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»Kar se ne prodaja, ne želim izumiti. Prodaja je dokaz 
uporabnosti, uporabnost pa je uspeh.«

Thomas Edison





Najlepša hvala moji Mojci in mojima inspiratorjema, Leu in 
Teo Timu. 

Zahvaljujem se tudi najproduktivnejšemu kritiku Dominiku 
in njegovi Larisi, brez vaju mi nikoli ne bi uspelo. 

Očetu Stanetu ter nečakinji Maji za »beta« branje in kon-
struktivne sugestije. 

Ravno tako tudi vsem vam, ki ste del mojega poslovnega živl-
jenja. Vse vas imam zelo rad in brez vas mi ne bi uspelo.

Zasluge za vse dobro v tej knjigi pripišite osebam, ki sem jih 
omenil ali pa ste jih v besedilih prepoznali. Mnogi učitelji v 
mojem življenju so mi pomagali s sugestijami in tisti največji 
tako, da sem lahko opazil njihove napake. Nekatere sem celo 
kasneje »pozabil« ponoviti.

Odgovornost za morebitne napake v knjigi pripišite meni – 
»ker sem samo človek, rojen da delam napake« (pesem Human, 
The human league, album Crash, september 1986).





Draga bralka, dragi bralec,

ta knjiga je namenjena tebi, ki se ne bojiš uspeha in ne pristajaš na 
povprečje!

Pred tabo je ponatis mojega prvenca - Razgaljena prodaja.

Ne poznam avtorja, ki tega ne bi naznanil z neskončnim ponosom, saj to 
pomeni, da je bila knjiga razprodana in se je dotaknila mnogih življenj. 
Koliko pomeni ta “mnogo”, je seveda odvisno od tega, kolikšna je bila 
naklada prve izdaje. Ja, tudi zato je podatek, da imajo knjigo v vseh sloven-
skih knjižnicah, vendar je zanjo treba vpisati v čakalno vrsto, pomemben. 

Ta knjiga ni leposlovno delo, pač pa uporaben priročnik, ki vas bo, ne glede 
na to, kaj in komu prodajate, vodil skozi celoten prodajni proces in vas, 
ob podrobnem upoštevanju navodil, pripeljal do prodajnih rezultatov, ki 
vas bodo navdušili.

Postopki in procesi, ki so opisani v knjigi temeljijo na aksiomih in teo-
retičnem znanju, predvsem pa na izkušnjah, ki sem jih pridobil z delom 
v lastnem podjetju in jih dnevno pridobivam pri delu s svojimi klienti. 
Le ti, so (tudi) z mojo pomočjo lansko leto ustvarili več kot 107 MIO 
eur prometa, ob čemer je bila njihova rast skoraj 12%, kar je odličen 
rezultat! Pa vendar…. me bolj kot te številke navdušuje dejstvo, da smo 
uspeli prebuditi posameznike, ki so dotlej skrbno skrivali svoje potenciale, 
povezati ekipe, ki niso verjele, da to zmorejo, v sodelovanjih pa združiti 
konkurente, ki so bili prej veliki nasprotniki. 
Ponosen nasmeh, lesk v očeh in hvaležen stisk roke je tisto, kar šteje. 
Zadovoljni ljudje delajo svet lepši.

p.s. V času od prve izdaje, do danes, so BMW7 že trikrat modificirali, zato 
je vsebinsko posodobljena tudi ta knjiga. Naj vam dobro sluzi, če imate 
kakršnokoli vprašanje, pa ga brez oklevanja ubesedite in pošljite na mail 
robert@robertandolsek.com.

Včasih človek potrebuje cisto malo, da bi naredil in dosegel nepredstavljivo!
Zgolj namig……. coachi nismo sami sebi namen…

Robert Andolšek





Slovenija je relativno mlada država. Prejšnja ureditev nam očitno še vedno 
pušča posledice, saj sta »podjetništvo« in »prodaja« še vedno pojma z 
negativnim prizvokom. Še vedno ne razumemo, da so to sposobnosti, ki so 
nujno potrebne, da je družba uspešna v današnjem svetu. Koliko odličnih 
idej ne ugleda luč sveta zaradi pomanjkanja podjetniškega duha? Koliko 
odličnih produktov ni uspešnih, ker podjetjem šepa prodaja?

V našem podjetju prodajamo visoko tehnološke izdelke. Prodajamo jih 
z znanjem in strastjo za reševanje izzivov, ki jih imajo naše stranke. 
Dostikrat pri obisku strank učim sodelavce, da nismo prišli odgovarjat 
na tehnična vprašanja, ampak jih poslušati in navdušiti. Tehnikom ti 
principi niso blizu, težko se je prestaviti iz sveta formul, pogojnih stavkov, 
kondenzatorjev in uporov v kožo stranke in jim pomagati načrtati njihov 
idealen sistem. Tega se moramo naučiti.

Dober dokaz za pomanjkanje znanja na tem področju je število knjig v 
slovenščini, ki direktno govorijo o prodaji. Zelo malo jih je. Ali imamo 
fakulteto, ki uči prodaje? S tem ne mislim na ekonomijo, poslovne vede, s 
tem mislim, koliko predmetov uči študente, kako se postaviti pred stranko 
in dokazati, da je njihov produkt in storitev najboljši zanj. Moramo si 
priznati, da je prodaja prav tako pomembna veda, kot je recimo jedrska 
fizika. Moramo si priznati, da se je prodaje potrebno naučiti, prav tako kot 
se moramo naučiti odvode in integrale. Lahko se ravnamo po občutku, se 
sproti učimo iz izkušenj in s tem vržemo stran desetletja časa in ničkoliko 
poslov, lahko pa to vzamemo kot izziv in se vnaprej naučimo principov 
in trikov.

Knjiga, ki je pred vami, je odličen učni pripomoček, je zlata vreden vir, ki 
vam lahko direktno prinese uspeh in blaginjo. Sam sem imel priložnost 
učiti se prodaje od enega izmed najboljših svetovalcev iz Amerike na tem 
področju in moram reči, da se principi neverjetno dobro ujemajo s temi, 
opisanimi v knjigi.

Knjiga je odličen in nujno potreben korak na poti, da prodaja kot veda 
dobi na veljavi v družbi.

dr. Jure Knez
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ZAVESA ZGODOVINE

Ko je Jezus kon al te prilike, je šel od tam. Prišel je v 
doma i kraj in jih u il v njihovi shodnici, tako da so 
se zelo udili in govorili: »Od kod temu ta modrost in 
ta mogo na dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi 
materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, 
Simon in Juda?  In njegove sestre, ali niso vse pri nas? 
Od kod torej njemu vse to?« In spotikali so se nad 
njim. Jezus pa jim je rekel: »Prerok ni brez asti, razen 
v doma em kraju in v svoji hiši.« In zaradi njihove 
nevere tam ni storil veliko mogo nih del. 
(Mt 13, 53-58)





3

PREDGOVOR H KNJIGI

Spoštovani bralec!

Pred vami je knjiga posebnega naslova in ravno tako 
pomenljive vsebine. Prodajo vam bo prikazala skozi 
aspekte, ki so potrebni za razvoj uspešnega modernega 
podjetja. V asu tako imenovane »get it done« generacije 
knjiga »Razgaljena prodaja« postavlja pod vprašanje 
klasi ne metode prodaje in poskuša »razgaliti« klju ne 
elemente, ki so potrebni za napredek podjetja.

Knjiga je napisana kot prakti ni vodi , zato se 
osredoto a na popolnoma prakti no izvedbo, ki 
je potrebna v vsakdanu slehernega podjetnika in 
prodajalca. Poleg direktne prodaje se osredoto a tudi 
na segmente, ki jih morate kot podjetnik opravljati 
vsak dan, saj skuša prodajo prikazati kot prakti no 
kon no izvedbo poslovnih procesov podjetja.

Knjiga vas bo popeljala od osebne motivacije za 
prodajo skozi osnove prodaje do kon ne prodaje 
podjetja. Ker se knjiga osredoto a na prakso, se vsako 
poglavje kon a s prakti nimi nalogami in »plonk« 
spiskom oziroma povzetkom, ki ju lahko uporabite 
pri sami prodaji.

V knjigi boste našli kar nekaj teoreti nih »prodajnih« 
izrazov, ki jih knjiga ne razlaga, ker se osredoto a na 
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izvedbo le-teh, omenjeni pa so zato, da se jim lahko 
dodatno posvetite, e vas zanima prodajna teorija.
Te in ostale besede, ki jih knjiga želi poudariti, so 
zapisane poševno. Potrebno je izpostaviti, da je tudi 
sama knjiga napisana v »razgaljenem« duhu in se ne 
osredoto a preve  na lepopisje, pa  pa je njen cilj v 
bralcu spodbuditi glavni prakti ni prodajni cilj, to je 
»prodaj«. Ko avtor pripoveduje o prodajni teoriji, vam 
skuša s svojimi izkušnjami to prikazati v prvi osebi, 
ko pa želi poudariti prakti ni del, se na Vas obra a 
osebno.

Knjiga je polna prakti nih primerov iz vsakdanjega 
sveta prodaje in so ozna eni z besedico »Razgaljeno«, 
ki skuša še dodatno poudariti idejo izvedbe.
Za injena s humorjem vas knjiga ne bo pustila 
ravnodušnega in vas bo popeljala v svet podjetniške 
in prodajne akcije, obenem pa bo prispevala k vašemu 
znanju za še boljši razvoj vašega podjetja.

Dominik Boži
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UVOD

Pred vami je knjiga o življenju. Knjiga o življenju 
prodajalca, knjiga o življenju prodaje in napredku 
na splošno. Pri doseganju svojih ciljev skoraj vedno 
uporabljamo prodajo oziroma razli ne prijeme le-te. Na 
primer: pri osvajanju bodo ega partnerja (se spomnite, 
prodano), pogajanje s starši (skoraj vedno prodano), z 
otrokom, sodelavci, s podrejenimi v podjetju, s lani 
v društvu, na razgovoru za novo službo. V življenju 
neprestano nevede nekaj prodajamo.
Problem nastane, ko želimo nekaj zavedno prodati. 
Zatakne se navadno takrat, ko prodaja postane naša 
obveza.

Edino pravilo, ki sem se ga držal pri pisanju te knjige je: 
»Ne kompliciraj in ne zapletaj se v teorijo.« Pred vami 
je prakti ni vodi  po vsakdanu prodajalca. Ne glede 
na to, ali ste izkušen ter pretkan poslovnež, popoln 
za etnik, strokovnjak na tehni nem podro ju, umetnik 
ali lovek istega vsakdana, boste morali sporo ilo in 
uporabnost orodij predstavljenih v tej knjigi preveriti 
sami. Vse, kar sem zapisal, sem preizkusil v praksi. 
V realnem svetu. Veliko število napak, ki sem jih 
storil na svoji poslovni poti in popravne aktivnosti s 
katerimi sem te napake popravljal, so me spodbudile, 
naj svojo izkušnjo delim tudi z drugimi. e boste skozi 
projekcijo knjige, ki je pred vami, za utili oris situacije, 
ki je v praksi še niste doživeli in bo informacija le-te 
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za vas in vaše poslovanje pomenila preventivni ukrep, 
sta moja misija in poslanstvo s pisanjem te knjige 
dosegla svoj namen.

Klju no vprašanje, ki si ga zastavljajo bodo i poslovneži 
in se velikokrat pojavi je, kdaj za eti svojo poslovno 
pot. Obstajajo razli na asovna in politi na obdobja, 
ki so bolj ali manj naklonjena podjetništvu. Tako je 
bilo v preteklosti, pa tudi sodobni trendi kažejo, da 
bo tako tudi v prihodnosti.

Mnenje o zasebnem podjetništvu v Sloveniji po letu 
1945 je zelo stereotipno. Premnogokateri pogovor o 
podjetnikih se je za el takole: »Z vsemi v podjetju 
se je skregal, sedaj pa je odšel za obrtnika oziroma 
privatnika.« Prezirljivo in ponižujo e. Seveda niso vse 
zgodbe enake. Nekateri viri potrdijo tudi, da so morali 
podjetniki prejeti soglasje komunisti ne partije, da so 
lahko postali obrtniki. 

V razli nih panogah se zadevi razli no streže. V 
socialisti nih asih je bilo normalno, da je bil obrtnik 
evljar, ne tako vsakdanje pa je bilo, da je po letu 

1985 obrtnik imel veliko gradbeno podjetje. Seveda 
se je s asoma, še posebej po letu 1991, marsikaj 
spremenilo. Na žalost tudi tako, da je marsikatero 
podjetje propadlo, kar v socialisti nih asih ni bilo 
tako pogosto, saj je bilo povpraševanje na doma em 
(jugoslovanskem) trgu ve je od ponudbe.

V asu dav nih olajšav (konec osemdesetih in v za etku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja) so imeli otroci 
obrtnikov prednost pri odpiranja podjetja zaradi že 
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ute enega posla svojih staršev ter njihovega interesa 
odpreti podjetje na ime svojega otroka zaradi velikih 
dav nih olajšav.
Tudi sam sem za el v tistem obdobju, ko obrtniki prvo 
poslovno leto nismo pla ali davka na dobi ek. Moram 
priznati, da mi je to tudi ugajalo, saj bi ga pla al z 
veliko težavo, ker je bil moj za etek takšen kot vsi 
drugi, težak in majhnih korakov.

V poznih osemdesetih letih se je obrtništvo najpogosteje 
pri elo s »šušmarjenjem«, torej popoldanskim 
delom na rno redno zaposlenih delavcev v javnih 
podjetjih. Potrebovali so malo podjetniške žilice in pa 
zadovoljive ter kvalitetne produkte oziroma storitve. 
Obrtnik ni potreboval ustanovitvenega kapitala, zato 
je kot posameznik rasel po asi, z vsakim novim 
opravljenim poslom pa dokupoval potrebno orodje za 
svoje rešitve. Bolj kompleksne proizvodnje dejavnosti 
pa so najpogosteje pri eli izvajati zdomci (Slovenci na 
delu v tujini), saj so privar evana denarna sredstva 
vložili v kompleksno proizvodno dejavnost, ki so jo 
pogosto kot delavci spoznali v tujini.

V pogovoru s pionirji tistega asa ni bilo mo  zaznati 
podjetniškega slenga in uporabe terminov poslovna 
vizija, postavljeni cilji, strateško planiranje za dosego 
ciljev, poslovni na rt, finan ni na rt itd. Najvišje 
vrednote omenjenih podjetnikov so bile trdo delo, 
poštenost, vztrajnost in trma. Tudi e niso nikoli 
povedali, kako so za eli ali kateri so bili mejniki v 
njihovi podjetniški karieri, so se vsi »naravni« koraki 
v evoluciji podjetja dogodili. Nekateri so se zgodili 
hitreje, spet drugi po asi. Spet tretji, zaradi strokovne 
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nepodkovanosti, ki za obstoj v danem asovnem 
razvoju podjetja niso bili klju ni, niso bili narejeni. 
Slednje je vplivalo na to, da je podjetje prenehalo rasti 
in se uspešno razvijati.   

Nekateri starši se radi pohvalijo, kdaj že (celo pri 
18-ih letih) so njihovi otroci pri eli s podjetništvom. 
Dejstvo je, da za etek podjetniške zgodbe osebe nima 
starostnih omejitev. V primeru, da se vam pojavi dobra 
podjetniška ideja, ko ste stari 15 let, je takrat pravi 
as za za etek. Ravno tako tudi, e ste stari 99 let. 

Podjetniška žilica posameznika je zrela, ko so znanje, 
kapital in druge  potrebne zmožnosti zadostne. Takrat 
se je podjetništva potrebno lotiti. Takrat je pravi 
trenutek. V trenutni dobi »informacijske revolucije« je 
starost nosilca ideje ali izvedbenega tima nepomembna. 
Dobro vemo, da ra unalniški svet hitreje in bolje 
obvladajo najmlajši lani naše družbe, katerim znanje, 
pridobljeno v usmerjenem izobraževanju, ne omejuje 
osebne fantazije ter postavljenih ciljev.

Tako je za sodobno podjetništvo glavni trend in cilj 
razvoj rešitev do mere, da jih je mo  karseda hitro 
prodati. Za zadovoljitev tega cilja so potrebna sodobna 
orodja in pristopi, ki jih boste spoznali v nadaljevanju 
knjige.

Sedaj ste na vrsti vi.

Kaj boste storili, da postanete tak podjetnik, ki zna 
izkoristiti  dano priložnost ter s pomo jo svojega 
osebnega talenta in prodajnih orodij dose i uspeh?
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1. POSTAVLJANJE CILJEV

Kako ugotoviti, kaj si v življenju želimo, postaja 
vedno bolj zahtevna tema sodobnega sveta. Živimo v 
izobilju, a hkrati agresivnem napadanju marketinških 
oglasov. V svoji okolici težko prepoznamo sebe in 
svoje resni ne želje in potrebe. Potrošniška družba 
je prezadolžena, hkrati pa ima ve ina ljudi preve  
dobrin. Tudi take, ki jih ne potrebuje. 

Za trenutek se je dobro ustaviti in zamisliti. Ali nam 
ne uspe dovolj dobro komunicirati s samim sabo, da 
bi lahko že avtomatsko oziroma intuitivno prepoznali 
svoje prave želje in potrebe? Tako zavedanje uspeva 
le redkim, pa vendar se ne bojte, saj za to obstaja kar 
nekaj metod, s pomo jo katerih lahko ugotovite, kateri 
so vaši talenti, veš ine in znanja. S poznavanjem teh 
boste lahko za eli opravljati dejavnost, ki si jo želite 
in za katero imate talent. Kombinacija obojega pa je 
klju  do uspeha vaše profesionalne kariere. 

1.1 ŽELJE IN AKTIVNOSTI

Psihologi uporabljajo strokovne metode, pri katerih 
pogosto slišimo, da nas »vra ajo« v otroštvo. 
Kakorkoli, vedno je dobro poiskati to ko, kjer so se 
vaše želje in aktivnosti, ki te želje realizirajo razšle. 

e se prepoznate v tem stavku, seveda ne pomeni, 
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da ste v življenju popolnoma pasivni in neustvarjalni, 
temve  pomeni, da ste eden teh, ki se zaradi razli nih 
osebnih in okoljskih omejitev svojim željam odpovedo, 
oziroma jih prilagodijo. Za ljudi, ki tega ne storijo 
v poslovnem smislu, navadno lahko re emo, da so 
»uspeli«.

Ali nismo tudi mi sami velika posebnost - projekt, ki 
ga ni še nih e uresni il? 
Za pomo  pri vašem klju nem vprašanju morate 
izdelati analizo vaših znanj, veš in in talentov.
Najprej si odgovorite na vprašanje: »Zakaj delamo 
to, kar delamo?« Tako se zavedanje relacije želja 
- aktivnost za ne precej bistriti. To zavedanje pa je 
klju no za osebni in poslovni uspeh.

1.2 DOSEGANJE CILJEV

Seveda je najbolj splošen oziroma »len« odgovor na to 
vprašanje vedno: zaradi loveških potreb. Teoreti no 
jih je mogo e našteti veliko, vendar psihologi navadno 
omenjajo šest klju nih. 
Poznamo štiri primarne loveške potrebe (varnost, 
pripadnost, pomembnost, povezanost) in dve ustveni 
ali duhovni potrebi (rast in prispevek). 
V to temo se lahko dodobra »zakopljete« na seminarjih 
z naslovom: »Kako postaviti cilje« (in podobnih druženjih 
podobno pomenljivih naslovov).
Presene eni boste, kako veliko lahko sami dosežete s 
preprostim pristopom, ter tako spoznali, kako velik 
potencial je v vaših lastnih definicijah znanj, veš in 
in talentov.
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1.3 TALENTI, ZNANJA IN VEŠČINE

Pregovorno pravimo, da je za dosego visokih ciljev 
potreben talent. Prva ideja, ki jo morate osvojiti pri 
veš ini pravilnega postavljanja ciljev je, talent ste vi 
sami. Znanstveniki pravijo, da ima vsak lovek talent. 
Mnogi ga v življenju nikoli ne raziš ejo oziroma bolje 
re eno najdejo. Gre za impulzivno ali instinktivno 
posameznikovo reakcijo oziroma prilagoditev na 
dolo eno situacijo. 
Zanimivo je, da talenta na drugo osebo ne moremo 
prenesti z u enjem. Talent nas definira. Zato je 
pomembno, da svojo poslovno kariero gradimo v 
skladu s svojim talentom.

Pojem veš ine najhitreje povežemo z izrazom »borilne 
veš ine«. Veš ina je sposobnost izvesti aktivnost na 
dolo enem podro ju stoodstotno, ter jo ve krat in 
brez napake ponoviti. Nasprotno kot pri talentu, 
lahko veš ine prenesemo, torej nau imo druge le-teh. 
Dejstvo je, da veš ine ne morejo nadomestiti talenta, 
eprav jih, e imamo talent zanje, lažje izvajamo. Trdo 

delo in trening sta najbolj gotova pot do izdelanih 
veš in. 

Znanje je podro je, ki ga vsi dobro razumemo. 
Obi ajno znanje pridobivamo od svojih staršev, v 
šoli, na fakultetah, seminarjih in podobno. Pomemben 
del podro ja znanj so izkušnje. Izkušnje pridobimo 
sami z aktivnostmi oziroma delom. Dejstvo je, da 
rezultat ustvarimo, ko znanje in veš ine združimo z 
aktivnostmi. Na žalost pa je veliko primerov, ko zaradi 
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objektivnih ali subjektivnih »okoliš in« veliko ljudi z 
znanji in veš inami ne doseže svojega potenciala in 
tako ustvari nekaj dobrega zase in druge.

1.4 PRAKTIČNI DEL: ODKRIJ SVOJE 
TALENTE

Tisti, ki se ukvarjamo s coachingom, se zavedamo, 
da ljudje nikoli ne najdemo dovolj motivacije, asa 
in poguma, da bi se s temo znanj, veš in in talentov 
ukvarjali sami. Zato vam bom v tem poglavju predstavil 
nekaj enostavnih orodij, ki jih lahko izvedete sami 
oziroma skupaj s partnerjem ali prijatelji. Spoznali 
boste podro je, ki preu uje sposobnosti in vsakemu 
akterju razjasni njegove osebne sposobnosti. 

