zmanjkalo fokusa in energije.

• povečajte število prodajnih priložnosti (večina prodajalcev dela na tem, 
kar je lahko precej stresno in zamudno). Sodelujte z marketingom, če 
imate to možnost; 

VPRAŠAJTE SE, KJE SE VAM SPLAČA PORABITI VEČ ČASA:

Odločite se za eno od variabel, premaknite svoj fokus in se maksimalno predano podajte 
v izvedbo. Vztrajajte, vztrajajte, vztrajajte… rezultati bodo prišli. 

Zato si postavite VAŠ TEDENSKI IZZIV kot posameznik ali na nivoju prodajne ekipe. 

VAŠ TEDENSKI IZZIV

• povečajte povprečno vrednost posla – na sestankih, v živo, s 
komunikacijo, z učinkovitim reševanjem ugovorov, z jasnimi in 
konkretnim sporočanjem koristi in posredovanjem dodane vrednosti… ;

• povečajte win rate (konverzija) – uporabite učinkovite 
         tehnike zaključevanja prodaje;

• skrajšajte dolžino prodajnega cikla (manj srečanj, manj sestankov ali 
krajša srečanja in krajši sestanki, lahko pa tudi oboje hkrati) – uporabite 
selekcijo strank (ABC 123 portfeljska matrika),  izdelajte idealni profil 
stranke, upoštevajte dolgoročno vrednost stranke, itd.