Naloga 1: Veščine in talenti, ki jih imam oziroma že 
obvladam.

Na list papirja ali v podatkovno tabelo, zapišite 
dvajset veš in, ki jih obvladate. Na primer: odli no 
vozim avto, enostavno navezujem stike z ljudmi, 
lahko govorim pred veliko množico itd.

Potem ko jih naštejete dvajset, jih v roku nekaj dni 
za tem, še malo dodelajte ali dodajte. S tem boste 
spoznali svoj potencial. 

Neko  sem slišal zgodbo o loveku, ki je zaradi slabih 
življenjskih in poslovnih odlo itev zabredel ter v 
dolo enem trenutku ostal brez podjetja in osebnega 
premoženja. Ti problemi so ga pripeljali v nespe nost. 
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Ker ni mogel spati, si je poiskal delo kot taksist in 
vozil taksi samo pono i. Z naklju nim spoznanjem 
svojih sposobnosti je tako povrnil prihodke sebi in 
svoji družini, kasneje pa tudi odprl svojo taksi službo 
v kateri dela še danes. Neverjetno koliko znanja in 
življenjskih izkušenj je pridobil. Videl je širino sveta 
skozi o i loveka v klju nem dogajanju, od prestiža do 
bede. Kasneje je odprl ve  podjetij in je zelo uspešen 
poslovnež.

e želite dose i zadostno stopnjo zavedanja svojih 
osebnih zmožnosti, morate poleg veš in, ki jih 
obvladate, poznati tudi nasprotje le-teh. Torej veš ine, 
ki jih ne obvladate, pa bi jih želeli. 

Naloga 2: Veščine, ki jih ne obvladate, pa bi jih želeli.

Na nov list oziroma v tabelo zapišite dvajset veš in, ki 
si jih želite razviti. Na primer: igrati klavir, programirati 
ra unalniške programe, igrati golf.

Za lažjo motivacijo vam lahko opišem svojo izkušnjo 
želje in talenta, ki ga velikokrat rad opišem, ko me kdo 
izmed klientov vpraša po lastnem odkrivanju talentov. 
Moja življenjska pot je bila na za etku predvsem športno 
obarvana, vendar sem se rad posve al tudi drugim 
stvarem, predvsem glasbi. Pri triintridesetih letih 
sem za praznovanje svojega rojstnega dne na ve erjo 
povabil družino. Starša moje žene sta mi podarila 
akusti no kitaro. Darilo sem sprejel z navdušenjem, 
a obenem util nelagodje, saj nisem znal igrati kitare. 
Tako je postal to osebni izziv in hkrati dokazovanje 
pred drugimi lani družine. Tako sem za el razvijati 
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veš ino, ki je nisem obvladal. Najprej sem se igrati 
kitaro poizkušal nau iti preko video u nih lekcij, 
vendar stvar žal ni bila tako enostavna. Ker je bil želja 
mo nejša od neuspeha, sem se dogovoril z u iteljem 
kitare, ter tako za el hoditi na te aj. Obi ajno sem igral 
v svoji pisarni pozno pono i, preden sem odšel domov. 
Seveda ne bom nikoli izjemen kitarist, vendar pa sem 
igranje osvojil do ravni, da lahko igram na interni 
zabavi. Torej sem sam dokaz, da ni nikoli prepozno 
za uresni itev želja in talenta za razvoj veš in, ki jih 
ne obvladamo.

Naloga 3: Znanja in izobrazba, ki jo imam.

Naloga, ki vas bo neposredno vodila v ugotovitev, kaj 
si v življenju želite, je ponovno spisek posebnih znanj 
in izobrazbe, ki jih imate. Vprašajte se, ali znate druge 
nau iti popraviti avto in tudi sam popravljati avte? Ali 
obvladate ra unovodstvo?
V primeru, da ste inženir strojništva in je vaš hobi 
kuhanje ali pridelava vina, lahko ustvarjate »paradoks« 
svojih talentov s tem, da imate ve  nagrad in priznanj 
s podro ja hobija, kot pa s podro ja, ki ga definira vaša 
izobrazba in se vsakodnevno z njim profesionalno 
ukvarjate. Pogosti so primeri, ko ljudje uspejo na 
podro ju, ki ga obožujejo ter ga tako spremenijo v 
uspešno podjetniško zgodbo. 

Pred tem vam je predstavljal hobi strošek, potem pa 
vir preživetja za vas in vašo družino. Seveda morajo 
temu ustrezati tudi okoliš ine. V primarnem poslu 
se mora navadno nekaj grdo zalomiti, najpogosteje je 
to izguba službe, da se ljudje profesionalno posvetijo 
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svojemu hobiju. Podro ju, za katerega že imajo talent 
in osvojene veš ine. V tako imenovani »coni ugodja« 
se težko odlo imo za zasebno poslovno kariero, saj 
se zavedamo, da je za etek težak. Strah pa je tisti, ki 
nam to prepre uje.
V primeru, da ste sposobni samomotivacije s pogledom 
v prihodnost in uživate ob misli na rezultate, ki jih 
boste dosegli, vam želim, da se za zasebno poslovno 
kariero odlo ite takoj. 
Tako kot ste sedaj že lahko razumeli oziroma prebrali 
v že napisanem besedilu, je za življenjski balans 
potrebno poskrbeti.

Napišite seznam znanj in izobrazbo, ki jo imate. 
Vklju ite tudi vsa izobraževanja, certifikate in podobno. 
V drugi stolpec nato napišite svoje hobije. Skušajte jih 
povezati, oziroma ugotoviti, ali kakšen sovpada. 

Naloga 4: Posebna znanja in veščine, ki se jih želim 
priučiti.

Pomembno je, da si dovolite sanjati. Navadno je 
najve ja prepreka pretirano realno razmišljanje in s 
tem strah, ki nas vsak dan vle e nazaj. Zavedati se 
morate dejstva, da ni nikoli prepozno za povratek h 
»knjigam« ali spoznavanje ne esa, kar je morebiti za 
vaš bivalni okoliš ali starost neobi ajno. Veliko ljudi, s 
katerimi se sre ujem, je obremenjeno z mnenji drugih: 
»Kaj pa bodo ljudje rekli?« Slušatelji mojih predavanj 
so vedno šokirani nad mojim direktnim odgovorom 
na to preve krat stereotipno vprašanje, ki ga navadno 
rad za inim z vzklikom: »Klinc jih gleda!« Ljudje ki 
se radi ukvarjajo z drugimi, si ne upajo pogledati v 



16 Razgaljena prodaja

svojo realnost oziroma nimajo poguma spoznati svojih 
talentov in poskušati razviti novih veš in. Za vašo 
sre o in razvoj ni nih e bolj pomemben od vas samih. 

emu bi se potem ukvarjali z drugimi?

V novo tabelo zapišite dvajset znanj in veš in, ki si 
jih resni no želite nau iti.

Naloga 5: Spisek ljudi, ki jih poznam.

Nikoli ne pozabite ljudi, ki jih poznate in so za vaš 
razvoj pomembni. Ne pozabite na sošolce iz osnovne 
ali srednje šole in ravno tako ne na svoje bivše 
sodelavce in prijatelje. S pomo jo spiska boste našli 
svoj potencial, ki ga imate v svojih znanstvih. 

Podjetniki z izkušnjami se zavedamo, da smo »butci« 
in da sami ne vemo vsega. Doktor Ernesto Sirolli 
je dejal, da so za podjetništvo klju ne tri stvari: 
prodaja, proizvodnja in ra unovodstvo, ter da se še 
ni rodila oseba, ki bi vsako od teh podro ij obvladala 
do popolnosti. Zaradi tega je pomembno poiskati 
širši krog znancev, saj lahko tako v danem trenutku 
poiš ete partnerja za razvoj svoje podjetniške ideje. 

Kot zanimivost lahko omenim, da znani milijonar in 
vizionar  Richard Branson na prvih treh straneh svoje 
biografije nikoli ne uporabi besede JAZ, ampak vedno 
MI, kar pomeni, da je za etke podjetja Virgin zgradil 
s svojimi prijatelji. 

Kot dodatek nalogi lahko na svojem spisku ozna ite 
osebe, ki jim je tak podvig, kot ga na rtujete vi, že 
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uspelo dose i. 

Naloga 6: Lista vzornikov in mentorjev.

Lista vzornikov ali mentorjev vam bo pomagala, da 
se boste u ili na znanih primerih drugih. Tako boste 
lažje prehodili pot, ki so jo deloma že utrdili drugi, 
eprav tega neposredno ne ob utite. 

Pogosto se s poslovnimi prijatelji in znanci lahko 
sre ate na »mastermind« ve eru, kjer lahko predstavite 
svoje ideje ter dobite zanimiva vprašanja, sugestije ali 
celo najdete partnerja za izvedbo projekta.

Kot prakti no izvedbo naloge lahko pripravite 
ve er predstavitve idej s povabljenimi osebami, ki 
so po vašem mnenju poznavalci podro ij, na katere 
prehajate in vam s svojimi vprašanji ali pripombami 
pomagajo. Povabite jih tako, da razložite namen 
ve era. Argumentirano jim razložite, zakaj jih cenite 
in spoštujete njihovo mnenje. Tako boste doživeli 
zanimive in pou ne ve ere, obenem pa se boste 
lahko povezali še s kom drugim in tako soustvarjali 
kulturo poslovnega razvoja svoje okolice. Pomnite, 
da ni pomembno, na kateri ravni oziroma v katerem 
življenjsko podjetniškem ciklu ste v danem trenutku, 
pomembno je, kam želite priti.  
Vzorniki so vam lahko tudi v pomo  kot zgled v 
obdobjih, ko se težko prebijate.

Na list papirja ali v podatkovno tabelo napišite 
vzornike in stvari, zaradi katerih se zgledujete po njih.
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Naloga 7: Spisek ljudi, ki si jih želim spoznati.

Pri tej nalogi je potrebno biti pozoren na nepretirano 
realnost, to pomeni, da lahko vpišete ljudi, ki so dale  
od vašega sveta oziroma jih osebno ne poznate ali 
celo tiste, ki niso ve  med nami. Gre za vzgib iskanja 
mentorjev enakih vrednot in za rtanih poti, ki imajo 
za vas smisel. 
Samo pomislite, koliko je posnemovalcev Elvisa 
Presleyja. Veliko jih od tega »posnemanja« celo živi. 

Ne dovolite, da vas nekdo zasmehuje ali celo ponižuje 
zaradi smelega razmišljanja. V primeru, da obstajajo 
take osebe v vaši okolici, le-te zamenjajte, ali pa z 
njimi ne razpravljajte o svojih pogledih. Ljudje, ki vas 
vle ejo nazaj in ne spoštujejo vaših pogledov na svet, 
niso družba za dela željne ljudi, ki so pripravljeni 
sprejeti odgovornost ter živeti življenje po svojih 
željah in ne po normah nekoga drugega.

Napišite spisek ljudi, ki jih želite spoznati. Razmislite 
tudi, kako bi vam lahko pomagali.

Naloga 8: Katere stvari sem rad počel, ko sem bil 
majhen.

Na poti do popolnega spoznanja svojega potenciala 
in samega sebe je gotovo ena pomembnejših stvari 
razmislek o svojem otroštvu: »Katere stvari sem rad 
po el, ko sem bil majhen?« O tem se lahko pogovorite 
tudi s svojimi starši. 

Na primer, kaj ste govorili, da želite postati, ko 
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odrastete? Otroci so sanjavi, neposredni in iskreni. 
Ravno zato imajo skavti zbirko zaslug in veš in. Le-
to pridobijo za pomo  prijatelju, delo s starejšimi 
osebami, pohodi v hribe in podobnimi veš inami. 
Motivacijski namen dosežkov, ki jih cenimo ali celo 
astimo, je izjemen. Oseba, ki je uresni ila nek cilj, je 

za to tudi pohvaljena. Tako ne more nikoli re i: »Ni  
mi ne gre, slab sem.« 

Za nalogo zapišite svoje pretekle dosežke v tabelo. 
S pomo jo neobremenjenega pomisleka o trenutni 
življenjski poziciji, lahko spoznate idejo o vaši sanjski 
službi. Prepri an sem, da gre za nalogo, ki se je ne 
izpla a izpustiti. Poleg dosežkov zapišite tudi, katere 
stvari ste radi po eli, ko ste bili majhni. Preverite, ali 
je bil kakšen od dosežkov vaša otroška želja.

Naloga 9: Predstavljamo si, da smo zadeli na lotu.

Za »krute realiste« najtežja naloga. Predstavljamo si, 
da smo na lotu zadeli izjemno visok znesek denarja. 
Vaša naloga je, da zaprete o i in sanjate. Nato v spisek 
zapišete, kaj vse bi kupili ali po eli z omenjenim 
denarjem. Naredite svojo listo sanj. Pomnite: e je 
zapisano, se lahko tudi uresni i. 

S tehni nem pogledom na idejo, bi lahko dejali: 
»Potrebuješ na rt, da lahko narediš dober izdelek.« 
Ravno zato dobitniki lota obi ajno kon ajo klavrno. Ker 
nimajo na rta, kaj bodo z denarjem storili. Pomislite: 
veliko denarja lahko naredi tudi velike stroške. Primer: 
kupite veliko jahto, za katero privez letno stane 20.000 
€, poleg tega so tu še zavarovanje in drugi odhodki. 
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To vas v primeru, da nimate rednega dohodka in ste 
zadeto vsoto že porabili, stane ve  kot imate.

Dolga leta svojega sodelovanja in izkušenj z ljudmi na 
obeh straneh predavalnice, kot u enec in predavatelj, 
so me nau ila, da nam v zgornjem spisku nalog manjka 
samo še del, ki ga nekateri izjemno težko naredijo. Gre 
namre  za zaključek oziroma zaklju evanje zadanih 
nalog, ki vas bodo pripeljale do cilja.

Naloga 10: Obljuba, ki vas bo obremenjevala in 
motivirala v bodoče.

Zapišite obljubo, ki vas bo motivirala in obenem 
obremenjevala v bodo e.
Potrebno je, da obljubo damo samemu sebi in to tudi 
zapišemo. Obljubo sanj, želja, upanja in vse, kar si 
želite izpolniti v bodo nosti. Lista naj vsebuje cilje, ki 
jih boste dosegli s svojimi dejanji v bodo e.

1.5 NA KRATKO: POSTAVLJANJE CILJEV

Vsak cilj vsebuje:
1. Jasno sliko kaj bomo dosegli.
2. Merljivo vrednost.
3. Datum dosega – realno in delno s pritiskom.
4. Listo aktivnosti, ki jo bomo vsakodnevno 

ponavljali in nas bo pripeljala do cilja. 
Ponavljajte jo minimalno 3 tedne, da vam 
»pride v navado«.

5. Sanjanje in uživanje v kon nem cilju danes, 
kot da vam je že uspelo. 
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Pravilno postavljanje ciljev je za dosego cilja ena 
najpomembnejših stvari. Vendar pa nam brez 
pravilnega izvajanja ne koristi prav veliko. Kako v 
poslovnem smislu realizirati postavljanje ciljev in jih 
tudi dose i, boste spoznali v naslednjem poglavju.

Miselni vzorec 1: Postavljanje ciljev

POSTAVLJANJE 
CILJEV 

JAVNA OBLJUBA
ZNANJA

LJUDJE, KI JIH POZNAM - uspe ni

- ki jih imam 
- ki si jih elim imeti

SANJARJENJE

VZORNIKI IN 
MENTORJI

VE INE

- kaj dobro poznam 
- hobiji

TALENT

- v em sem dober
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2. OSNOVE PRODAJE

Razumeti potrebe potencialnih kupcev je osnova za 
uspešno prodajo v prihodnosti. Ljudje kupujemo tudi 
za to, ker nas nakupovanje osre uje. Nakupovanje 
sproš a dolo ene kemi ne reakcije v možganih, ki 
so povezane z dobrim po utjem. Na primer nakup 
obleke. Ta bo popravil našo samopodobo v družbi. 
Pomislite. e nekdo opazi vaš novi kos obleke, je 
za vas to neprecenljiv socialni dogodek. Pa e si to 
priznate ali ne. V osnovi gre za ob utek mo i, ki nas 
dviguje nad samega sebe. Oseba, ki ima rada soljudi 
in jim rada pomaga, je odli na osnova za uspešnega 
prodajalca. Zaznati potrebo in poiskati pravega 
uporabnika - kupca za našo rešitev ali produkt je 
veš ina, ki jo imenujemo prodaja. Osebno menim, da 
je osnova dobrega prodajalca to, da ima rad ljudi. 
Velikokrat lahko sre amo vzvišene in egocentri ne 
prodajalce, vendar taka oseba na dolgi rok ne more 
biti uspešna, saj ne uti empatije in s tem potreb ljudi.
Prodaja je hkrati ena od osnovnih poslovnih funkcij 
v podjetju, ki postavlja podjetništvu smisel. Tisto, kar 
proizvedemo, moramo tudi prodati. Tako ustvarjamo 
prihodke, ki so klju ni za razvoj in obstoj podjetja ter 
oseb ali njihovih družin, ki to podjetje tudi sestavljajo.
Prodaja ni trik ali »nateg«, gre za plemenito sposobnost, 
ki ni samoumevna tudi v primeru pionirstva na 
dolo enem podro ju ali inovacije, ki spremeni loveška 
življenja na bolje.
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2.1 PRODAJA JE POMOČ

Kot je že bilo omenjeno morate spoznati, da morate kot 
prodajalec v prvi vrsti imeti radi ljudi. Prodajo morate 
dojemati kot pomo  ljudem in ne kot vir zaslužka. 
Zaslužek je logi na posledica vaše pomo i kupcu.
Verjemite, da bo vsakdo, ki mu boste zares pomagali, 
z veseljem pla al tisto, kar mu prodajate. e v dani 
situaciji spoznate, da s svojo rešitvijo ne boste pomagali 
kupcu, od prodaje odstopite, ker vam dolgoro no ne 
bo prinesla nobene koristi.

2.2 PRODUKT ALI REŠITEV

Nekaj, kar pomaga ljudem lažje priti do dolo enega 
cilja, je rešitev, ki jo lahko prodajamo v obliki storitve 
ali produkta. Lahko gre za tehnološko, zdravstveno ali 
drugo rešitev, ki je bila razvita z namenom pomagati 
kupcu. Prodajalci navadno vedno rešujemo potrebo 
kupca, pa naj bo ta življenjska, tehni na ali psihološka. 
Produkt lahko ozna imo kot »izdelek«, ki je posledica 
rešitve, oziroma bolje re eno nekaj »oprijemljivega«, 
kar to rešitev predstavlja. Beseda »rešitev« predstavlja 
širši pojem poslanstva podjetja, kar pomeni, da z 
njo predstavljamo mnogo ve , kot pa samo logi no 
posledico proizvodnje podjetja, torej produkt. V 
nadaljevanju boste spoznali, kako u inkovito lo iti, 
uporabljati in ponotranjiti oba pojma.
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Kaj prodajate

Kaj prodajate? Ve ina prodajalcev prodaja produkte.
Kupec želi rešiti ali bolje re eno urediti dolo en izziv 
ali problem, zato potrebuje rešitev. Torej rešitev, ki bo 
problem rešila deloma ali v celoti. Rešitev je lahko 
produkt, storitev ali kombinacija obojega. Nikoli ne 
podcenjujte obsega težave kupca, ker ne veste, za kako 
obširen izziv v njegovem življenju gre.

Primer: nakup prestižne znamke avtomobila je lahko 
zbirateljska rešitev ali pa tista, ki zdravi ego ali 
kompleks. Obi ajno ljudje podobne nakupe opredelijo 
kot prestiž. Tudi prestižni nakupi so rešitev za dolo en 
problem.

Kaj je pravzaprav produkt?
Znotraj podjetja morate nekatere dele svojih rešitev 
modulirati, kar pomeni, da izdelate produkt. Prodajalci 
pri stranki vedno iš emo problem, ki ga ima in ga 
skušamo rešiti. Iš emo tako imenovano »bole ino«, 
za katero stranka potrebuje rešitev. Našo rešitev tako 
predstavlja produkt, ki smo ga razvili v ta namen. 
Zato stranki prodajamo rešitev, ki jo lahko dosežemo 
skupaj s svojim »know-howom« in uporabo produkta. 
Produkt je torej klasi en izdelek, vendar ga po navadi 
vedno spremlja rešitev, naše znanje, ki produktu daje 
dodano vrednost.
Vsi se zavedamo, kaj produkt je, vendar pa se ta izraz 
v prodajnem smislu preve krat uporablja narobe, kar 
se navadno kaže v nedoseženih prodajnih ciljih.
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Zakaj je izraz produkt tako nesprejemljiv

Izraz produkt je nesprejemljiv, ker lahko naš klient 
poiš e podoben produkt na trgu in ga primerja. 
Obi ajno pa nam, kot tudi ne kupcu, takšne primerjave 
ne prinesejo nobene koristi. 
Najpogosteje se napaka ponujanja produktov in z 
njo povezana nastala škoda odraža v prisiljevanju k 
znižanju prodajne cene na trgu ali dajanju popustov. 
To je posledica pri akovanja kupcev, ki ne prepoznajo 
vrednosti vašega produkta v poplavi le-teh.   
Tako se pogosto zgodi, da nas poiš e stranka ter 
zahteva od nas produkt. Brez informacij za kakšen 
izziv potrebuje rešitev, klient predhodno od nas zahteva 
produkt. Posledica takega prodajnega pogovora je 
navadno izjemno nizka cena produkta, ki ga je kupec 
sam avtomatsko povezal z rešitvijo.
Pogosto se tako zgodi, da produkt ne ustreza nalogi 
in tako klient zaklju i, da sta naš produkt in s tem 
tudi rešitev slaba ali celo ne delujeta.

Dober primer slabih kup evih odlo itev ob nakupu, 
kjer smo prodajalci soodgovorni, da se je kupec odlo il 
narobe, je nakup »hobi« opreme za namen uporabe v 
profesionalni dejavnosti.
V naslednjem življenjskem primeru boste spoznali 
razliko prodajnih možnosti med produktom in rešitvijo.

Razgaljeno: Primer prodaje rešitev

Vrtnar, ki dnevno kosi zelenico pri svojih kupcih (npr. 
osem ur dnevno) kupi vrtno kosilnico, ki jo obi ajno 
kupijo lastniki hiš, torej neprofesionalni vrtnarji. 
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Povpre ni lastnik hiše z vrtom kosi zelenico enkrat 
tedensko ali vsakih štirinajst dni. Torej bo kosilnica, ki 
pri meni deluje nekaj let, pri omenjenem podjetniku 
doživela letno obremenitev v polovici tedna. Verjetno 
bo njena življenjska doba v tem primeru precej krajša 
kot v mojem primeru. Tako lahko sklepamo, da ko 
podjetnik sešteje zastoje, servisni as in pa slabšo 
kvaliteto opravljene storitve, želi, oziroma je celo 
primoran uporabljati profesionalna orodja, ki mu bodo 
prinašala zaslužek pri opravljeni storitvi. Tako lahko 
podoben produkt in uporaba le-tega predstavljata 
razli ni prodajni rešitvi.

Prodaja rešitev je odgovor na problem ali druga e 
re eno izziv klienta. To ne pomeni, da je potrebno 
klientu  vedno izdelati rešitev po meri (custom made), 
pa  pa da lahko s pomo jo naših že razvitih produktov 
in metodologije uspešno rešimo kup ev problem. 

Tako imenovani »coffe shopi« verige Starbucks, ki so 
zelo poznani po vsem svetu (25000 lokacij po vsem 
svetu), so vedno pozicionirani na odli ni lokaciji. 
Njihova osrednja ponudba obiskovalcem - klientom 
je hitra identifikacija, da smo prispeli na dogovorjeno 
mesto. Ideja, ki jo je direktor marketinga v Starbucksu 
Howard Schultz v osemdesetih letih dobil na potovanju 
po Italiji, da bi »nau il« Ameri ane piti espresso kavo. 
Vendar vodstvo podjetja njegove ideje ni sprejelo. 
Zato je sam ustanovil svoje podjetje in kasneje odkupil 
blagovno znamko Starbucks, katere poslovna filozofija 
so poleg prodaje dobre kave tudi mo no prepoznavne 
oznake podjetja, odli na lokacija, brezpla en dostop 
do interneta itd.
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Ali pri Starbucksu prodajajo kavo? Da, vendar to 
ni edina ponujena rešitev. Visoka dodana vrednost 
je to ka sre anja in modni na in življenja (lifestyle 
branding). Seveda je branding zastavljen v smislu 
italijanske zgodbe o raznovrstnih kavah postreženih 
in pripravljenih v ameriškem slogu. Hitro torej. 
Toda bistveno je dejstvo, da lahko, medtem ko 
akate osebo, s katero ste dogovorjeni, berete svojo 

e-pošto ali pojeste roglji ek ali vzamete kavo za na 
pot. Kot vsaka ve ja veriga ponuja oziroma temelji 
na življenjskih scenarijih razli nih ljudi in tako skuša 
zadovoljiti imve  potreb. Seveda vas v Starbucksu 
ne obremenjujejo s tem, koliko asa ste bili pri njih 
oziroma koliko ste pojedli, saj svoj del poga e (pla ila) 
prejmejo od vrednosti kave, ki ste jo popili v asu, ko 
ste bili v prodajalni.
Pomembna prednost, ki jo v svojem poslu morate 
poznati, je misija, ki jo želite dose i. Produkt lahko 
ponuja marsikdo, toda vaša rešitev je unikatna. Ne 
glede na dejstvo, da ste ena od desetih kavarnic v 
isti ulici, ste rešitev za nekaj posebnega. V zgoraj 
opisanem primeru, želi Starbucks približati kulturo 
pitja kave ljudem po širnem svetu in se prilagoditi 
lokalni kulturi, kar ustvarja podjetje globalno ter 
uspešno. Torej lahko re emo, da je vaša misija vodilo 
vaše rešitve. eprav lahko rešitev vedno spreminjamo 
in prilagajamo kupcu, pa se misija same rešitve le 
redko spreminja in je tako glavna konstanta vašega 
podjetja.
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2.3 MISIJA

Misija vašega podjetja, poslovne ideje oziroma rešitve 
je eno vaših najpomembnejših na el, ki ga morate 
negovati in vedno znova obnavljati. Misija je tista, 
ki narekuje razvoj in obenem prilagaja vaše rešitve 
in produkte kupcem. Misija navadno ni vezana na 
zaslužek oziroma ekonomsko plat vašega podjetja, 
pa  ima navadno »višji« cilj. Zelo uspešna podjetja 
si kot misijo vedno postavijo visoko lete i cilj, ki ima 
direkten vpliv na družbo. Tako delovanje posledi no 
prinaša velike zaslužke, vendar pa le-ti niso na prvem 
mestu. Dober primer je vsem znano podjetje Facebook, 
katerega cilj ni nikoli bil postati najbogatejše socialno 
omrežje, pa  pa digitalna povezanost vseh ljudi na 
svetu. Dobro opredeljena misija nam vedno lahko 
pomaga v težkih finan nih asih podjetja, saj nas 
vedno spomni, zakaj smo se odlo ili za konkretno 
rešitev, produkt ali poslovno idejo. 

2.4 PRODAJALEC

Kaj oziroma kdo je prodajalec?
Po definiciji je prodajalec oseba, ki kupuje z namenom 
nadaljnje prodaje. Z zaslužkom, ki se imenuje marža, 
pokriva nastale stroške prodaje, marketinga in dela. 
Takšne definicije boste prebrali v razli nih strokovnih 
literaturah, ki se skozi leta zgodovine prodaje niso 
kaj dosti spremenili. Takšne definicije prodajalcem in 
prodaji na splošno naredijo tudi precej škode, saj jo 
laiki (ne prodajalci) kljub temu, da živijo od prodanega 
blaga ali storitev podjetja, kjer delajo, pogosto narobe 
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razumejo ter negativno dojemajo.

Dober prodajalec je svetovalec. Je sr en lovek, ki 
želi pomagati. V primeru, da naredi napako, navadno 
izgubi dolgoletno zaupanje klientov, za katerega je 
trdo garal. Zato je previden in ustrežljiv, eprav ga 
stereotipi opisujejo kot isto nasprotje. Zapomnite si, 
da nadutost in prevelika želja po zaslužku ne spadata 
med lastnosti pravega prodajalca, saj samo nespameten 
prodajalec zapravi svoj ugled z neodgovornimi dejanji.
Kakšen mora biti »pravi« prodajalec, boste izvedeli v 
nadaljevanju.

Priprava na sestanek

Veliko lažje se je pripraviti na poslovni sestanek, ko ste 
že razdelali dejstva, ki so potrebna in ste o njih brali v 
predhodnem besedilu te knjige. Takrat, ko dobro veste, 
kako lahko pomagate svojim potencialnim kupcem, 
se vedno pripravljajte na podlagi konkretnih idej in 
situacij. 
Pripravo na sestanek nekateri povezujejo s katalogom, 
cenikom, ustrezno obleko in spoštovanjem asa za etka 
sestanka. Vse to je pomembno, vendar s tem navadno 
ne morete direktno prepri ati vaših kupcev v nakup 
vaše rešitve. Na sestanku s sogovorniki izmenjujete 
ideje, navdušujete drug drugega k sodelovanju in 
rešujete probleme. Veliko stvari torej. To pa od vas 
terja natan no pripravo. Seveda se z izkušnjami 
as priprave krajša, vendar pa se morate želji, da 

bi se izognili neuspešnim sestankom, na sestanek 
pripraviti druga e, bolj temeljito kot samo z obleko 
ali pravo asnim prihodom. Najpomembnejše je, da 
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veste za katero vrsto sestanka gre in se v skladu s 
tem tudi pripravljate. Lo iti morate med sestankom, ki 
se osredoto a na odpiranje idej, dvigovanje zaupanja 
ali pa gre zgolj za delovni sestanek, kar pomeni, da je 
glavna prodajna faza že za vami. Dobra priprava poleg 
dobre dolo itve ciljev vedno zajema izbrane besede. 
Zapis stavkov, ki jih boste izrekli. To so vprašanja, ki 
vas bodo vodila k naslednjemu koraku sestanka.
Ljudje pogosto uporabljamo razumevajo i na in 
priprave, ki ga navadno povzamemo v alinejah. Na 
primer: najprej bom povedal to in potem bom vprašal 
ono. To so okvirji razumevanja, ki so pomembni, niso 
pa povsem uporabni. Tak zapis je primeren za zelo 
izkušene prodajalce, vsekakor pa ne za etnike oziroma 
ljudi, ki želijo s prijemi prodajnih orodij obogatiti 
svoje znanje poslovne komunikacije. Potrebno je, da 
si zapišete ali se nau ite natan ne stavke, ki jih boste 
izrekli na sestanku. Na primer: »Spoštovana gospa, 
obi ajno mi ljudje zaupajo, da jih ...« Takoj za tem pa 
je treba ves potek besed ponavljati in tako bo priprava 
veliko bolj ustrezna, kot je bila sicer. Glavni cilj je 
uspešen sestanek, ne glede na to v katerem prodajnem 
krogu je.

Prvi vtis

Prvo pravilo prodajalcev je osebna urejenost. Nikoli ne 
pozabite, da prodajo in s tem posel ustvarjamo ljudje. 
Vsakodnevno se poslužujemo intuicije, neverbalne 
komunikacije in seveda svojih utov ter izkušenj iz 
preteklosti. Tako v prvem trenutku sre anja z novo 
osebo avtomatsko izkoristimo vse možnosti ter 
izdelamo oceno o osebi, ki stoji pred nami. Prvi vtis 
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pogosto ne odraža dejanskega stanja, pa vendar se 
nam ta nezavedno vtisne v spomin in v nadaljnji 
komunikaciji igra pomembno vlogo. 
Kaj je tisto, kar stranka na prodajalcu takoj opazi - 
vidi? isto o obraza, las, obleke in evljev. Za njo sledi 
isto a rok, nohtov in pa urejenost obleke. »Obleka 

naredi loveka,« nas u i slovenski pregovor. Kako 
prilagoditi obleko vašemu delovnemu okolju je velika 
uganka in hkrati nujnost, ki se je morate zavedati. Vsako 
delovno mesto zahteva razli no odpravo. Prodajalec v 
športni trgovini, dama na oddelku kozmetike, prodajni 
predstavnik, zavarovalniški zastopnik. Vsako delovno 
mesto oziroma podro je ima svoje posebnosti, zato je 
za uspešnejšo prodajo potrebna prilagojena obleka. 
Pri tako imenovanih prvih prodajnih nagovorih 
predstavlja prodajalec vzor kupcem tako, da si želijo 
postati podobni njemu in od njega kupijo izdelek 
oziroma rešitev. Urejena kombinacija evljev, hla  in 
majic na policah in obenem na prodajal evem telesu 
je za sklenitev prodaje, eprav med ljudmi nezavedna, 
nujno potrebna. Prodajalec kot ambasador podjetja, 
predstavlja kulturo in sporo ilo podjetja. Urejenost 
prodajalca predstavlja kontrolo nad produktom in s 
tem varnost in zaupanje pri klientih, kar navadno 
vodi v uspešno zaklju eno prodajo.

Naslednja posebnost je vonj, ki ga ljudje razli no dobro 
sprejemamo. Najslabša možna izkušnja je zaudarjanje 
po preznojenosti, posebno ko gre za nekajdnevno 
»zanemarjenost«. Poznamo tudi ljudi, ki imajo resne 
težave s tem in v primeru, da ste med njimi in da 
službeno neposredno komunicirate z ljudmi, vam 
svetujem, da obiš ete zdravnika. Na zunanji izgled 
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pogosto vplivajo tudi razvade, predvsem osebne. e 
ste odvisni od njih, bo vaš sogovornik zelo težko 
obdržal sprejemljivo raven komunikacije. 
Vonj po cigaretnem dimu ali alkoholu sta za nekatere 
celo prvi odbijajo i faktor pri možnem sodelovanju. 

e kadite, opravite razvado vsaj deset minut pred 
naslednjim pogovorom in ne tako, da cigareto 
odvržete, preden ste vstopili v prostor sogovornika ali 
stranke. Celo kadilce zmoti mo an vonj po cigaretah, 
saj v javnih prostorih pogosto ne kadimo. 
Nekateri prodajalci imajo tudi prehrambne navade, 
ki so zelo »nespoštljive« do sogovornikov v 
poslovni komunikaciji. esen in ebula sta seveda 
»najpopularnejša« rekvizita za odbijanje potencialnih 
strank. Ne smemo pa pozabiti tudi vloženih rib, 
piš an jih salam, paštet ipd. Pogosto tudi ljubitelji 
živali pozabijo zadržati svoje »veselje« po vonjavah 
ljubljen kov doma. 

eprav je v modernejših podjetjih in predvsem 
novodobnih »startup« podjetjih na stranskem tiru 
oziroma velja za naklju nega, je bonton še vedno 
zelo pomemben faktor prvega vtisa. Seveda je bonton 
obnašanja na sestanku odvisen od raznolikosti kultur 
in vrste podjetja. Prodajalci se moramo znati prilagoditi 
navadam svojega potencialnega kupca, da tako ne 
izgubljamo asa in energije za nekaj, kar ni pretirano 
koristno. Naš namen je zadovoljiti potrebo, ki jo je 
predstavil kupec. Pomnite, da je zadovoljni kupec 
najboljša investicija v lastni marketing in marketing 
vašega podjetja.
Seveda ni z zgoraj naštetimi navadami in razvadami 
ni  narobe, oziroma sem sam mnenja, da nimam 
pravice soditi osebnih navad in razvad posameznika, 
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pa vendar želim opozoriti na možnosti nenamernih 
napak, ki vam v poslu delajo škodo na poti do 
uspeha. Za primeren nastop pred vašim klientom pa 
ni pomemben samo zunanji izgled ter obnašanje, pa  
pa je še bolj klju nega pomena to, kar govorite in s 
tem »kako« prodajate.

Priprava na prodajni govor

V pripravi na prodajni govor se prodajalci obi ajno 
osredoto imo na tekst, ki ga bomo izustili ob prvem 
sre anju z novo, potencialno stranko. 
Podobno kot sem že zapisal v pripravi na sestanek, so 
osrednja zadeva, ki potrebuje naš fokus besede, ki jih 
bomo izrekli. Zelo pomembno je, da prodajalec dobi 
ob utek, kdaj mora sam narediti korak nazaj, da ne 
bi potencialni kupec dobil ob utka pritiska k nakupu 
vaše rešitve. Tako je stavek »Razmislite o omenjeni 
rešitvi, nikamor se ne mudi« za nekatere »bogokleten« 
prodajni stavek in tudi jaz ga ne bi uporabljal, e ne bi 
imel prodajnega procesa pod kontrolo in ne bi vedel, 
da je moj sogovornik ustrezna stranka, ki ima problem 
in se zaveda posledic, e svojega problema ne bo rešil 
ustrezno in pravo asno. Razumeti morate, da stavki, ki 
po teoriji prodaje niso vedno ustrezni, v praksi glede 
na dano situacijo lahko niso problemati ni, ker je del 
prodajnega govora tudi improvizacija, skozi katero 
morate znati kupcu prisluhniti in ga vprašati tisto, s 
katerim boste prišli do kon ne rešitve, katere rezultat 
bo obojestranska zmaga, tako imenovana »win-win« 
situacija.

Veliki strokovnjaki na podro ju predstavitev in prodaje 
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se na trenutek predstavitve pripravljajo izjemno dolgo. 
Steve Jobs iz Appla je bil znan kot eden najbolj skrbnih 
pripravljavcev na vsak nagovor. Tudi 170 ur in ve  je 
porabil za izbrane stavke in gibe svojih predstavitev. 
Pri svojem delu sre ujem prodajnike, ki že vrsto let 
uspešno opravljajo svoje delo. Njihovi nagovori so 
navadno vedno isti, malce prilagojeni trenutnemu 
kupcu. So plod dolgoletnih izkušenj. Obi ajno 
potrebujejo le malo svojega osveženega znanja in pa 
spremembo morebitnih slabih ustaljenih navad, ki 
ostanejo skozi dolgi niz prodajnih let. 

Pogosto vprašam prodajalce, ali znajo peti. Gre za 
tehniko, ki jo uporabljajo pevci. Pomeni, da se je dobro 
nau iti govoriti »iz trebuha« ter za razliko ne »iz 
grla«, kot temu pravimo »po doma e«. Navadno ima 
na sogovorca zelo negativen u inek, e se pred vas 
postavi profesionalna oseba, visoka meter devetdeset 
ter se s svojimi stotimi kilogrami oglasi kot piš al ali 
e si lažje predstavljate piš anec. Govoriti iz grla je 

obi ajno in tako smo se navadili. Profesionalni govorci 
pa se zavedajo, da dela ne opravljajo samo en dan v 
tednu, temve  ve  zaporednih napornih dni. Enako 
je pri delu prodajalcev. Opravimo veliko sestankov in 
pogovorov, zato je treba s svojim glasom delati skrbno. 
Seveda je priprava glasu samo prvi korak, nadaljevati 
pa morate tako, da z malo besedami poveste dovolj. 
Pogosto se ljudje sami težko nau imo govora »iz 
trebuha«. Zato vam priporo am strokovno pomo  
osebe, ki to resni no obvlada. Poleg omenjenega je 
pomembna tudi fizi na pripravljenost ali kondicija, 
kot temu re emo. Telo se pod pritiski intenzivnega 
razmišljanja, predstavitev in javnega izpostavljanja 
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pred ljudmi zelo iz rpa, kar se neizmerno pozna pri 
kvaliteti javnega nastopa, dolgoro no pa tudi na vas 
samih.

Razgaljeno: Primer prodajnega govora

Prodajalci se pogosto bojimo, da nismo nikoli dovolj 
pripravljeni na pogovor s konkretnim kupcem, zlasti 
e gre za veliko stranko, pa vendar je želja po velikem 

izzivu navadno ve ja kot strah, ki ga, kot je bilo 
omenjeno, najlažje premagamo z dobro pripravo na 
prodajni govor.

Spominjam se, ko sem prvi  prišel na sestanek k 
danes enemu od boljših poslovnih prijateljev. Prišel 
sem v proizvodno podjetje, kjer je bila opazna izjemna 
dinamika poslovnih dogodkov. Lastnik in direktor je 
bil razpet med nabavo, kontrolo kvalitete, odpremo 
itd. Sprejel me je na sestanek in najprej mi je, kot 
vsak ponosni podjetnik, razkazal svoj proizvodnji 
del podjetja. Med tem je odgovarjal na telefone, 
okrcal katerega od sodelavcev itd. Skratka dogajal 
se je intenzivni kaos, ki je za mojega sogovornika 
pomenil normalni delovni proces. Po koncu obhoda 
sva se usedla za mizo, da se pogovoriva o tehnološki 
opremi, v katero se je namenil investirati. Sicer sem 
imel v tistem asu že kar nekaj izkušenj na podro ju 
poslovne komunikacije, pa vendar je ta predstavljala 
precejšen izziv. Sogovornik me tako reko  sploh ni 
poslušal, saj je na vsako vprašanje odgovarjal enako. 
Med vožnjo k naslednji stranki sem imel dovolj 
asa, da sem razmislil, kako bi bilo treba pristopiti k 

projektu. Vodila me je velika želja, da posel sklenem, 
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saj bi našemu podjetju v tistem asu ta zelo koristil. 
Torej boril sem se z dvema izzivoma. Prvi je bil ta, 
da bi interesentu naša rešitev resni no pomagala, 
drugi pa je bil seveda finan no stanje našega podjetja. 
Osnovna misija in želja sta mi narekovali odlo itev, da 
pristopim k projektu s svojimi najmo nejšimi aduti. 
Kot obi ajno sem se na koncu sestanka s klientom 
dogovoril, da bom pripravil rešitev, o kateri bi 
se pogovorila na naslednjem sestanku, ki je bil 
datumsko natan no dolo en. Seveda je klient dejal, 
da ni potrebno priti na sestanek, saj je prav, da najprej 
ponudbo pregledajo in se nato odlo ijo. Vedel sem, da 
nisem najcenejši ponudnik. Prepri an pa sem bil, da 
naša rešitev ponuja najboljšo kvaliteto, ki je podprta 
z izjemno ekipo, ki lahko konkreten projekt izpelje 
stoodstotno.
Na naslednji sestanek sem se dobro pripravil. Veliko 
energije sem vložil v analizo direktorja in njegovega 
pomo nika, ter ugotavljal, kdo je pravi odlo evalec. 
Ocena ni tako težka, seveda sta tako tehnika kot tudi 
ekonomika v vsakem podjetju zelo pomembna tema. 
Toda, glede na vodenje in dogodke ob mojem obisku, 
sem presodil, da moram narediti vtis na direktorja 
oziroma lastnika. Razumel sem, da ima zelo mo an 
zna aj in da neodlo nega dolgovezenja ne bo toleriral.
Na naslednji sestanek sem se odpravil zgodaj. Ker je 
bilo podjetje interesenta oddaljeno tri ure vožnje, sem 
se odpravil ob drugi uri zjutraj. Pred podjetje sem 
prišel ob peti uri zjutraj. Seveda sem bil prepri an, da 
bom tam, ob tej uri sre al direktorja. Sprejel me je in 
me vprašal, ali sem nor, da pridem ob taki uri.
Odgovoril sem mu: »Spoštovani. Oprostite, ker sem si 
dovolil priti nekoliko bolj zgodaj, kot sva se dogovorila, 
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vendar sem na prejšnjem sestanku opazil, da po sedmi 
uri zjutraj pri vas nastane tako intenzivno vzdušje, da 
mi vas je bilo težko motiti, saj imate resni no veliko 
dela.«
Povabil me je na kavo in sedla sva v njegovo veliko 
pisarno v prvem nadstropju. Ponovno sem mu 
predstavil sebe v dveh minutah in spraševal vprašanja 
za odkrivanje dejanske potrebe oziroma izziva, ter mu 
nato predstavil rešitev. Predlagal sem mu, naj skupaj s 
tehniki preu ijo našo rešitev ter predlagal termin, ko 
si bomo skupaj ogledali referen no inštalacijo, nekaj 
ur stran od njihove tovarne. Posel je bil sklenjen. 
Odlo nost in pa pripravljenost sta enako misle ega 
kupca takoj prepri ala v nakup. 
Nikoli ne smete pozabiti, da so za velike nakupe 
oziroma poslovne odlo itve velikokrat najve ja 
motivacija osebne vrednote lastnikov in direktorjev 
podjetij. Vedno se držite slednjega pravila. Poštenost, 
visoka kvaliteta in veliko zaupanje v ekipo, ki stoji 
za vami, pa bo tisto, kar obljubite, tudi v praksi 
uresni eno.

Prodajni govor na kratko

Vprašajte se:
Kako dolgo sem pripravljal svoj nagovor? 
Sem si zapisal klju ne stavke, s katerimi bom nagovoril 
kupca? 
Ali imam pripravljene zaklju ke pogajanja, ki so 
klju ni? 
Kakšne so osebne vrednote kupca in vrednote podjetja, 
ki ga predstavlja?
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Obenem vedno upoštevajte naslednjih šest vodil:

a) dobra fizi na pripravljenost
b) primerna obleka, v kateri se po utite 

samozavestno
c) natan no pripravljen »prodajni vademecum« ali 

tekst stavkov v pogovoru
d) dobro premišljena asovnica med pogovorom, 

predstavitvijo in zaklju ki
e) izjemno dober glasovni trening
f) veliko vaje – besede

Možni zapleti

Miselni vzorec 2: Pogoste napake

POGOSTE 
NAPAKE

"branje misli" - ker si e vse 
videl

govori enje in odprta, preve  
iskrena komunikacija

vsakemu lahko prodam 
karkoli

as - odlo evalec

"nepla ani svetovalec" - 
vrnitev v prihodnost

kdo je sovra nik

nastanek problema - 
neodvisnost

predvidevanje, da je tisto kar 
interesent govori pravi izziv / 

problem

prodajna predstavitev - 
prodaja sama po sebi

pretirano izobra evanje 
interesenta

eprav se na prodajni govor veliko in dobro 
pripravljamo, velikokrat pride tudi do zapletov. 
Pomembno je, da se zapletom ne poskušamo izogniti, 
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pa  pa jih skušamo obvladati.
Najpogosteje se nam zaplet pripeti, ko ne uspemo 
definirati, kdo je kon ni odlo evalec v trenutni 
prodajni situaciji. Prodajnik opravi prvi sestanek, ki 
ga bomo v sklopu te knjige poimenovali inteligentna 
komunikacija, kar pomeni, da sta verifikacija in potreba 
sogovornika že identificirani. Zgodi se, da sestankujemo 
s povpraševalcem in seveda, ker želimo prodajo 
uspešno realizirati, je eden od zaklju kov ugotoviti, 
ali je v podjetju še kdo, ki bi ga naša kon na rešitev 
za potencialnega naro nika zanimala. Nabavniki ali 
vodje tehni nih oddelkov, vodje kadrovske službe in 
drugi vodje oddelkov, ki direktno iš e rešitev za svoje 
izzive, kot odlo evalca vedno navajajo direktorja, saj 
je on tisti, ki podpiše naro ilo.

Cilj vsakega uspešnega prodajnika je torej priti na 
sestanek z direktorjem, da bi njemu predstavil svojo 
rešitev. Pogosto je to odvisno od velikosti in nabavne 
vrednosti projekta in pa tudi od velikosti podjetja 
samega. V primeru da vaša rešitev presega prodajne 
odlo itve zaposlenih in je sestanek z direktorjem nujno 
potreben, kar je za prodajnika seveda dobro, lahko 
pride do pomembne napake ali tako imenovanega 
prodajnega zapleta. Ko na drugem ali tretjem sestanku 
stopite v stik z direktorjem, se pogosto zgodi, da gre 
ponovno za prvi sestanek, torej ugotavljanje potreb in 
ne za enega od sestankov zaklju evanja, kot pogosto 
nekateri prodajniki mislijo. Prvo pravilo, ki ga je dobro 
razumeti, je, da vodja oddelka in direktor nimata 
enakega problema. Direktor ima za rešitev problema 
najetega vodjo oddelka. Seveda, e je vodja oddelka 
sposoben poslovnež v širšem smislu, zna potrebo tudi 
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direktorju ustrezno predstaviti. V primeru, da temu 
ni veš , pa lahko ogrozi celoten projekt in ob napa ni 
oceni ali pristopu svoje rešitve ne boste prodali.
Nasvet, ki ga rad dajem vsem svojim klientom svetuje, 
naj ne ogrožajo kup ije s presojo, da je vodja oddelka 
tisti prvi, vodilni profesionalec in s tem odlo evalec. 
Zato je treba sestanek za eti ponovno z ugotavljanjem 
potreb s pomo jo vprašanj. Zaklju ek tega dela uredite 
tako, da po spoznanju direktorja, da potrebujejo rešitev 
na podro ju, zaradi katerega ste prišli, nadaljujete s 
stavkom: »Vaš kolega mi je omenil ...« 

Napaka! Seveda tega stavka dejansko ne smete izre i. 
Gre za napako, ki jo delajo mnogi in s tem »prizadenejo« 
direktorjev ego. Gre za ob utek direktnega napada na 
integriteto direktorja in v ve ini primerov bo reagiral 
tako, da bo vašo rešitev zavrnil. e vam uspe sestanek 
peljati tako, kot je opisano v primeru, se bo direktor 
po util kot oseba, ki je podala predlog in rešitev sama. 
Seveda boste takoj pomislili, da to ni moralno oziroma 
s takim podjetjem ne želite delati. e razmišljate tako, 
se za vajo postavite v obratno vlogo. Pomnite, da je 
izvajanje prodaje predvsem prilaganje v želji ustre i 
kupcu v meji vaših finan nih zmožnosti in je ena od 
temeljnih vrlin metode Razgaljene prodaje. 

Velikokrat lahko do zapletov na sestankih pripelje 
tudi vaša preteklost. V primeru, da krivda za zaplet 
s strankami v preteklosti ni bila vaša in gre za stvar 
politike podjetja, kjer ste službovali, potencialnim 
kupcem to iskreno povejte že na za etku. Ne obsojajte 
drugih, bodite iskreni in si prislužite novo priložnost. 
Obi ajno vas bo obrazna mimika opozorila, da 
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sogovornika nekaj moti. Takrat se odkrijte in povejte, 
da slabih namenov nimate in da želite prodajno 
svetovati pošteno po svojih mo eh in znanju. Reakcije 
bodo razli ne, vendar kljub temu lahko obdržite 80 
odstotkov interesentov, e tisto kar nudite izjemno 
dobro poznate. 
Zaplete na sestankih pogosto predstavljajo tudi 
nacionalne, rasne in poli ne raznolikosti. Svetujem 
vam, da obdržite visok nivo kulture in se ne spuš ate 
na nivo komentiranja politike in podobnih tem, eprav 
mislite, da se boste s tem prikupili potencialni stranki. 
Kot sem že omenil v primeru, je dobro, da razumete, 
da uspešni podjetniki cenijo predvsem vašo integriteto 
in zmožnost izpeljati projekt, ki bo koristil njihovim 
podjetjem.

Razgaljeno: Primer prodajnih zapletov 

e ste s svojim podjetjem na za etku, morate za eti 
na za etku, to pomeni, da vaši prvi sestanki ne 
morejo biti visokolete i in se morate zavedati svoje 
neizkušenosti. Tako je bil tudi moj prvi sestanek pri 
enem od svetovno uglednih direktorjev zaklju en 
takoj na za etku. Trajal je sicer dobrih dvajset minut, 
vendar zgolj iz vljudnosti gospoda, ki sem mu 
prodajal svojo rešitev. S pomo jo poslovno visoko 
uglednega prijatelja sem dobil priložnost za sestanek 
v samem vrhu uglednega mednarodnega podjetja. 
Preko tajništva pisarne generalnega direktorja sem 
skomuniciral datum in uro sestanka. Še danes mi 
ostaja v spominu moj vstop v njegovo pisarno, ki je 
bila obdana v steklo ogledal, s kamnitimi stebri in 
zelenico na terasi, ki je bila bolj zelena od trave. Vsi 
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elementi mo i, namenjeni spoznanju lastne majhnosti 
obiskovalca. Za popolno zmedo pa je poskrbel 
sogovornik, ki je bil isto nasprotje okolici. Eleganten, 
vljuden in prijeten v besedah in gestah.
Toda moja, danes ne vem natan no kaj, mladostniška 
razigranost, pretirana samozavest ali pa morda 
naivnost brez primere, me je zaslepila, da sem na 
sestanek prišel popolnoma nepripravljen. Ko danes 
v šali razmišljam o tem sestanku, sem mnenja, da je 
bil videti nekako podobno, kot bi stopil pred klienta 
in dejal: »Ste morebiti kaj razmišljal o meni? Obstaja 
kakšna možnost, da kaj naredim za vas?« Sami bi 
verjetno rekli: »Idiot brez primere.« Res je. Slabo sem 
unov il svojega jokerja in prišel na sestanek kot slon 
v trgovino s porcelanom.
Napaka, ki se zelo pogosto dogaja prodajalcem, je ta, 
da sami ne vedo, zakaj bi kupec kupil njihovo rešitev 
in skozi svojo mlahavo predstavitev tudi sam ne more 
spoznati prednosti, ki bi ga lahko prepri ale, da bi bilo 
sodelovanje z njimi dobro.

Prodajalec v praksi

Prodajalec je oseba odprtega zna aja in predvsem 
obožuje med loveško komunikacijo. Prodajal eva 
življenjska misija je pomagati svojim kupcem do lažjega 
in prijetnejšega življenja. Prodajalec ni prevarant in ni 
oseba, ki bi zlorabila zaupanje kupcev. 
Dobrega prodajalca poleg vrednot definira tudi 
njegovo znanje. Teoreti no in prakti no. V tej knjigi 
poudarjam predvsem slednje.
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Teorija in praksa

Teorija prodaje je nastala iz preprostega vzgiba 
pomagati drugim prodajalcem uspešno prodajati. To 
pomeni, da se za etki prodajne teorije razvijejo iz 
prakti ne prodaje uspešnega posameznika. Kasneje 
so nekateri filozofi razvijali prodajne teorije na na in 
predpostavk in domnev. S tem ni ni  narobe in gre 
lahko za pomemben razvoj prodajne panoge, toda 
metoda tako imenovane »razgaljene prodaje« sloni 
na vodilu, da je potrebno teorijo preizkusiti tudi v 
praksi. Nato pa je potrebno nadgraditi prodajni proces 
s pomo jo izkušenj, ki nam jih je praksa omogo ila. 
Po uspešno opravljenem projektu pa poizkušamo 
to izkušnjo »spraviti« v teorijo zato, da jo lahko 
prenesemo na druge nadaljnje primere.

Improvizacija 

Pomemben del v prodaji, predvsem v smislu prodajne 
komunikacije, predstavlja improvizacija. Dejstvo 
je, da kupec ne sme ali ne more spoznati trenutka, 
kjer profesionalni pristop dopolni ali nadomesti 
improvizacija. Improvizacija je ena klju nih vrlin 
»razgaljene prodaje«, vendar je treba poudariti, da gre 
za »natrenirano« in »nau eno« improvizacijo, ki temelji 
na predhodnem teoreti nem znanju in izkušnjah. 
Pogosto ob delu s klienti opažam velike strokovnjake 
na mikro podro ju, ki se pred svojimi sestanki zlomijo 
in vsa tista znanja, ki jih dejansko obvladajo izpuhtijo 
zaradi treme. 
Recept, ki se ga lahko držite v primerih, ko je treba 
improvizirati, je naslednji:
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1. Kakšni problemi nastajajo v okolici, kjer sem 
se znašel?

2. Možne rešitve, ki jih klienti lahko izkoristijo.
3. Zakaj je moja rešitev najboljša?

Ob vsaki zgoraj omenjeni to ki lahko pojasnite zadeve 
z ve  stavki, vendar ne pozabite na naslednjo to ko 
in smer, ki ste jo izbrali za vaš uspešen zaklju ek 
prodajnega sestanka. Ob tem bi lahko citirali znanega 
golfista Jerryja Barberja, ki je neko  izjavil: »Ve  kot 
treniram, ve  sre e imam.« V našem primeru to 
pomeni, da je samo dobro »natreniran« prodajnik 
sposoben izpeljati improvizacijo na tako kakovostnem 
nivoju, da klient ali kupec tega nikoli ne opazi. Seveda 
v podobnih primerih brez sre e ne gre. Kajti za sre o 
velja, da ni sre a, e jo imaš veliko. Sre a je, e je ne 
potrebuješ.

Segment improvizacije je mogo e dobro »natrenirati«, 
saj vsaka dobra priprava zmanjšuje riziko neuspeha. 
To boste spoznali v nadaljevanju knjige.

Prodajalec v vsakdanjem življenju

Pogosta zmota, ki jo širijo neprodajalci, je, da prodajalci 
vedno prodajamo. Morebiti res, toda ne tisto rešitev, 
produkt ali storitev, ki ga tržimo za preživetje ali 
bolje re eno za svoj posel. Obi ajno želimo prodajalci 
v vsakdanjem življenju s pogovori in »mreženjem« 
ter širitvijo svojih kontaktov odpirati priložnosti za 
profesionalni del življenja. Pogosto nekateri prodajalci 
tega ne razumejo ter tako postanejo precej agresivni 
in nadležni za okolico.
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Recept za dobro življenje prodajalca

Recept za zdravo življenje prodajalca je podoben 
receptu za pala inke. e se ga držite, bodo zadovoljni 
vsi; družina, prijatelji in poslovni partnerji. Predlagam 
vam, da se držite naslednjega:

● Upravljanje asa - planirajte svoje poslovne in 
zasebne aktivnosti enako resno (npr. nastop 
sina v vrtcu).

● Dopolnjujte znanje v fokusu trenutka - 
razmišljajte o trenutnem poslu ter planirajte in 
vizualizirajte svojo pot za naslednjih deset let.

● Pretirano izobraževanje - ne u ite se nekaj, kar 
je moderno ali bi bilo mogo e dobro za vaš 
posel. Tako razmišljanje je pretirana poraba 
energije.

● Najemanje zunanjih strokovnjakov za podro ja, 
ki nam ne gredo najbolje ali kradejo as.

● Prosti as in družabne aktivnosti preživljajte z 
visoko motiviranimi ljudmi, ki imajo jasne in 
natan no definirane cilje ter urejeno partnersko 
življenje. Prodajalci preživimo veliko asa 
na poti, kar pomeni, da se dobro ujamemo s 
partnerjem, ki je enako dinami no vklju en v 
svoje življenje. Dober prodajalec in podjetnik 
boste gotovo lažje s partnerjem enakega 
razmišljanja.
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Miselni vzorec 3: Življenje

IVLJENJE 

NEGOTOVOST
POMEMBNOST

POVEZANOST 

LJUBEZEN

RAST IN PRISPEVEK

Prodajalec in družina 

Najpogostejša napaka, ki jo prodajalci naredimo v 
smislu zasebnega življenja, je slaba organizacija asa. 
To pomeni, da pogosto ne lo imo asa za delo od asa 
za družino in hobije. 
Pogosto se zgodi, da to spoznamo, ko to že pripelje 
do »skrhanih« odnosov v družini in je žal prepozno. 
»Time management« delavnice so odli en pripomo ek, 
kjer lahko postavite filozofijo svojega asa.
Pa vendar so to tako zelo specifi ne stvari, da jih je 
nemogo e opisati ali razumeti v teoriji. Žal veliko 
strokovnjakov, ki nima otrok, svetuje staršem, kako 
naj vzgajajo svoje otroke. Tako je tudi v tem primeru. 
Sam menim, da je družina kot visoka vrednota pri 
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prodajalcu najprej motivacija in vir elana v trenutkih, 
ko nekaj ne gre. Dober prodajalec je svetovalec, ki 
rešuje težave ali izzive svojim kupcem. To pomeni, 
da je samo lovek, ki v asih potrebuje pomo . Seveda 
lahko vsa znanja in tehnike iz prodaje uporabi tudi 
zase, vendar pa mu velikokrat lasten ego to prepre uje.
Pomembno je razumeti in lo evati kvaliteten as, 
podobno kot pri fokusu na klienta ali na prodajni 
projekt. Takrat ko ste z družino in takrat ko prodajate. 
Gre za veš ino upravljanja svojega asa. Naloga 
seveda ni niti približno lahka. Predvsem prodajniki 
in poslovneži, ki prihajajo z majhnega tržiš a oziroma 
manjših podjetij, ne znajo lo iti posla od družine. 
Življenje poslovneža ali prodajnika za njih ni služba, 
ampak tako imenovan »lifestyle«, torej »na in 
življenja«. Vendar je potrebno kljub temu organizirati 
kvaliteto svojega življenja na tak nivo, da je življenje 
sploh vredno živeti. Želim poudariti, da se vsi pogosto 
ujamemo v skušnjavo predvsem zaradi premalo 
razmišljanja o sebi in svojem poslu. Takrat menimo, 
da se je za dobre posle treba razdajati. Vsaj na za etku, 
da zadeva »zalaufa«. Tako hitro mine dvajset let in 
za svoja nervozna dejanja in pogosto padce obsojamo 
druge. Najbolj nesprejemljivo pa je to, da obsojamo 
predvsem tiste, ki jih imamo najraje. 

Navade in razvade

Ne glede na dejstvo, da vsi želimo priskrbeti sebi, 
svoji družini in predvsem otrokom boljšo prihodnost 
v smislu priložnosti in materialni dobrin, se pogosto 
zgodi, da pozabljamo na zgled lo evanja med dobri in 
slabimi navadami. V tem smislu je najve ji sovražnik v 
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življenju sodobnega prodajnika ali poslovneža mobilni 
telefon. eprav gre za najboljši izum uspešnega 
poslovanja, pa lahko z njim povzro imo veliko motenj 
oklice in s tem precej nezadovoljnih obrazov, prepirov 
ali neuspešno izpeljanih sestankov. Nekultura uporabe 
modernih digitalnih pripomo kov bo kmalu zamenjala 
razvade, ki so bile neko  najve ji motilci prodajalcev.
Ena od stereotipnih razvad poslovnežev in prodajalcev 
je tudi ljudsko imenovana »preserancija«. To je 
življenje na finan nem nivoju, ki ga nismo sposobni 
zagotoviti. eprav v dobri veri in želji po pridobitvi 
bolj uglednih strank, se tako po etje najve krat kon a 
klavrno. Tudi klasi ni motilci, kot so vonj po hrani, 
alkoholu in cigaretah, so še vedno zelo prisotni 
v prodajni srenji. Velikokrat prodajalci pozabljajo, 
da s svojim nastopom in zunanjim izgledom ne 
predstavljajo samo sebe ampak tudi rešitev podjetja 
ter s tem tudi samo podjetje, za katerega prodajajo. 
Mlajši prodajalci se velikokrat zgledujejo po mlajših 
»zvezdniških« podjetnikih in mislijo, da je pomembno 
samo, kar govorijo in ne, kako nastopajo ali so 
oble eni. Kavbojke in majica sta ena od takih razvad. 
Zavedati se morate, da ne boste vedno prodajali IT 
podjetjem, ki tako odpravo navadno tolerirajo. Sam 
se držim pravila, da prodajnik nikoli ne more biti 
prelepo oble en. Zaradi »prelepega« videza ne boste 
nikoli doživeli zavrnitve.

Ena od razvad, ki jih veliko podjetnikov ne tolerira, 
je zamujanje. Sami veste, da je to razvada, ki se je ni 
lahko odvaditi. eprav zveni bizarno, boste veš ino 
to nega prihoda na sestanek obvladali z izkušnjami. 
Razumeti morate, da tudi pretirano prezgodnje 
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prihajanje na sestanke moti ritem podjetij in nakazuje 
na nespoštovanje le-teh. V poplavi mobilnih telefonov 
in drugi pametnih naprav se pojavljajo tako imenovana 
»mikro« pravila, ki nam velevajo kako jih uporabljati 
za uspešno poslovno komunikacijo. Neodgovarjanje na 
klice in nevra anje klicev sodita med glavne razvade, ki 
kažejo na neresnost prodajnika in podjetja na splošno. 
Toplo vam priporo am, da se temu izogibate, saj boste 
tako zgradili trdno poslovno integriteto. Naslednja v 
seriji »neresnih« razvad so nerealne obljube. Te vam 
bodo mo no zbile kredibilnost, lahko tako zelo, da 
bodo vplivale tudi na prihodnje posle. Nikoli ne 
pozabite, da je za vas najboljša referenca priporo ilo 
kolega podjetnika. Strogo se izogibajte dvojne igre 
in posredovanja informacij konkurenci. Tako po etje 
ne samo onemogo a nadaljnje poslovanje z vašim 
poslovnim partnerjem, pa  pa je v ve ini primerov 
kaznivo. eprav menite, da se vam to ne more zgoditi, 
se vam v dobri veri pridobiti novo stranko lahko hitro 
zagovori nekaj, kar je klju nega pomena za vašega 
poslovnega partnerja.

Med grotesknejše razvade prodajnikov in podjetnikov 
spadajo tudi pretirano zabavanje, pijan evanje 
in intimnost s poslovnimi partnerji na poslovnih 
potovanjih. Tako po etje vam odsvetujem, saj vam 
poleg ostalih posledic jemlje fokus s pridobivanja 
poslov in ima v ve ini primerov negativne posledice.
Razvade prodajnikov se ne razlikujejo veliko od 
razvad drugih poslovnih podro ij in terjajo od vas le 
tako imenovano ZKP (zdravo kmečko pamet). Enako je 
tudi z navadami, ki vam jih priporo am.
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Kot smo že omenili, bodite natan en, a ne prezgoden 
prodajnik. Ne prihajajte na sestanek prej kot pet minut 
pred za etkom sestanka. Bodite primerno urejeni ciljni 
skupini. Vedno obljubite tisto, kar lahko s svojo ekipo 
izpeljete. Ne pozabite, da je stranka na prvem mestu 
in vedno rada sliši tudi pohvalo. Mobilni telefon 
imejte med sestanki utišan in v noben primeru ne 
brskajte po socialnih omrežjih. Bodite pozorni tudi 
na as sestanka, da kupcu ne kradete dragocenega 
asa. Pomnite, dobre rešitve so enostavne in ne terjajo 

veliko asa za obrazložitev. Da, to so rešitve, ki se 
dobro prodajajo.

2.5 TALENTI, ZNANJA IN VEŠČINE 
PRODAJALCA

Kaj si resni no želimo v življenju, je ve na uganka. 
Najlažje je definirati materialne cilje. Veliko bolj 
zapleteno je z ob utki. Takrat se vprašamo, ali se 
res po utimo dobro, smo to iskali ipd. Kot smo že 
ugotovili, ima vsak od nas kakšen talent. V nekaterih 
primerih to opazimo že na dale . Kot sem že ve krat 
poudaril moje prepri anje pravi, da e ne maraš ljudi, 
ne delaj z njimi. Ljudomrznim ljudem vsak vložen 
trud pomeni »pekel«. Pomislite na natakarjevo službo. 
Nekdo, ki ljubi svoje delo, lahko v izjemno kratkem 
asu postreže dvajset gostov, se smeji, najde as, da 

pokramlja in še vedno nimate ob utka, da dolgo 
akate. Tak lovek ima talent za svoje delo in delo z 

ljudmi. Kot nasprotje lahko opišemo loveka, ki dela 
po asi, tarna, je neprijazen itd. Tehni no sta lahko oba 
enako dobro podkovana, lo i pa ju talent, ki je v tem 
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primeru socialni ut in odnos do dela. Da, tudi to sta 
talenta. Enako je tudi v klasi ni prodaji.

Orodja za prepoznavo talenta prodajalca

Orodja za prepoznavanje osebnih talentov, ki bi lahko 
bila uporabna za širšo množico, sem opisal v prvem 
poglavju. Vsakdo se težko prepozna v omenjenih 
metodah. Verjetno je razlika v kulturah, fokusih in 
socialnih razmerah. Saj poznate rek: »Zdrav lovek 
ima sto želja, bolan pa samo eno.« Podobno je pri 
odkrivanju naših osebnih talentov. Velikokrat nam 
veliko število razli nih priložnosti zamegli pogled. 
Zelo neprijetno je tudi, ko vpliv razmišljanja nekoga 
drugega spremeni našo odlo itev. 
Tudi starši nismo izjema pri vplivanju na odlo itve 
svojih otrok. Življenje smo svojim otrokom dali, vendar 
nismo lastniki njihovega življenja. Naša naloga je, da 
jim pomagamo odkriti njihove talente in jih spravimo 
do samostojnosti. Zavijati jih v vato do tridesetega 
leta in kasneje ugotoviti, da s svojim razmišljanjem 
ne morejo delati ali si zagotoviti preživetja, ni krivda 
otrok. Dobro pa veste, kdo najbolj kritizira svoje 
otroke, ki po tridesetem letu živijo pri starših. Tisti, 
ki so jih razvadili, oziroma tega nau ili.

Klju no eksistencialno vprašanje pri prepoznavi talenta 
je, ali je boljše loviti ribe, da bi jih naši otroci jedli, 
ali pa jih loviti ribe nau iti. Na prvi pogled bi dejali: 
»Seveda, nau iti jih je treba.« Vendar nas moderen 
na in življenja in pomanjkanje asa mimogrede odpelje 
v situacijo, ko re emo svojemu otroku: »Pusti, bom 
jaz, bova hitreje.«
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Torej, talenti se ne kažejo samo v preprostih re eh, ki 
jih opravljamo vsak dan, ampak tudi v spremembah 
ob prilagajanju naši okolici ter samemu življenjskemu 
slogu.

Kot je že bilo omenjeno, je klju na informacija, ki si 
jo ve ina nas v razli nih življenjskih obdobjih želi 
izvedeti ta, da ugotovimo, kaj nas zanima.
Enako je s prepoznavo talentov prodajalca. Za 
prepoznavo talentov prodajalca si moramo odgovoriti 
na vprašanja iz prvega poglavja, a seveda v prodajnem 
kontekstu.

V prvi vrsti ima talentirani prodajalec dober ob utek 
za ugotavljanje potreb potencialnega kupca:

• zna zelo dobro poslušati,
• postavlja prava vprašanja, 
• skozi spoznanja pove ravno tisto, kar kupec 

želi urediti – kupiti,
• natan no ve, kdaj stopiti korak nazaj,
• rad pomaga ljudem,
• ni vsiljiv.
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Kaj znam kot prodajalec

Da bi ugotovili, kaj najbolje znate kot prodajalec in kaj 
še morate izpopolniti, da bo vaše povpre je uspešno 
zaklju enih poslov veliko, poskušajte odgovoriti na 
naslednja vprašanja:

• Ali prodajate nekaj, kar vas resni no zanima?
• Ali imate slabo postavljeno vizijo?
• Obupate prehitro?
• Menite, da je vaša rešitev dovolj dobra, da bi 

jo kupili sami?
• Ali vaša rešitev rešuje problem klienta?

2.6 TIPI PRODAJALCA

Prodajalce lahko lo imo na ve  tipov. Poznamo kar 
nekaj klasifikacij, vendar jih sam rad delim na bolj 
prakti en, tako reko  »razgaljen« na in. V osnovi bi 
lahko rekel, da obstajata zgolj dve vrsti prodajalcev. 
Prodajalci in ne-prodajalci oziroma uspešni in ne-
uspešni.

e trditev malo bolj razdelamo, lahko prodajalce 
delimo glede na njihove vzgibe, na ela in dejavnosti.
Poznamo pripravljene in ne-pripravljene prodajalce.
Treba je priznati, da nikjer ne obstaja statistika, ki bi 
pokazala, ali so bolj uspešni prvi ali drugi. Tako bi 
lahko dejali, da niti pripravljenost ni tako klju na, 
kot pa misija oziroma želja po uspehu in preživetje 
prodajalca. Sledi tabela lastnosti prodajalca in ne-
prodajalca.
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Uspešen prodajalec Neuspešen prodajalec

prijeten vsiljiv

pripravljen nepripravljen

preračunljiv pretirano samozavesten

stoji za kvaliteto svoje 
rešitve

s kompleksom cene

veder, poln življenja depresiven, splošno 
nezadovoljen

zanimiv dolgočasen

jedrnat kradljivec časa

stoji za obljubljenim brez integritete

samozavesten brez samospoštovanja

spoštljiv vulgaren

dober poslušalec ne posluša

prilagodljiv pretirano »zategnjen«

samokritičen užaljeni prodajalec

profesionalen ne zna držati profesionalne 
distance

Stereotipi

Zanimivo je, da tudi pri profesionalni prodaji 
v poslovnem svetu obstaja stereotip, da nas bo 
prodajalec »prenesel okoli« in nam prodal nekaj, esar 
ne potrebujemo. Kot kupec se morate zavedati svoje 
slabosti, da vas v asih nekateri produkti prevzamejo 
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in se nezavedno in brez razmišljanja na posledice 
odlo ite za nakup. Seveda to ni krivda prodajalca, 
pa  pa je posledica osebnih želja in pa seveda 
dobrega marketinga samega izdelka. Kot je v navadi 
v »navadnem« svetu, se tudi v prodajnem preve krat 
opiramo na stereotipe. Teh je tudi tukaj precej. Seveda 
vam zavedanje o stereotipih lahko tudi pomaga, sam 
lahko tako dobro definirate sebe in s tem izboljšate 
kvaliteto svojega prodajnega pristopa.

V praksi je prodajnik lahko:

• Umirjen in preudaren - dobro planira 
zaklju ke, saj so zaklju ki v prodaji klju ni.

• Strokovno izjemen svetovalec - klienti, ki 
potrebujejo strokovno pomo  kupujejo od 
njega, kljub morebiti ne najbolj spretnim 
prodajnim tehnikam.

• Vsiljiv in nadležen.
• Perverzen in žaljiv.
• Vehementen in tisti, ki se osebno visoko ceni.
• Neprepri an vase in v svoj produkt – 

najve krat dobi naro ilo iz usmiljenja. 
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2.7 RAZVOJ STRATEGIJ PRODAJALCA

Znanja ni nikoli dovolj, pravijo modreci. Vendar pa ne 
bi nikoli ni  ustvarili, e bi vedno akali, da se nas bo 
to znanje dotaknilo. 
Ko podjetništvo izhaja iz srca, nam da jasno vedeti, 
kdaj je pravi as za za etek. V primeru, da se podajate 
na pot samo zaradi denarja, torej so misli drugje in ne 
pri koristih naših kupcev, se pogosto zgodi, da nam na 
zahtevni misiji zmanjka mo i. Pravi as je takrat, ko se 
po utite dovolj mo ni in da je vaš plan B vrnitev na 
zaposlitveni nivo kariere. Najhujša napaka v življenju 
se je podati na pot, ki je ne utite z vso svojo mo jo 
in še slabše kasneje ugotoviti, da je bila priložnost 
ustrezna, vi pa je niste zagrabili.
Potrebno je, da naredite pregled ciljev in strategijo 
aktivnosti, kako do njih priti. Sestavite vse možnosti, 
ki jih imate ta trenutek na voljo. V primeru, da imate 
tudi denarna sredstva in si lahko privoš ite zunanjega 
moderatorja ali coacha, ki bo vodil brainstorming v 
pravo smer, to storite.

Glede na cilj oziroma naravnanost lo imo štiri strategije 
prodajalca:

• Usmerjen k cilju - želite biti prvi, najboljši, 
dose i želite evrov, potrditev kolegov ali 
direktorja.

• Usmerjen k zadovoljstvu svojih kupcev - tek 
na dolge proge. Strategija, ki se ne obrestuje 
takoj, je pa nedvomno varna naložba.

• Uživanje v svojem delu - sprejemate delo 
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kot zabavo. Moderen pristop, ki je v porasti. 
Verjetno bo s asom ta pristop postal edini, ki 
bo primeren za sodobno podjetništvo.

• Karierni nastop.

Strategije se med seboj navadno povezujejo in ni iste 
lo nice med njim. S samim coachingom je možno 
ugotoviti tipe prodajalcev in s tem njihove prodajne 
strategije ter tako zgraditi dober prodajni tim.
Enako velja tudi za neprodajnike. Z enostavno analizo 
tipov in strategij lahko dolo imo uspešen delovni tim.
Obi ajno moramo raz istiti želje in cilje vseh 
sodelujo ih. Klju no spoznanje, ki ga mora vsak 
doumeti, je, kje vidi sebe v svojem nadaljnjem življenju. 
S tem vidikom lahko nadaljujejo v poslovno življenje in 
pa skupne podjetniške cilje vseh deležnikov sre anja. 
S takim zavedanjem boste lahko definirali strategije, 
ki so potrebne za dobrega prodajalca oziroma dobro 
prodajno ekipo.
Seveda dobra strategija ne zajema samo misije, ki 
jo ima podjetje. Razvoj prodajne strategije mora 
sovpadati z realnostjo rešitve, kar pomeni, da mora 
biti ekonomsko upravi ena.

V primeru, da klienta zanimajo jadrnice in ima podjetje 
na 800 metrih nadmorske višine ter 200 kilometrov 
stran od najbližjega morja, pravi prodajalec prodajne 
strategije najverjetneje ne more sprejeti, ker je o itno, 
da se kupci klienta nahajajo drugje.

Prodajne strategije se venomer spreminjajo. Pomembno 
pa je tudi, da se razvijajo. Prodajne strategije se ravno 
tako razvijajo na podlagi ciljev oziroma na podlagi 
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namena prodajalca. S pomo jo naslednjih štirih to k 
boste zgoraj omenjene strategije lažje razvili:

• Cilji: strategijo razvijete iz svojih osebnih 
želja, kajti na koncu jo boste dosegli ali celo 
presegli. Tako strategijo razvijajte tako, da 
si boste vsak dan posebej zapisovali svoje 
namene. Tako boste strategij razvili do 
potankosti.

• Zadovoljni kupci: razmišljajte tako: »Moja 
pla a in denar sta posledica zadovoljnih 
kupcev, kupce imam rad, jih spoštujem in jim 
urejam težave ter izpolnjujem želje.«

• Zelo radi se pogovarjate z ljudmi.
• Neprestano delajte na tehnikah prodaje, 

zavedati se morate namre , da je stopnica, 
na katero ste stopili pomembna za naslednji 
korak v vaši karieri. Borba, borba, borba, 
postavljanje mej in nato spet borba, borba, 
borba.

Urejena smer, ki sestavlja življenja resni nih ljudi in 
sodelavcev v podjetju, je vaša prioriteta pri pripravi 
strategije. Nujno potrebno je, da zastavljeni cilj 
preverite na trgu. Ugotoviti morate torej, kdo so naši 
kupci in kdo so uporabniki vaših rešitev.
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2.8 MOTIVACIJA PRODAJALCEV

Ko je že bilo ve krat poudarjeno, so prodajalci v prvi 
vrsti ljudje in prav tako je tudi z motivacijo. Seveda 
se tehnike motivacije prodajalcev malce razlikujejo od 
tehnik motivacije v splošnem, saj lahko nemotiviran 
prodajalec naredi podjetju veliko ve  škode, kot lahko 
to stori delavec v proizvodnem oddelku. eprav so 
me neko  na eni od tujih televizijskih hiš ozna ili kot 
motivacijskega trenerja, moram sam priznati, da sem 
le prodajalec s strastjo in da imam, kot je bilo in bo 
še velikokrat poudarjeno v tej knjigi, rad ljudi. To pa 
je izvirni del motivacije same.

Miselni vzorec 4: Motivacija prodajalca

MOTIVACIJA 
PRODAJALCA 

UREJENA ASOVNA 
DINAMIKA

- kaj po nemo 
- kdo so na i kupci 
- kaj jaz rad po nem 
- v em sem neprekosljiv 
- moj cilj je....

"OBJEMI" in "pti ka s 
krili"

KOMUNIKACIJA S 
SODELAVCI USMERJENA 

K CILJEM

IMAM SAMO PRIJAZNE 
STRANKE

- moj izgled 
- moja barva glasu 
- moj izbor besed

- bolj e vodeni - poznajo skupne 
cilje / ne retori ne 
- uresni ujejo ideje, katere so 
izrekli sami 
- na vse se lahko zanesem 
- v asih sem bil paranoi en

"FISH  
PHILOSOPHY"

KVALITETA  
IVLJENJA



61Osnove prodaje

Prodajno ekipo lahko na enostaven na in motiviramo 
z naslednjimi pristopi:

• Za prodajno ekipo redno prirejate prodajno-
motivacijske sestanke.

• Izobražujte prodajnike, saj bodo s 
poznavanjem rešitve in prodajnih tehnik bolj 
samozavestni.

• Sami uporabljajte prodajna orodja in v njih 
investirajte, saj bo ekipa tako imela orodja, s 
katerimi bo lahko prodala ve .

• Motivacijske govore prilagajajte posamezniku.
• Ne pozabite na nagrade in smiselno strukturo 

le-teh.
• S prodajniki postavite osebne cilje po 

postopkih, opisanih v prvem poglavju.
• Ne pozabite na pohvale.

Samomotivacija prodajalcev

Hudomušno bi lahko rekli, da je podjetje tako 
mo no, kot je mo an njegov najšibkejši prodajalec. 
Zavedati se morate, da so motivacijske tehnike zgolj 
vodilo, kako v prodajalcu sprožiti samomotivacijo. 
Ta je klju no vodilo do uspeha. Samomotivacijo 
lahko okrepite z naslednjimi pristopi:

• Postavite si materialni cilj – denar, avto, hiša, 
vikend, oln, ura, potovanje.

• Dolo ite natan en datum, do kdaj morate to 
dose i.

• Dolo ite, koliko morate prodati na dan, teden, 
mesec, da bi to uresni il.
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• Dolo ite, katere aktivnosti morate 
vsakodnevno narediti, da boste ta cilj 
uresni ili. Na primer: 60 klicev, 3 sestanki, 1 
pogodba ipd.

• Uživajte v ob utkih in mislih, kako bo takrat, 
ko boste to uresni ili. 

Pomnite, da je osnovna metoda samomotivacije 
ni kolikokrat omenjeno postavljanje ciljev. V tem 
primeru konkretnih. Najlažje je dose i cilje, ki so 
opredmeteni. Podobno lahko te opredmetene cilje 
prenesete v širše cilje podjetja in tako pomagate 
realizirati misijo svojega podjetja.

Miselni vzorec 5: Jaz

JAZ 

emu se elim 
izogniti? kompletni proces - 

ponovno od za etka 

KAJ ho em?

kak en je najbolj i mo ni izkupi ek? 

kateri je naslednji 
korak, ki ga moram 

narediti? Samo 
naslednji. 

kak ne bodo posledice, e tega 
ne naredim? 
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Motivacija drugih

Kot dober prodajni svetovalec ali podjetnik morate 
poleg prodajne ekipe motivirati tudi ostale lane tima, 
saj tudi ti soustvarjajo vašo rešitev in s tem podjetje. 
Pomagajte si z naslednjimi pristopi:

• Motivacija z denarno nagrado - tedenski ali 
mese ni bonus, najbolje, e ga prejmejo vsi 
lani tima in ne posameznik. e posameznik 

v timu ne dela v pravi smeri, ga bodo lani 
tima sami motivirali ali zavrgli.

• Motivacija z napredovanjem - mlajši lani 
ekipe se želijo dokazati in tako postati vodje 
ali odlo evalci.

• Merjenje in objavljanje rezultatov na oglasnih 
deskah – tako se izpostavijo najboljši, kar 
vzpodbudi naravno loveško tekmovalnost.

• Motivacija z individualnimi nagradami - 
dodatna izobraževanja v tujini, prisotnost na 
delavnicah, obisk dogodkov.

2.9 STORYTELLING - OSNOVA DOBREGA 
PRODAJALCA

Uspešni prodajalec širi doživetja, neglede na to kaj 
prodaja. Zato pogosto povežemo uspešnega prodajalca 
s pripovedovalcem zgodb. Prednost prodaje je dejstvo, 
da sta na obeh straneh poslovnega dogodka osebi. 
Ljudje smo radovedni in »firb ni«, zato so nam zgodbe 
blizu. Ho eš, no eš se nekateri iz tega delajo norca, 
vendar vseeno radi prisluhnejo zgodbam. V primeru, 
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da menite druga e, se spomnite vica, ki vam ga je 
prejšnji teden povedal sodelavec. Da, bila je samo 
smešna zgodba.

Pripovedovanje zgodb v ljudeh vzbuja ob utke v smeri, 
da se sami lahko poistovetijo s prodajano rešitvijo. 

e želite postati dober pripovedovalec zgodb, se 
poskusite držati naslednjih to k:

• Vsaka zgodba vsebuje: 
• strah in slabost,
• dogodek ali napetost rešitve,
• nauk ali ugodne ob utke.

• Dobra zgodba naj vsebuje provokacijo v obliki 
bole in, ki jih imajo potencialni kupci.

• V zgodbi pojasnite realne možne rešitve, 
lahko s pomo jo prejšnjih klientov, vendar 
pazite, da ne izdate preve .

• Favoriziranje svoje rešitve s pojasnjenimi 
razlogi.

• Zgodba naj se dotakne vrednot, ki jih z 
neverbalno komunikacijo izraža sogovornik; 
v primeru, da nosi jadralske evlje, je najbolje 
pripovedovati prigode povezane z morjem. 

2.10 RAZGALJENO: PRIMER 
PRIPOVEDOVANJA V DANI PRODAJNI 
SITUACIJI

Kot sem omenil v prejšnjih to kah je neverbalna 
komunikacija pomemben del za pripravo 
pripovedovanja v dani prodajni situaciji. Kot osnovo 
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za konkretne primere pripovedovanja lahko naštejemo 
še: 

• Pohvalite produkt, strojno opreme in izgled 
pisarn.

• Poslušajte direktorjevo pripovedovanje.
• Zaklju ek zgodbe naj omenja vašo rešitev.
• V zgodbi najprej povzemite, kaj je dobrega, 

opirajte se tudi na splošno dobro, podobno 
kot to po no basni.

• Filozofsko razdelajte problem in s tem 
pove ajte zavedanje slušateljev, da problem 
obstaja.

• Med pripovedovanje ugotavljajte možne 
rešitve, ki jih boste navedli.

• Pojasnimo najboljšo rešitev – ta je navadno 
vaša.

2.11 POMEMBNE VEŠČINE PRODAJNIKA - 
DESET PRAVIL

Pogosto ljudje dobrega prodajnika interpretirajo kot 
loveka s prodajno žilico. Žal še ni nih e natan no 

pojasnil gena, s katerim se je treba roditi, da bi ta 
»žilica« obstajala. Sam menim, da se lahko veš in 
dobrega prodajnika priu imo. Res pa je, da se je 
vrlin oziroma ustev, kot sta sr nost in želja pomagati 
ljudem, težko priu iti in še težje nau iti. Dejstvo pa 
je, da pomembne ugotovitve nekateri ljudje sprejmejo 
spontano in skoraj nezavedno. e dobro preberete 
naslednjih deset veš in, lahko ugotovite, da so nekatere 
za vas povsem naravne. 
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1. Detekcija – napa na ocena interesenta, ki 
nikoli ne bo postal kupec.

2. Zaupanje – zgraditi zaupanje je pomembno, 
e želite, da vam stranka pove svoje poslovne 

podrobnosti. Zaupanje za nite graditi že 
ob prvem sre anju. Delite svoje znanje o 
njihovem poslu in pokažite, da vam ni 
vseeno.

3. Predstavitev – vaja, vaja, vaja … v svoji 
predstavitvi odstranite mašila (a, e, oziroma, 
…) ter jo izvedite kratko, enostavno in 
u inkovito.

4. Poslušanje – Imate dve ušesi in ena usta. V 
tem razmerju tudi prodajno komunicirajte. 
Samo s poslušanjem lahko ugotovite, kaj 
stranka potrebuje.

5. Zgodba – ustva vzpostavijo logiko. Primerna 
zgodba za konkretno stranko mora biti 
odli na in mora nujno navduševati. Dobri 
pripovedovalci zgodb so v prednosti.

6. Ugovori – sposobnost obvladovanja pripomb 
lo i uspešne prodajalce od neuspešnih. 
Izpostavite pomisleke stranke vnaprej in 
odgovorite na njih argumentirano z vašo 
rešitvijo. Obvladovanje napetosti je osrednji 
del talenta, saj ne želite doživeti napete 
komunikacije s klienti.
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7. Zaklju ki – prodajni proces pripravite v 
kratkih korakih takrat, ko pridobite še zadnji 
»da« stranke.

8. Priporo ila – najboljši pripomo ek za 
»razcvet« posla so priporo ila. Prodajalci si 
preve krat ne upajo vprašati za reference. 
Pokažite, da visoko cenite mnenje svojih 
kupcev in priporo ila. Ko kvalitetno zaklju ite 
projekt, je vprašanje po referenci enostavno in 
ne bo doživelo negativnega odgovora.

9. Odnos – odnehati je beseda, ki v prodaji 
skoraj vsakemu ob asno pride na misel. 
Zmage boste doživeli s ponovitvami. Delajte 
naprej, zavrnitev je lekcija in motivacija ter ne 
poraz.

10. Pisanje – jasno sporo ilo je neprecenljivo. 
Vsak dan je treba brati in pisati, da okrepimo 
svoje sposobnosti. 
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2.12 PRAKTIČNI DEL: PRODAJALEC V 
PRAKSI

Naloga 1: Naštejte vse koristi ali prednosti, ki jih pridobi 
končni uporabnik vašega produkta ali storitve.

Naloga 2: Razmislite, kolikokrat v določenem času 
kupec kupi vaš produkt – storitev.

Naloga 3: Kakšen mora biti vaš izgled, da bo ravno 
pravšnji.

Naloga 4: Razmislite, zakaj bi kupec kupil vaš produkt 
– storitev.

Naloga 5: Izberite produkt. V nekaj stavkih zapišite, 
zakaj ga prodajate.

Naloga 6: Kje kupiti sesalnik, v trgovini ali pri agentu?

Naloga 7: Predpriprava na sestanek. 
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Naloga 8: Zamislite si rešitev. Poskušaj jo prodati 
prijateljem kot know-how.

Naloga 9: Prepričajte sodelavca ali otroka, naj na 
zabavi ne pije alkohola.

Naloga 10: Znajdite se v neprijetni situaciji na zabavi.

Naloga 11: Zapišite svoje talente, ki jih lahko uporabite 
pri prodaji.

Naloga 12: Zapišite, kakšen tip prodajalca ste in kakšni 
so vaši kolegi.

Naloga 13: Zapišite, kako boste motivirali svojo 
prodajno ekipo.

Naloga 14: Motivacijski zapis prodajne ekipe 
preoblikujte tako, da bo deloval samomotivacijsko in ga 
predstavite.

Naloga 15: Storytelling. Predstavitev produkta vpletite v 
zgodbo in jo predstavite.
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2.13 NA KRATKO: OSNOVE PRODAJE

1. Prodaja je pomo . Imejte radi svoje kupce 
in jim pomagajte.

2. Prodajajte rešitve in ne samo produktov.
3. Pri svojem poslovanju vedno mislite na 

misijo.
4. Skušajte biti prodajalec brez nemarnih 

razvad in pustite dober prvi vtis ter ne 
pozabite na zunanji izgled.

5. Pazite na besede v prodajnem nagovoru.
6. Nau ite se »improvozirati«.
7. Poskrbite za dobro upravljanje asa. 

Planirajte svoje poslovne in zasebne 
aktivnosti enako resno.

8. Za dobro prodajo se morate zavedati 
svojih talentov in veš in in jih izkoristiti 
sebi v prid.

9. Poskrbite za motivacijo v prodajni ekipi.
10. Redno skrbite za samomotivacijo.
11. Kot prodajalec se dobro nau ite 

»storytellinga«.
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3. PRODAJNA ORODJA

V prejšnjem poglavju ste spoznali osnove prodaje in 
kakšen mora biti prodajalec, da bo njegov prodajni 
izplen ve ji. Spoznali ste tudi osnovna pravila prodaje 
in obnašanje, ki jih narekujejo v praksi. Prodajna orodja 
so orodja, ki dopolnjujejo prodajal evo znanje in njega 
kot celoto. S pomo jo teh orodij prodajalec nadzira 
prodajni cikel in s tem ne prepuš a samega poteka 
prodaje naklju ju. Poznamo teoreti na in prakti na 
prodajna orodja. Kot je že v navadi, se bomo v tej 
knjigi posvetili slednjim. Seveda pa v tem primeru ne 
gre zanemariti teorije, ki nam lahko zelo pomaga, saj 
je glavni namen teoretiziranja prodajnih orodij to, da 
lahko uspešne tehnike prenesemo na druge, ki nam 
pomagajo prodajati znotraj podjetja.

3.1 RAZVOJ POSLOVNE IDEJE - 
POTREBNO ZNANJE VSAKEGA 
PRODAJALCA

Dober prodajalec mora znati razviti poslovno idejo, 
saj jo le tako lahko razume do obisti in s tem proda. 
Poslovna ideja mora biti zastavljena tako, da ni dobra 
samo kot taka, ampak tudi izvedljiva, kar pomeni, da 
jo je mo  prodati.
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Miselni vzorec 6: Poslovna ideja

POSLOVNA  
IDEJA

VIZIJA
BRAINSTORMING

MARKETIN KI  
NA RT

- predpriprava

SWOT ANALIZA

POSLOVNI 
NA RT

- kam gremo

KANVAS

ANALIZA 
AKTIVNOSTI

Praktično orodje za razvoj poslovne ideje 

Prakti nih orodij za razvoj poslovne ideje je malo 
morje, vendar lahko po principu »razgaljene prodaje« 
re emo le, da morate izhajati »iz sebe« in takrat, 
bodo lu  sveta ugledale najboljše ideje, ki jih boste 
s pomo jo svojega prodajnega znanja in orodij lahko 
tudi prodali.

Orodja za razvoj poslovne ideje

Kot že re eno je orodij za razvoj poslovne ideje veliko. 
Ne pozabite, da je poslovna ideja obenem tudi misija 
in vizija vašega podjetja, kar pomeni, da bo v težkih 
asih lahko edino vodilo, da vztrajate. 
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• Brainstorming: Za razvoj poslovne 
ideje je najpomembnejša predpriprava, 
torej brainstorming. Lo imo produktni 
brainstorming oziroma brainstorming rešitve, 
kjer ugotavljamo, kako neko rešitev v obliki 
produkta ali storitve razviti ter prodajni 
brainstorming, kjer ugotavljamo, kdo bi našo 
rešitev oziroma produkt sploh potreboval ali 
kupil.

• Vizija: Vizija nas kot orodje vodi v ideji, 
kam gremo ali kaj bomo s svojo rešitvijo 
spremenili v življenju loveštva. Je klju no 
orodje, ki mora biti zastavljeno tako, da 
se spreminja samo v niansah. V primeru, 
da vizije ne moremo definirati dolgoro no, 
obstaja velika verjetnost, da tudi naša ideja ne 
bo dolgotrajno uspešna na trgu.

• Swot analiza: V ta namen izdelamo zelo 
realno SWOT analizo, kjer so nevarnosti prava 
priložnost za iskanje ustreznih rešitev. Swot 
analiza je zelo popularno prodajno orodje, 
s katerim enostavno spoznamo štiri klju ne 
faktorje svojega podjetja. To so prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti. Ker je bilo 
o SWOT analizi napisanega že veliko se v tej 
knjigi ne bomo spuš ali v njene detajle. Lahko 
pa re emo, da je za dolgoro no uspešno 
podjetje potrebno vse slabosti in nevarnosti 
nevtralizirati oziroma se nanje pripraviti.

• Poslovni na rt in Kanvas: Poslovni na rt je 
orodje, ki se v glavnem od nekdaj uporablja 
za potrebe pridobivanja finan nih sredstev 
bolj konservativnih institucij, kot so na primer 
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banke. Sodobni podjetniki za lastne potrebe in 
potrebe podjetja navadno naredimo kanvas ali 
kakšno drugo podobno prezentacijo namesto 
poslovnega na rta.

• Marketinški na rt: Kot korak k realizaciji 
našega poslovnega na rta pogosto naredimo 
marketinški na rt, ki je zelo pomemben za 
uspešen nastop na trgu, predvsem na za etku, 
ko še nismo prodali prvih koli in in imamo 
omejena sredstva za oglaševanje. Marketinški 
na rt je nujno potreben, saj bodo tako ljudje 
vedeli za nas.

• Analiza aktivnosti: Za realizacijo analize 
aktivnosti je predvsem na za etku pomembno 
slediti trem korakom. To so: brainstorming, 
aktivnosti in analiza. Najprej razmislimo, 
kdo hudiča bi našo rešitev sploh kupil in na 
kakšen na in. V drugem koraku se omejimo 
na dolo eno asovno obdobje, ki naj ne bo 
prekratko in tudi ne predolgo. Primerna doba 
je mesec dni. Temu sledi izvajanje planiranih 
aktivnosti, ki so bile skladno premišljene v 
naših brainstormingih. Zelo pomembno je, 
koliko klicev smo opravili, koliko sestankov 
smo realizirali in koliko prodaj smo zaklju ili. 
Zadnji korak je analiza, ki nam odpira 
pravilno pot v bodo e poslovanje.

V analizi si lahko zastavimo mnoga prakti na vprašanja, 
na katera odgovori so klju ni za nadaljnjo poslovno 
uspešnost. Konkretna vprašanja orodij analize si bomo 
ogledali v nadaljevanju v razdelku posve enemu le-
tem.
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Pri razvoju poslovne ideje in produktov je obi ajno 
najve ja napaka prodajalcev ali prodaje ta, da domneva, 
zakaj ljudje kupujejo od nas in kakšni ter kateri ljudje 
so to. 
Seveda je take napake mo  zmanjšati ali celo 
eliminirati s pravimi postopki in orodji analize. 

Potem ko so analize pokazale dejanske informacije 
o našem poslovanju, lahko strukturiramo prodajne 
korake:

• 1. Korak: kje so potencialni kupci in na 
kakšen na in bodo izvedeli za našo rešitev.

• 2. Korak: kako bomo ugotovili, da so res 
pravi kupci.

• 3. Korak: inteligentni pogovor, v katerem 
odpiramo vprašanja, ki si jih dejansko 
postavljajo potencialni kupci, preden se 
odlo ijo za nakup; Zakaj hudi a, bi me to 
zanimalo (op. Why the fuck should I listen to 
you)? 

• 4. Korak: ugotavljanje potreb konkretnega 
kupca oziroma bole in, ki so razlog za 
odlo itev k nakupu naše rešitve.

• 5. Korak: predstavitev rešitev, ki so logi ni 
odgovor na prej omenjene bole ine.

• 6. Korak: zaklju evanje prodaje - brez 
zaklju ka ni prodaje.

• 7. Korak: dodatna prodajna aktivnost, ki 
razširi nakup že obstoje ega kupca.
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Pomembno je omeniti, da si lahko pri vseh prodajnih 
korakih pomagamo z dodatnimi prodajnimi orodji. 
Pri inteligentnem koraku je to tako imenovan 
prodajni vadememcum, ki je osrednja predstavitvena 
rešitev oziroma nagovor, ki prepri a sogovornika k 
sodelovanju. Odgovoriti mora na vsa možna vprašanja, 
ki bi se pojavila pri kupcu, in tudi na razloge zanje.

Razgaljeno: Primer uporabe orodij za razvoj 
poslovne ideje

Na vsako vprašanje odgovorite kratko:

• PREDSTAVLJAM SI
Kaj boste prodajali?
Kdo bo to kupoval?
Kaj bodo kupci pridobili z vašim produktom?

• KAJ BOM PRIDOBIL JAZ
Kolikšna bo moja prodajna cena?
Na kakšen na in mi bodo kupci pla evali?
Kako bi še lahko ustvaril prihodek s tem 
poslom?

• OPOZORIL BOM NASE
Kako oziroma kje bodo kupci izvedeli za mojo 
ponudbo?
Kaj bom storil, da me bodo priporo ili drugim?

• USPEH
Posel bo uspešen, ko bom dosegel naslednje 
rezultate:
Število kupcev: __ ali letni prihodki v višini: __    
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• IZZIVI, OVIRE 
Posebna možna težava (izziv 1)
Predlagana rešitev za izziv 1

Dobra ideja, ki je nihče ne želi kupiti je samo dobra 
ideja

Zapomnite si, da je dobrih idej veliko, vendar pa ljudje 
za »podobne« in ne-celostne ideje ne bodo pla ali ni .
Poslovnih idej je veliko. e dobro pomislite, se tudi 
vam vsak dan utrne kakšna. Takšna »milijonska«. 
Pa vendar. Ideja je zgolj tako dobra, kot je dobra 
eksekucija le-te. e dobre ideje ne realizirate, je enako, 
kot e do nje ne bi niti prišlo.

3.2 PODJETNIŠKI CIKLI

V razvoju oziroma poslovanju vsakega podjetja se 
pojavljajo tako imenovani podjetniški cikli. Lahko si 
jih predstavljate kot življenjsko obdobje podjetja. Tako 
kot ljudje v vsakdanjem življenju poznamo otroštvo, 
puberteto, aktivna leta, itd., tako tudi gre v svojem 
življenjskem krogu tudi podjetje skozi ve  ciklov.
Opredelimo jih lahko nekako tako:

• 1. Obdobje: start up ali za etek.
• 2. Obdobje: integracija na trgu in dvig 

prepoznavnosti.
• 3. Obdobje: obstoje i kupci pri akujejo nekaj 

novega. Razvoj in konkurenca se pojavljata ali 
odgovarjata na naše prodajne aktivnosti.

• 4. Obdobje: utrjevanje blagovne znamke.
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• 5. Obdobje: prehod generacij ali prodaja 
podjetja.

Poznavanje podjetniških ciklov je za nas podjetnike 
zelo pomembno, saj lahko z zavedanjem, na kateri 
poslovnega življenja smo, lažje usmerimo korak na 
naslednjo stopnico, ki je realna. To pa seveda pomeni 
dobro, organsko rast podjetja. Nezavedanje ali celo 
neupoštevanje podjetniških ciklov lahko dobra in 
finan no mo na podjetja pripeljejo h koncu. Dober 
primer tak primer so »start-up« podjetja v Silicijevi 
dolini, ki kljub mo nim denarnim vložkom in dobrim 
poslovnim idejam dolgoro no ne najdejo prostora na 
trgu.

Čeri podjetniških ciklov

Rast podjetja je odvisna od vizije in strategije 
idejnega vodje ali skupine. Poznamo primere, ko 
ekspanzijo uspeha povzro i trg, ali bolje re eno, veliko 
povpraševanje. Moderne in tehnološko napredne 
rešitve, ki sodobnemu loveku olajšajo nekatere od 
dnevnih nalog, lahko povpraševanje na trgu prehiti 
podjetniško znanje ter potencial podjetja, ki jih razvija. 
Poznamo kar nekaj napak oziroma eri, na katere 
lahko nasedemo v ciklih našega podjetja.

• Pretiran za etni uspeh
Za lažjo predstavo si lahko predstavljate tudi najstnika, 
ki postane zvezdnik. Menedžerjem in sponzorjem 
predstavlja orodje za pove anje dobi ka in sam preko 
no i pridobi nekaj, o emer si pred tem niti sanjati ni 
upal. Takrat se zgodi kolaps razuma primernega letom 
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in posameznikovemu mentalnemu razvoju. Redkim 
uspe preživeti to obdobje brez posledic. Uspešni 
imajo gotovo ob sebi dobrega mentorja ali bolje re eno 
varuha.

• Prehitra širitev podjetja
Podobno kot se to lahko zgodi »start-up« podjetju, 
lahko pretirano hitra širitev oziroma obogatitev zaradi 
nekaj dobrih prodajnih potez ali dobrega produkta 
podjetju škoduje, saj njegovo vodstvo ni sposobno 
izvajati aktivnosti, ki jih ta zahteva.

• Neuspešna integracija na trgu
Velikokrat se zgodi, da smo v podjetju naredili vse 
prav, pa vendar se podjetje na trgu ni ustalilo. Vedeti 
morate, da je za hitro integracijo na trgu potrebna tudi 
sre a. V primeru, ko nam integracija ne uspeva najbolje, 
je dobro, e se ponovno vrnemo k brainstormingu in 
orodjem analize, ter tako poskušamo odstraniti glavno 
oviro, ki nam to integracijo prepre uje.

• Konkurenca
Velikokrat se zgodi, da vodstvo podjetja »zaspi na 
lovorikah« in ne uspe iti v korak s asom. Takrat 
pozicijo podjetja na trgu zasede konkurenca. To se 
navadno zgodi, ker lastniki podjetja ne znajo predati 
vodenja podjetja mlajšim, ki poznajo odgovore na 
trenutne zahteve trga.

• Prodaja
Nemalokdaj dobro podjetje propade zaradi ne-prodaje. 
To pomeni, da se lastniki niso odlo ili za prodajo 
podjetja, kljub temu da vodstvo nima naslednika 
in ga niti ne iš e, ker »svojega otroka« ne želi 
prodati. Tako podjetje navadno ugasne pod pritiski 
konkurence ali trga samega. Potrebno je razumeti, da 
so eri podjetniških ciklov nekaj vsakdanjega in da 
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jih lahko s pomo jo pravilnih odlo itev na podlagi 
prodajnih orodij tudi obvladamo. Pomnite, da je v 
zelo osredoto eni dejavnosti, kjer sta razvoj in vizija 
pomembnejša od kopi enjem dobi ka in organska rast 
ni asovno omejena, druga e. Vprašanje, s katerim se 
ukvarja takšno podjetje, je: »Ali želimo postati prvi 
na svetu na svojem podro ju ali ustvariti milijonski 
dobi ek?« Dejstvo je, da je v praksi drugi cilj posledica 
prvega, obratno pa ne.

• Vizija
Prvi primer »postati prvi na svetu« je jasen in tudi 
akterji v timu dobro vedo, kdo od njih je specialist s 
posameznega podro ja v podjetju. V tem primeru so 
morebitni spori, ki vodijo v propad, redki. Najpogosteje 
gre za razli ne poglede lanov tima in mišljenja, ki 
pa so v skupnem interesu »postati prvi na svetu« 
pogosto vzgib za napredek in razvoj inovativnih idej 
in ne propad. V drugem primeru, ko je primarni 
cilj podjetja ustvariti milijonski dobi ek, se propad 
ne pripeti v trenutku nesporazuma partnerjev ali 
sodelavcev, temve  se je dogajal že pred tem. Obi ajno 
gre za loveško požrešnost in takrat za nejo akterji 
iskati svoje osebne interese. Narava ljudi je takšna in 
se ne zgodi v dolo enem obdobju razvoja podjetja. 
Pogosto so za takšne razmere soodgovorni njihovi 
osebni partnerji, ki jih negativno spodbujajo. Žal je 
takšnih zgodb precej in preve .

• Razdrobljenost in »svaštarnica«
Tudi e ste na za etku samozaposleni, je dobro 
zapisati, katere korake je treba narediti, da podjetje 
dobro funkcionira. Velikokrat se namre  zgodi, da se 
pred vami znajde preve  dela in da po nete vse, tudi 
tisto, za kar niste usposobljeni. Torej ste v delu dneva 
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proizvodnja, ko prodajate, ste prodaja in e hkrati 
pišete kupoprodajne pogodbe, tudi pravno-poslovni 
oddelek in komerciala, medtem ko pla ujete ra une, 
pa ste ra unovodstvo. Ko kreirate vizijo, protokole 
in dolo ate investicije, ste menedžment podjetja. Bolj 
natan no, kot boste specificirali naloge ter procese in 
jih dolo ili k razli nim poslovnim funkcijam, lažje vam 
bo kasneje, ko boste naloge delili novim sodelavcem. 
Vodstveni položaj na za etku razvoja podjetja navadno 
preve  zanemarjamo, saj strokovnjak na podro ju 
tehnike ali proizvodnje nima menedžerskih veš in in 
znanj. Ni  hudega, vsako znanje, ki ga potrebujete, je 
mogo e pridobiti, oziroma se ga da nau iti. 

• Ego
Ko se nau ite delegiranja, lahko s asoma postanete 
najve ja »cokla« v razvoju svojega podjetja. e tega ne 
želite, morate doživeti miselni preskok, kar pomeni, 
da morate naloge razdeliti in menedžersko voditi 
kontrolo njihove izvedbe ter napredka. Velikokrat se 
zgodi, da nastanejo težave, ko pionirji svojega posla 
svojim sodelavcem ne dovolijo izvajati nalog, eprav 
bi jih ti izvajali boljše in naprednejše, kot so to po eli 
sami. Gre za vprašanje osebnega ega. Po naravi mora 
biti ta pri podjetniku zelo visok, kajti to pomeni 
tudi veliko samozavest, ki je pomembna za za etek 
podjetniškega življenja. Kontroliranje svojega ega ni 
enostavno, vendar vam predlagam, da ko vas ego 
»zbode«, pogledate »veliko sliko« svojega podjetja in 
s tem pot, po kateri želite priti do zastavljenega cilja. 
Uspešne zgodbe podjetij in podjetnikov nas u e, 
kako je za napredek pomemben miselni preskok 
v podjetnikovem razmišljanju. Nikoli ne pozabite, 
da podjetje niso stavbe, stroji in ostala oprema. 
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Podjetje so ljudje, ki so soodgovorni za vaš uspeh. 
Najpomembnejši je sposoben in predan kader, ki 
sestavlja uspešno zgodbo podjetja. 

• Ljudje in odnosi
Ve je kot postaja podjetje po obsegu zaposlenih, 
težje je zadržati pristen odnos med sodelavci. To je 
še posebej težko med osebjem v menedžmentu in 
zalednimi službami v proizvodnji. Problem je rešljiv z 
u inkovito organizacijo vodenja, ki jo tvorijo tri glavne 
ravni: uprava ali top menedžment, vodje oddelkov 
ali middle management in skupinske vodje v sklopu 
oddelkov. Razvoj odprte komunikacije razlikuje vodje 
od direktorjev. Ti znajo prisluhniti sodelavcem na vseh 
ravneh, kar je klju  do uspeha podjetja in zadovoljnih 
delavcev. Naloga vrhovnega menedžmenta pa je, da 
vzgaja vodje na zalogo, kar pomeni, da v podjetju 
razvije prilagojen program mentorstva.
V manjših podjetjih tak proces navadno komentirajo s 
tem, da so premajhni in da tega pri njih ni potrebno 
urediti. Organizacija kot takšna obstaja ne glede na 
to, ali si podjetje to želi ali ne. Na ini organizacije 
obstajajo od za etka civilizacije, pa naj si gre za naloge 
v primeru lova, nabiralništva ali esa drugega. Vodenje 
in organizacija sta pogoj za za etek in zaklju ek 
procesa. Tako v malem kot v velikem podjetju. Torej 
enako kot v tehni nem pogledu proizvodnje ali pri 
naravnih ciklih življenja.

• Fizi na rast in osamosvajanje
Obstajata dve klju ni podro ji, ki zajemata rast 
podjetja. Prvo podro je je fizi no pove anje prostorskih 
kapacitet (proizvodne hale in pisarne), drugo podro je 
pa predstavlja osamosvajanje že prej omenjenih 
poslovnih funkcij. Razdelitev poslovnih funkcij z 
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ene osebe na ve  oseb je zaradi pove anja koli ine 
dela zelo zahteven trenutek v razvoju podjetja. 
Soo imo se s potrebami konkretnega vodenja in z 
vsemi veš inami ter znanji in pomembnega dela 
nadzorovanja ter monitoringa. Pogosto je najhitrejša 
rešitev izobraževanje menedžerjev s pomo jo delavnic 
znotraj podjetja ali osebni coaching. Veliko zapletov 
in pogosto zmanjšanja poslovne uspešnosti podjetja 
so vidne posledice. Potrebna je konkretna priprava 
ter podroben razmislek, ki lahko privar uje veliko 
energije in denarna sredstva sodelujo im ter podjetju. 

eri obeh klju nih podro ij je z že prej omenjenimi 
orodji mo  dobro nadzirati. Seveda to ne pomeni, da 
ne boste na svoji poti nikoli nasedli. Naj vas potolažim. 
To se bo zgodilo velikokrat, vendar boste s pomo jo 
omenjenih orodij lahko ob vsaki napaki ponovno našli 
pravo pot.

• Beg možganov
Takrat, ko je podjetje v vzponu rasti, za lastnike in 
direktorje pomembno vprašanje postane, kako zadržati 
odli en kader pred begom v druga podjetja. Dober 
in pogost primer rešitve je solastniška udeležba v 
podjetju. Razlog za takšno rešitev je dejstvo, da denar 
oziroma pla a kot fizi na doktrina ne pomeni dovolj 
»hrane« za loveški ego, ki potrebuje potrditev. Delež 
in s tem priznavanje enakopravnosti pri soustvarjanju 
podjetja pa to nudi. V tem primeru je tema vodenja 
precej kompleksna, zato jo bomo obdelali v poglavju 
posve enem vodenju.
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3.3 BRAINSTORMING

Omenjeno orodje sem opisal že v to ki, ki opisuje 
zasnovo poslovne ideje, tukaj pa ga boste spoznali 
bolj natan no in kot je to že v navadi, v praksi.

Miselni vzorec 7: Brainstorming

BRAINSTORMING

KAM GREMO?
KDO sMO?

KDO SO NA I 
KUPCI?

- na e podjetje

KAJ ELIMO 
DOSE I?

KJE SMO?

- na a vizija

KAJ JE NA A 
PREDNOST?

- ideja re itve

- konkurenca

- na a pozicija na trgu

- zakaj hudi a bi te poslu al?

Odgovori na zastavljena vprašanja bodo postali vaša 
konkretna rešitev. Tehni na izvedba brainstorming 
orodja se opravi tako, da vsi klju ni igralci v podjetju 
ali oddelku samostojno predelajo ter odgovorijo na 
vprašanja. Zatem opravimo sestanek, na katerem 
vsa mnenja združimo in ugotovimo dejansko 
stanje. Predlagam vam, da opravite sestanek kot 
brainstorming (kar tudi je) in da najamete zunanjega 
povezovalca, ki skrbi za kulturno komunikacijo ter 
prepre uje morebitne spore zaradi razli nih pogledov 
sodelujo ih.
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3.4 ORODJA ANALIZE

Pretekle izkušnje so v življenju ljudi eden klju nih 
na inov za prepre evanje, da bi enake napake ponovili. 
Toda izkušnje, brez analize ali bolje re eno brez 
ugotovitve vzroka za zaplet in neuspešno realizacijo, 
ne prinesejo spremembe, ki si jo želimo. Pogosto sami 
težko izvedemo subjektivno analizo, zato se je dobro 
posvetovati s strokovnjakom, ki podro je obvlada in 
ni bil povezan s konkretnim primerom. Samo pomo  
oziroma analizo pa lahko izvedemo z ustreznimi 
vprašanji, ki naj bodo karseda konkretna in prakti na.

• Zapišite glavne cilje podjetja in datum po 
svojem spominu, kdaj ste jih zadnji  obnovili.

• Kateri so izzivi na konkretnem podro ju 
(tehnologija, finance, optimizacija poslovanja), 
ki so del glavnih ciljev podjetja? 

• Katere aktivnosti ste izvedli v zadnjem asu, 
da bi izboljšali konkretni izziv?

• Kakšni so bili rezultati opravljenih aktivnosti? 
• Ali je po vašem mnenju šlo na bolje ter zakaj?
• Ali se trenutno soo ate s kakšno veliko 

preizkušnjo v podjetju (trenutno stanje, na 
današnji dan)?

• Kaj po vašem mnenju potrebujete za ureditev 
pomanjkljive situacije?

• Kakšni so substituti ali konkurenca na trgu? 
• Ste prepoceni ali predragi? 
• Ali vaši prodajni kanali (preprodajalci, agentje 

ali trgovine) ne zaslužijo dovolj v realnem 
asu in zato niso motivirani? 
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• Ali svojo rešitev ponujate napa nim ljudem? 
• Ali imate razdelan upsale, to je dodatno 

prodajo.
• Koliko dogodkov ste naredili in kolikšna je 

razlika v ceni (RVC)? 
• Ali je prodaja bolj zahtevna in imate premalo 

ljudi za u inkovito prodajo?
• Ali ste preslabo pripravljeni na prodajo in 

so trenutki s strankami predolgi glede na 
prodajne u inke?

• Ali izbirate napa ne besede ob napa nem 
asu? 

  
Preizkušeno orodje je mogo e izvesti samostojno, 
vendar priporo am, da poiš ete zunanjo pomo  osebe, 
ki ni sestavni del podjetja in ni »okužena« z dejavnostjo, 
ki jo opravljate. Kar dejansko potrebujete, je, da bi kar 
se da hitro uspeli prepoznati in pridobiti konkretne 
rešitve, ki vam bodo pomagale pri konkretnih izzivih.
Podro ja tehnologije ter financ oziroma pridobivanja 
denarnih sredstev se v tem delu lo ita od podro ja 
izkoriš enosti obstoje ih prodajnih resursov. Podro je, 
ki ga spoznavate v knjigi, je na in pridobivanja novih 
kupcev, ki u i kako voditi uspešne prodajne aktivnosti 
ter merjenje le-teh in s tem tudi boljše kontroliranje 
opravljenih nalog.
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3.5 TUDI SAM S SABO SE JE DOBRO 
POGOVORITI 

Miselni vzorec 8: Samoanaliza

SAMOANALIZA

5 stvari, ki jih obvladam.1. 

Kam sem namenjen in ZAKAJ?2. 

Zakaj mi do sedaj e ni uspelo?3. 

Kaj e NE znam, pa bi rad znal?4. 

Kdo (ime in priimek) to e ima ali zna?5. 

Kaj me ene (jaz kot lovek)?6. 

Kako bom dobil denar?7. 
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Kot je že bilo poudarjeno, je potrebno, da imajo lastniki 
in direktorji raz iš ene pojme, kaj je njihov lastni cilj in 
kaj je cilj podjetja. Enako velja tudi za prodajnike. To 
lahko dosežete s samoanalizo, ki je tudi potrebna za 
samomotivacijo oziroma je del te. Naslednji vzorec na 
kratko prikazuje, kako lahko s samoanalizo poskrbite, 
da ne boste vi ovira v razvoju svojega podjetja.

Razgaljeno: Primer uporabe prodajnih orodij

Primer prodajnih ciklov transportnega podjetja:

• 1. Obdobje: Za nite z majhnim fokusom. 
Kupite kombi in najdite 16 potencialnih 
klientov (cilj je dobiti najmanj 4 redne 
naro nike). Uporabite orodja: 

• Kdo so vaši kupci? Tisti, ki imajo 
manjše pošiljke? Tisti, ki ne zaupajo 
kurirskim službam, ker je pomembna 
100% dobava ob natan nem asu.

• Kdo je res pravi kupec? Izpostavite 
dodane vrednosti: 100% dobava ob 
pravem asu, najhitrejša dobava 
brez zapletov ali odmorov, možnost 
takojšnjega povratka drugih segmentov 
ali embalaže - tisti, za katerega je prvi 
pogoj najnižja cena, v tem primeru ni 
vaš kupec.

• Izpostavite prava vprašanja: Kako 
danes to rešujete? Kaj se zgodi, e 
blago zamuja? 

• Rešitev: Pri svojem delu sledimo 
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pravilu »just in time«, kar pomeni, da 
ravnokar narejene izdelke odpremimo 
k vašemu kupcu v najkrajšem asu. 
Pomembno za nas je, da imamo 
pripravljene kombije ( eprav imate na 
za etku samo enega) in spo ite ljudi, 
ki so pripravljeni na urgentne prevoze. 
Zavedamo se, da naši naro niki želijo 
svoje prednosti, kvaliteto in hitro 
dobavo izkoristiti kot konkuren no 
prednost pred ostalimi ponudniki.

• Zaklju ek: Izpostavite referenco. 
Predlagajte partnerjem, da boste 
naredili preizkus in jim omogo ili nekaj 
urgentnih prevozov. 

• Dodatna prodaja: Ne izvajajte takoj. 
Ko preizkusno obdobje mine ponudite 
stranki tudi manjše urgentne prevoze 
pri dobavi blaga ali nekaterih drugih 
urgentnih prevozov v njihovi bližini 
– vse skupaj ponudite kot paket, 
saj boste s tem dobili kupca, ki bo 
»vsakodnevno« od vas kupoval storitev, 
kar je dobro za utrditev odnosov s 
poslovnim partnerjem in ravno tako za 
ugoden denarni tok. 

• 2. Obdobje: Fokus in dobri odzivi kupcev 
vam odprejo priložnosti za razvoj. V primeru, 
da je vaša rešitev dokazano uspešna in jo 
kupci sprejmejo kot najboljšo rešitev, se vam 
ni treba bati investirati v razvoj. Edina past, 
ki preži na vas, so sposobni sodelavci. Samo 
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tisti, ki imajo enake vrednote, kar pomeni, 
da jih lahko nau ite vsakega koraka, ki je 
klju en za konkuren no prednost, so primerni 
za vodstvo vašega podjetja. V primeru, 
da prehitro rastete in ne najdete pravih 
sodelavcev, lahko tudi uni ite svoje podjetje 
oziroma odli no rešitev. 

• 3. Obdobje: V transportnem in kurirskem 
poslu je zelo velika konkurenca, kar 
pomeni, da je trg dobro razvit. Vsakemu 
se lahko zgodi, da je v fazi razvoja posla 
na dolo enem trgu naredil kakšno napako. 
Obi ajno je ta napaka izbira napa nih ljudi ali 
uporaba najcenejše delovne sile, ki je pogosto 
neodgovorna (mladi študentje ali upokojenci). 
Vedno obstaja možnost, da naredite napredek 
na mikro podro ju. Ekspanzija razvoja v 
logistiki se nadaljuje iz direktnih dobav 
na zbirne transporte (npr. redna povezava 
velikih mest, kjer manjše pošiljke prepeljete 
z enim vozilom do naslednje razdelitve 
po prejemnikih) ter na odmaknjena zbirna 
skladiš a ali logisti ne centre. Dokler bodo 
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali 
trgovino integrirala lastne logisti ne službe, je 
priložnost za zunanje podjetnike, da dokažejo 
konkuren no prednost »outsourcinga« 
omenjenih storitev. 

• 4. Obdobje: Utrditev blagovne znamke 
pomeni, da glavni igralci v okolici koristijo 
vaše storitve. Fokus na izbrano podro je 
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in neprestani razvoj je edina rešitev za 
utrditev pozicije in napredek vašega posla. 
Najpomembnejše je razmišljati, kaj bodo vaši 
obstoje i kupci še potrebovali. Lahko gre 
za preproste dodatke, kot je dokumentarna 
u inkovitost, hitrejše ozna evanje, ve krat-
dnevna dobava, itd. Pomembni so detajli, ki 
morajo imeti u inek zmanjšanja stroškov ali 
veliko konkuren no prednost, ki jo pridobijo 
vaši kupci z vašim sodelovanjem. 

• 5. Obdobje: »Za dobrim konjem se kadi« 
pravijo. Ko boste razdelali trg do potankosti, 
se bo veliko konkuren nih podjetij (predvsem 
ve jih) pri elo zanimati za vas. Najprej bodo 
poizkusili s kopiranjem rešitev. Ve ji bodo 
poizkusili s cenovnim »dumpingom«. Vaša 
naslednja naloga je kupiti konkurenta ali pa 
se konkurentu prodati. V primeru, da je vaša 
vizija trajna in jasna ter imate ljudi, ki bodo 
z veseljem nadaljevali vaš zastavljeni posel, 
morate podjetje razširiti. Na konkuren no 
polnem trgu ne pri akujte razširitve na nove 
neznane kupce. Vsaka širitev pomeni, da 
boste nekomu odvzeli »kos poga e«. Tako 
se bo konkuren ni boj stopnjeval, poiskati 
boste morali svoje mesto na trgu, saj boste v 
nasprotnem primeru izpadli. V primeru, da 
ste se naveli ali in se dolgoro no ne vidite v 
tem poslu, ne akajte. Kar se da hitro poiš ite 
potencialne kupce podjetja. Pri tem najprej 
preverite, kdo ima denar in dobro posluje. 
Najboljše je prodajo izpeljati potem, ko ste 
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sprejeli svojo odlo itev in ne takrat, ko je to 
ena od možnih rešitev.

3.6 PRAKTIČNI DEL: PRODAJNA ORODJA

Naloga 1: Pripravi poslovni načrt v petih točkah.

Naloga 2: Zapiši svojo osebno vizijo, cilje in kupce, ki 
se skladajo s to vizijo.

Naloga 3: Razmisli in zapiši, kako bi še lahko izboljšal 
svojo vizijo in s tem optimiziral svoje cilje.

Naloga 4: Preveri svoj RVC.

Naloga 5: Naredi zunanji test poslovne vizije.

Naloga 6: Pripravi plan aktivnosti.

Naloga 7: Ovrednoti svoje delo od sprejete odločitve 
naprej. 
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3.7 NA KRATKO: PRODAJNA ORODJA

1. Kot prodajalec morate znati razviti poslovno idejo.
2. V svojih poslovnih procesih uporabljajte prodajna 

orodja.
3. V svojih poslovnih procesih se držite prodajnih 

korakov.
4. Pomnite, da je dobra ideja, ki je nih e ne želi kupiti, 

samo ideja.
5. Zavedajte se podjetniških ciklov in njihovih eri.
6. Orodja analize so glavna in najpomembnejša 

prodajna orodja.





95

4. BREZ KLIENTA NI 
PRODAJE

Prodaja je sre anje prodajalca in kupca in predstavlja 
dogodek iz katerega bi praviloma oba morala oditi 
zadovoljna. Vse se za ne pri nas, torej kakšen odnos 
do svojega posla imamo sami, kako uspešen je naš 
posel in tako nas doživljajo ljudje okoli nas. Zavedati 
se morate, da je klient prvi v vrsti, ki prodajo 
omogo a. Torej morate vso pozornost posvetiti njemu 
in njegovim željam.

4.1 KDO SO NAŠI KUPCI

Pa vendar. Ljudje okoli nas niso samo kupci. Lahko 
so opazovalci, ki v tem trenutku še niso naši kupci. 
Toda s svojim profesionalnim odnosom do posla lahko 
pustimo dober vtis tudi v pogledu mimoido ega 
opazovalca. Zato bo takrat, ko se bo odlo il za nakup, 
zelo verjetno pomislil na nas. U inkovito razmišljanje 
o svojem poslu se za ne na osnovi problemov 
(bole in), ki jih naše rešitve odpravljajo našim kupcem. 
Razmišljanje o svojem produktu ali rešitvi nas vodi v 
ugotovitev prodajne filozofije prodaje naše rešitve.
To lahko opredelimo z natan nim razmislekom o naši 
rešitvi v povezavi z našimi kupci. Kot ste izvedeli 
v prejšnjem poglavju, to naredimo z razli nimi 
prodajnimi orodji.
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Namen natan nega razmisleka ima dvojni u inek: 

1. razvojni oddelek razume izzive, ki jih želijo urediti 
naši kupci in 

2. prodajni oddelek definira vprašanja in odgovore 
za prodajne predstavitve, kar je potrebno kupcu 
pojasniti, da se odlo i za nakup naše rešitve.

Miselni vzorec 9: Kdo so naši kupci

KDO SO NA I 
KUPCI?

KONKRETNA 
OSEBA

TRG

NATAN EN 
RAZMISLEK

- kje so trgi na ih kupcev

AGENTI IN 
DISTRIBUTERJI

NAJPOMEMBNEJ E 
VPRA ANJE

- Zakaj hudi a bi te poslu al? 
(WTFSILTY)

- predstavljam si

- razvojni oddelek 
- prodajni oddelek
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Razmišljanje o našem kupcu je veliko u inkovitejše, 
e si ga predstavljate kot konkretno osebo. Torej, treba 

je razmisliti o starosti naših potencialnih kupcev, o 
na inu življenja, kakšno je njihovo stanovsko razmerje, 
s im se ukvarjajo, kje se zadržujejo, katero podro je 
jim je skupno itd. Potencialne kupce je potrebno 
vizualizirati. Na primer: lahko si predstavljate vašega 
idealnega kupca, to je moški, star 35 let, inženir v 
projektnem podjetju, zelo natan en in estetski, rad 
ima lepe stvari, njegova najljubša barva je modra, 
v prostem asu kolesari in jadra, je poro en in ima 
šoloobvezne otroke. Na takšen na in lažje razmišljate, 
kaj je takšni osebi vše , kje se najbolje po uti, kakšne 
so njene vrednote in prepri anja. V primeru, da ne 
znate odgovoriti na katerega od vprašanj, se obrnite 
na osebo, ki vam te odgovore lahko da. To je oseba, 
za katero ocenite, da je podobna vašemu kupcu. 
Podrobna analiza kupca je potrebna, da pridemo 
do prvega pomembnega zaklju ka, katerega smisel 
je ugotoviti, zakaj se kupci odlo ajo za nakup naše 
rešitve - produkta ter v katerem trenutku.

4.2 PRODAJA PREKO AGENTOV IN 
DISTRIBUTERJEV

V nakup je klienta težko prepri ati samo z besedami, 
slikami, dejanji in vzorci. e bolje pomislite, reklamnega 
gradiva ni nikoli dovolj in na trgu kar mrgoli slabih 
izdelkov z dobrim reklamnim materialom, zaradi 
esar so kupci postali imuni nanj oziroma ga jemljejo 

z rezervo. Vedno, ko govorite o orodjih za pomo  
dela s partnerji, se držite predpostavke, da so vaše 
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rešitve ali produkti odli ni. To pomeni, da razumete, 
da so u inkovita rešitev na nekatera odprta vprašanja 
oziroma »bole ine« kupcev na trgu. Preden ustvarite 
trden poslovni odnos, morate svojo rešitev in storitev 
partnerju prodati. Ne gre za enak na in prodajnega 
govora kot v pogovoru s kupcem. Gre za veliko ve . 
To pomeni, da je potrebno rešiti odprta vprašanja, ki 
so veliko bolj specifi na in so posledica komunikacije 
našega agent ali distributerja s kupcem. Redko kdaj 
bo agent ali distributer posredoval vprašanja kupcev, 
na katera še niste naleteli. Ve inoma so vprašanja 
enaka in zelo pogosta. Zato je treba svoje poslovne 
predstavnike izobraziti in jim aktualna vprašanja 
predstaviti. To seveda storite s pomo jo prodajnih 
orodij, še bolje pa je, da za to najamete strokovnjaka. 
Taka priprava vašemu predstavniku lahko zelo koristi, 
saj bo, v primeru, da bo na prodajnem sestanku s 
kupcem prejel vprašanje, na katero ste ga vi predhodno 
opozorili, poznal odgovor in tako pridobil kupca s 
tem pa samozavest, obenem pa vam prinesel dobi ek. 
Takemu poslovnemu dosežku lahko re emo win-win-
win situacija, v kateri pridobijo vsi. Vi kot ponudnik, 
agent kot predstavnik in kupec kot stranka. Pomnite, 
da svojim prodajnim predstavnikom ne prodajate 
samo svoje rešitve, pa  pa jim ponujate tudi partnerski 
odnos.
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4.3 KDO JE AGENT IN KDO DISTRIBUTER

Razlika med agentom in distributerjem je o itna, zato 
je pomembno, da odgovorna oseba za prvega ali 
drugega prodajnega predstavnika zelo dobro pozna 
dogovore ali dolo ila partnerske pogodbe. Vsi vpleteni 
imamo obi ajno enak interes, to je prodati rešitev na 
trgu in pri tem zaslužiti denar. Vendar ne gre samo za 
to, poleg poslovnega dela gre za med loveški odnos. 
Sam sem z vsemi poslovnimi partnerji po svetu ostal 
v prijateljskih odnosih. To pomeni, da jih pogosto 
pokli em in e se pojavi priložnost, tudi obiš em. 
Posel ustvarjamo ljudje in to se verjetno ne bo nikoli 
spremenilo.

Agent podjetje zastopa na dolo enem trgu in se tudi 
pogaja s kupcem do višine s strani podjetja danih 
pooblastil. Agent pogosto prevzame prodajni proces 
za delo s kupcem kar iz mati nega podjetja, ki ga 
zastopa. Pogodbe in naro ila od kupcev pridobi z 
nazivom in ra unom zastopanega podjetja. Za svoje 
delo je pla an s strani zastopanega podjetja, potem 
ko je posel zaklju en in pla an. Na kratko temu 
re emo provizija zastopnika. Agent je podaljšana 
roka prodajnega oddelka na oddaljenem trgu. Je 
predstavnik podjetja na svojem doma em trgu, ki 
opravlja prodajne aktivnosti za nadomestilo provizije 
od prodane vrednosti. Agent je ambasador zastopanega 
podjetja, ki mora izgledati primerno urejeno ter imeti 
podobne vrednote kot podjetje.
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Za razliko od agenta je distributer je predstavnik 
zastopanega podjetja na svojem trgu, ki kupuje rešitve 
od podjetja za znižano vrednost ter jih prodaja na svoj 
ra un. Distributer je torej pravna oseba, ki z nami 
sodeluje tako, da rešitve od nas kupuje. Lahko ima 
tudi zalogo v skladiš u ali druga en razstavni prostor. 
Vse pogodbe s kon nimi kupci sklepa v svojem 
imenu in ne skriva, da je dobavitelj našega podjetja. 
Z distributerjem sklenemo poslovno pogodbo, ki 
govori o zelo natan nih procesih sodelovanja. V 
nekaterih primerih se z distributerjem podpišejo tudi 
ekskluzivne pogodbe, kar pomeni, da na trgu, ki je 
dolo en v pogodbi o poslovnem sodelovanju, nih e 
drug in niti mi sami ne smemo prodajati rešitev ali 
produktov brez vednosti distributerja. V primeru, da 
se posel sklene mimo distributerja, le-temu pripada 
dolo ena ekskluzivna provizija.

Izbrati agenta in distributerja je velik izziv, saj je pri 
tem treba slediti strokovnemu znanju partnerja, njegovi 
prepoznavnosti na trgu, ki ga obvladuje, prodajnim 
sposobnostim, predstavnikovi delavnosti, poštenosti 
in osebni strasti do uspeha. Slediti morate dejstvom, 
ki jih opazite, preveriti reference ter navsezadnje 
spoštovati lastno intuicijo. 

Vsak kupec od vas pri akuje rešitev, ki ste mu jo 
prodali. Sami ste namre  že na samem za etku prodaje 
vedeli, da svojo rešitev znate pripraviti in tudi, da bo 
ta rešila kup ev izziv. Pomembno je, da ste kupca v 
nakup prepri ali skozi prodajni proces z argumenti, 
uspešno izvedenimi testi in referencami.
 



101Brez klienta ni prodaje

Vaša glavna naloga sodelovanja z agenti in distributerji 
je prodati odnos. To pomeni, da se do njih obnašate 
partnersko, da so naši odgovori hitri in strokovni 
ter da ste jim vedno na voljo. Potrebno jim je nuditi 
podporo, ki jim vliva ob utek, da niso sami in da 
stojimo za njimi. Najve ja napaka, ki jo dela veliko 
podjetij, je, da pustijo distributerja akati na odgovor 
po nekaj dni, saj je zgolj distributer, ki služi na »njihov« 
ra un. e se poslužujete takega odnosa, ne pozabite, 
da niste sami na trgu in da distributer vedno lahko 
zamenja dobavitelja. Distributerji morajo naše rešitve, 
podjetje, odnos »kupiti«. To pomeni, da moramo 
tudi njim prodati prepri anje, da je z nami poslovati 
prijetno ter izjemno dobi konosno. Torej vaš odnos z 
agenti in distributerji ne sme biti ni  druga en, kot ga 
imate s svojimi direktnimi kupci. Navsezadnje so tudi 
predstavniki vaši kupci.

Razgaljeno: Primer poslovne komunikacije s 
predstavnikom podjetja

»Spoštovani g. Smith. Reference in tehnologijo sva 
obdelala do potankosti. Tako Vas kot strokovnjaka 
na podro ju ne želim u iti spoznanja velike dodane 
vrednosti naših rešitev.
Vendar pa Vas verjetno zanima tudi ekonomski 
oziroma finan ni del sodelovanja z nami?
Provizija za pridobljeni in sklenjeni posel z vaše strani 
znaša 20 % vrednosti pogodbe.
Za posredovanje zahtevnejšega povpraševanja, kjer se 
moramo s stranko direktno sre ati, je vaša kontaktna 
provizija 2 %, saj so obi ajno prodajni zneski mnogo 
višji.«
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4.4 PODROČJA KUPCEV

Na osnovi preteklih izkušenj ste skladno s svojo 
komercialno filozofijo spoznali podro ja, kjer se 
pojavljajo vaši kupci. Najbolj u inkovit na in 
organizacije dela z agenti ali distributerji je ta podro ja 
definirati kar se da natan no. Podro ja najlažje 
definiramo s pomo jo orodij analize kupcev, delimo 
pa jih na tri glavne skupine:

• Sponzor: uporabnik rešitve v B2B procesu; 
primer: Vodja proizvodnje potrebuje rešitev - 
stroj in potrebo mora pojasniti direktorju, ki je 
odlo evalec.

• Odlo evalec: direktor podjetja oziroma tisti, ki 
bo sprejel odlo itev v primeru, da investicija 
ni bila v naprej planirana.

• Nabavnik: oseba, ki pogosto iš e dodano 
vrednost v prodajnih pogojih (popusti, as 
valute, obroki).

e boste znali dobro prepoznati in definirati podro ja 
svojih kupcev s pomo jo analize, boste prihrani 
dragocen as, ki bi ga v nasprotnem primeru porabili 
za sestankovanje z neklju nimi osebami v podjetjih, 
ki jim prodajate.



103Brez klienta ni prodaje

4.5 KOMERCIALNA FILOZOFIJA KUPCA

Za globlje poznavanje kupca moramo dobro poznati 
tudi kup evo komercialno filozofijo. Enako kot bi to 
storili za svoje kupce, se postavite v njegovo kožo in 
se vprašajte:

1. Kdo so naši kupci?
2. Kakšne probleme jim rešuje naša rešitev 

oziroma produkt?
3. Zakaj kupujejo ravno našo rešitev?
4. Kakšne so trajne posledice - ob utki naših 

kupcev?
5. Kaj novega smo razvili, zato da jim še 

»olajšamo življenje«?

Izdelava komercialne filozofije za posamezno rešitev je 
tudi v tem primeru klju nega pomena. Vsak odgovor 
na vprašanje spremeni pogled, saj lahko opazite, 
da boste prav ali narobe razumljeni skozi prizmo 
pogleda vašega potencialnega kupca. Omenjena igra 
razmišljanja in potrpljenja vam pomaga, da se nekatere 
zadeve v prihodnosti ne zgodijo naklju no, temve  jih 
intenzivno pri akujete oziroma nadzirate. 

Razgaljeno: Primer področja uporabe naših rešitev

• Naftne cevi - naftna družba z mo no 
distribucijsko mrežo, razpršeno globalno, iš e 
rešitev za u inkovito sestavljanje cevi pri 
vrtanju naftnih vrtin. 
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• Alternativni umetniki in restavratorji - 
stiskalnica za les - majhen umetniški atelje z 
izdelano fokusno smerjo obdelave baro nih 
kredenc, obi ajno pomemben igralec na 
Londonskem sejmu umetnin in globalni 
distributer rešitev peti nih zbirateljev lesenih 
starin.

4.6 KAKO INTENZIVNO ISKATI KLIENTE

Lažje je loviti ribe tam, kjer se zadržujejo, mar ne? 
Podobno, kot smo ugotovili pri komercialni filozofiji, 
velja tudi pri iskanju klientov. Torej, odgovoriti 
si moramo, kdo so naši potencialni kupci in kje 
so. Podobne informacije lahko s pomo jo vašega 
izdelanega sistema pridobijo tudi agentje oziroma 
distributerji. Vsak na svojem trgu.
Metode pridobivanja se lahko od trga do trga zelo 
razlikujejo, podobno kot kultura in navade ljudi na 
razli nih koncih sveta.  
Dejstvo, ki ga je mogo e prenesti na vsak koš ek 
zemlje, je, da tisti, ki kupce iš e, te tudi najde. Na 
preverjen na in intenzivnega iskanja kupcev lahko 
agente in distributerje opozorite samo takrat, ko ste 
že veliko stvari preizkusili. Kot je že bilo omenjeno, 
je potrebno svoj posel prodati tudi distributerjem. 
To torej pomeni tudi delitev metod za pridobivanje 
kupcev na doti nem trgu. Navsezadnje distributerji in 
agentje prodajajo za vas. Pod u enje kot tako spada 
tudi prikaz realizacije posla, ki ga za vas prodajajo. 
V konkretnem primeru to pomeni, da je dobro, e 
pri prvih korakih pridobivanja kupcev in realizaciji 
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zastopniku pomagate sami. S tem boste agente in 
distributerje mo no motivirali, s tem pa bodo postali 
izjemno uspešni predstavniki vaše firme.

4.7 PRVI STIK S KLIENTOM

Dejstvo je, da v prvih petih minutah s klientom posla 
ne boste dobili, lahko pa ga izgubite. Vaša neverbalna 
komunikacija lahko pove veliko. Drža, barva glasu 
in tekst, ki ga morate izgovoriti z navdušenjem, da 
izrazite iskreno željo pomagati ljudem.
Gre za del know-howa, ki je zelo pomemben za nadaljnji 
uspeh. Ni se vam treba bati, da boste izdali veliko 
poslovno skrivnost. Vaše najve je poslanstvo je prodati 
ali pove ati prodajo. Zato svoj proces predstavitve in 
postavljanja vprašanj stranki prilagodite besednjaku 
vašega produktnega jezika. To pomeni, da so vaši 
stavki natan no pripravljeni ter smiselno oblikovani 
tako, da v sogovorniku prebujajo logi na zaporedna 
vprašanja, na katera preprosto najde odgovor v vaši 
rešitvi.

Razgaljeno: Primer prvega stika s kupcem

Pogosto se zgodi, da prodajalci ne znajo navezati 
prvega stika s kupcem, predvsem, e gre za neznane 
ljudi v striktno poslovnih odnosih. Seveda vas ne sme 
biti strah direktno povedati, po kaj ste prišli oziroma 
direktno predstaviti vaše rešitve. Taka tehnika pogosto 
pride prav na raznih sejmih in konferencah, kjer 
morate veliko potencialnim kupcem povedati bistvo. 
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Na primer: »Pozdravljeni! Sem Robert! Prihajam iz 
podjetja XYZ Tech. Pogosto se tehnologi sprašujejo, kako 
najhitreje in ekonomično odpraviti ostanke obdelave na 
transformatorju. V ta namen smo skrbno načrtovali ter 
preizkusili na več različnih inštitutih tako doma kot v 
tujini našo novo rešitev imenovano ‚erozija z xyz prahom‘. 
S tehnološko dovršenim postopkom odstranimo potencialne 
ostanke že v fazi obdelave, kar pomeni, da hkrati deluje kot 
hladilni aditiv. Rešuje problem potencialnih, prej omenjenih 
ostankov ali lis na transformatorju. Poleg tega je prah 
neprevoden in ekološko sprejemljiv za okolico. Sam ‚xyz 
prah‘ je v določenem odstotku možno reciklirati. To pomeni, 
da ga lahko uporabite nekajkrat, tudi do 4-krat v ciklusu. 
Zato potrebujete tudi (op. cross selling – navzkrižna prodaja) 
reciklažno napravo ‚ZYX filter‘, ki se po znanih podatkih v 
praksi investicijsko povrne v 150 delovnih urah.« 

Vaša predstavitev naj bo »razgaljena« oziroma bolje 
re eno naj »ima jajca«. To pomeni, da morate vanjo 
vložiti vso trenutno energijo, ki jo premorete ter s tem 
navdušiti potencialnega kupca. Zakaj? Zato, ker bodo 
to storili tudi drugi. Dobro pripravljena in strokovna 
predstavitev naj bo jasna, kratka in usmerjena k ciljem, 
ki jih pri akujete, da bo vaš klient v navedenem 
prepoznal svojo »bole ino«. Pri daljših predstavitvah 
pa svojemu poslovnemu partnerju pojasnite, da v 
vašem prodajnem procesu obstaja as za predstavitev 
(kjer veliko govorite vi) in pa as za identifikacijo 
oziroma postavljanje vprašanj (kjer govorite resni no 
minimalno). Predstavitev zaklju ite tako, da od klienta 
izveste im ve  konkretnih informacij, saj samo tako 
lahko pripravite ustrezno ponudbo, ki jo bo klient 
sprejel.
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4.8 PRODAJA KOMPLEKSNIH REŠITEV IN 
KLIENTI

V osnovi se prodaja kompleksnih rešitev ne razlikuje 
veliko od prodaje enostavnih rešitev in produktov, 
razlika je zgolj v tem, da prodaja kompleksnih rešitev 
zahteva ve  iteracij prodajnih korakov ter s tem tudi 
ve jo kompleksnost pri uporabi prodajnih orodij.
Prodaja kompleksnih rešitev navadno ni stvar enega 
sestanka ali prodajnega nagovora, pa  pa gre za 
niz skrbno na rtovanih sestankov, ki od prodajalca 
zahtevajo razli no pripravo.

Prvi sestanek

Eden od glavnih elementov pri pridobivanju novih 
poslov je tako imenovan »prvi sestanek«.
Ko pridete na prvi sestanek, morate paziti, da 
upoštevate vsa »pravila« o poslovni komunikaciji in 
izgledu, ki ste jih spoznali v prejšnjih poglavjih knjige. 
Poleg tega je klju no, da klientu zastavite naslednja 
vprašanja:

1. Kako pa danes rešujete to ...?
2. Torej želite to izboljšati, ste morebiti že 

razmišljali, kako …?
3. Ali vas prav razumem, da je problem, ki ga 

želite rešiti resen?
4. Morebiti se vaši izzivi dotikajo še koga 

drugega v podjetju, kdo bi se nam lahko 
pridružil pri tem razmišljanju? 
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5. Naredite povzetek, o em ste se pogovarjali in 
natan no dolo en datum naslednjega sre anja, 
ko boste prestavili rešitev.

Zelo pomembno dejstvo, na katerega morate opozoriti 
prodajalce, je na in izvedbe vprašanj, s katerimi želite 
ugotoviti, ali imate na nasprotni strani »pravega« 
potencialnega kupca ali nekoga, za katerega nimate 
rešitve. Klient ne sme ob utiti vprašanj kot anketo, 
temve  kot preprosto med loveško komunikacijo 
ali pogovor. Zelo pomembno je, da ostanete med 
pogovorom tiho ter sogovorniku ne polagate besed 
v usta, saj tako ne boste prejeli prave slike odziva 
klienta, ki bi jo lahko uporabili za vašo ponudbo. 
Primarni cilj je spodbuditi razmišljanje o problemu, 
ki ga ima potencialni kupec skupaj z njim. Tako 
lahko, medtem ko odgovarja na vprašanja, spozna, 
da potrebuje partnerja, ki mu bo pomagal rešiti izziv.

Priprava na drugi sestanek

Ob zaklju ku prejšnjega sre anja s klientom ste dolo ili 
natan en datum naslednjega sre anja. Poleg tega ste 
preko »delne krinke« vprašali, kdo poleg sogovornika 
odlo a o nakupu vaše rešitve. 
Zato je zelo pomembno, kako bomo za eli naslednji, 
torej drugi, sestanek. Zgornja vprašanja ponovno 
postavite novemu sogovorniku, saj se pogosto pripeti, 
da o podjetju ne razmišlja enako, oziroma, da nima 
enakega problema, kot ga uti njegov predhodnik. 
Obi ajno ne gre za diametralno povsem druga no 
vprašanje, pa vendar je pomembno, da na klju na 
vprašanja odgovori tudi sogovornik, s katerim se 
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prvi  sre ate. V drugem delu sestanka predstavite 
svojo rešitev v obliki ponudbe. Pri tem je zelo 
pomembna sama organizacija in dobro je, e ponudbe 
ne pripravljate sami, ampak da to stori nekdo drug. 
V primeru slabe organizacije se velikokrat pripeti, da 
ponudbe prispejo k stranki pozno (pogosto prepozno) 
ter tako zaradi prevelike poplave dela prodajalci ne 
utegnejo opravljati »follow-upa« oziroma sledenja 
ponudb, ki se ti ejo projekta. 
Program izvedbe naslednjega sestanka je tako skrbno 
na rtovan, da vaš poslovni partner, ki ga izobražujete 
za uspešno obdelavo poslov, natan no izve za vsak svoj 
naslednji korak, v praksi to pomeni, da so o naslednjem 
sestanku in nadaljnjih aktivnosti informirani vsi, ki pri 
projektu sodelujejo.

4.9 PRAKTIČNI DEL: KLIENTI 

Naloga 1: Za dan produkt in rešitev si zapišite, kdo so 
vaši kupci.

Naloga 2: Za svoje podjetje zapišite, kdo so vaši kupci.

Naloga 3: Za dano rešitev razmislite, kako bi jo 
prodajali preko agentov in distributerjev.

Naloga 4: Za dano rešitev zapišite področja kupcev.
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Naloga 5: Za dano rešitev zapišite, kako intenzivno 
iskati kupce.

Naloga 6: Za dano rešitev zapišite pet točk za pripravo 
na prvi sestanek.

Naloga 7: Za dano rešitev zapišite pet točk za pripravo 
na drugi sestanek.

4.10 NA KRATKO: KLIENTI

1. Ugotovite, kdo so vaši kupci?
2. Razširite svojo prodajo preko agentov in 

distributerjev.
3. Definirajte podro ja kupcev: sponzor, 

odlo evalec, nabavnik.
4. Kakšne probleme rešuje vaša rešitev?
5. Nau ite se kako intenzivno iskati kliente.
6. Nau ite se vzpostaviti prvi stik s klientom.
7. Kompleksne rešitve vsebujejo vse prodajne 

korake in se izvajajo v ve  prodajnih ciklih.
8. Dobro se pripravite na prvi sestanek.
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5. PRODAJNI ZAKLJUČKI

Miselni vzorec 10: Prodajni krog

VPRA ANJA

ZAKLJU EK

PRODAJNI 
KROG

PRAVI  
KUPEC

PRVI  
KONTAKT

PRODAJNI 
NAGOVORKREDIBILNOST

KVALITETNI 
POGOVOR

CILJ

5.1 PRAKSA = USPEŠNA PRODAJA

Pogosto se zgodi, da uspešni prodajalci znajo poiskati 
kupce, pripraviti odli no predstavitev, manjka pa 
prodajni rezultat. Obstaja problem zaklju kov, ki 
se lahko zgodijo zaradi kompleksa prodajne cene 
prodajalca ali pa je preprosto prodajalcu nerodno 
vprašati stranko, kaj meni o njegovi ponudbi. Obstajajo 
tudi ostali vzroki za slab zaklju ek posla, vendar 
ne smete pozabiti, da prodajalec lahko s pravilnim 
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pristopom po prodajnih korakih in pravo uporabo 
prodajnih orodij te vzroke nadzira in jih obrne sebi 
v prid. 
Tako lahko vedno brez težav vprašate, kako se kupcu zdi 
vaša ponudba. Trud in delo, ki ga opravite brezpla no 
v želji, da bi nekaj prodali, vam daje pravico slišati 
strankino mnenje o predlagani ponudbi. To je odvisno 
od obmo ja, kjer prodajate, vendar je na nekaterih 
obmo ij sveta neprejeti odgovora na doti no vprašanje 
preprosto nemogo e. V primeru, da ste presodili, da 
klient želi samo ponudbo, s katero bo pritiskal na 
ponudnika, ki si ga je že izbral, lahko to preverite na 
na in pridobivanja dodatnih informacij. Klienta prosite 
za fotografije ali na rtne skice predmeta obdelave, ali 
ga povabite na pregled postopka v svoje podjetje. 
Pomembno je, da mora nekaj narediti. Spoštujejo vas 
toliko, kolikor vi spoštujete sebe. 
Zato si ne dovolite, da boste nekaj ur porabili za 
pripravo ponudbe, ki sploh ni dobila možnosti 
tekmovati na zaklju nem izboru. V primeru, da se je 
klient potrudil in vam priskrbel dodatne informacije, 
ste tudi vi spregledali njega. Tako lahko pripravite 
rešitev, ki ji drugi ne bodo mogli konkurirati. S tem je 
tudi klient zaslužil vašo ponudbo in od vas je odvisno, 
da dokažete svojo druga nost in prednosti na podlagi 
pripravljene ponudbe.

Opazovanje klienta

Med opazovanjem klienta in elegantnim na inom 
izvedbe poslovne komunikacije s kupcem lahko 
uporabite naslednji stavek: »Opažam, da vam nekaj 
nisem dobro pojasnil. Kaj vas skrbi? Kaj vam lahko 
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še pojasnim?« 
V primeru, ko klient dolgo razmišlja o vaši ponudbi, 
je tak stavek preprosto pomemben za provokacijo 
ali spodbujanje odlo itve. Nekateri bi dejali, da vas 
bo kupec po takem stavku zavrnil. e vas zavrne, 
je gotovo bolje, kot da vam ustvarja lažno upanje in 
dodatne stroške za klice, obiske in testiranja. Vedno 
se lahko zgodi, da rešitev ni ustrezna in si jo je 
predstavljal druga e. Vedno obstaja verjetnost, da ga 
ponudba zanima, a mu je nedosegljiva in vam težko 
re e ne. To morate prepoznati in ponudbo prilagoditi 
tako, da bo ustrezala obema.

Tehnika opazovanja klienta je izjemno koristna 
prednost, ki se jo spla a razviti tako za potrebe uspešne 
prodaje, kot tudi za potrebe v vsakdanjem življenju. 
Skozi opazovanje osebe, okolice, objekta, vozil in 
proizvodnih prostorov ter urejenost podjetja nasploh, 
lahko ugotovimo, kakšne so vrednote in kultura ljudi, 
ki to podjetje vodijo. Spominjam se nekaterih podjetji, 
kjer je bilo treba pred obiskom delegacije zaustaviti 
delovne procese ter nekaj dni samo pospravljati. 
Sam menim, da je urejenost podjetja primerljiva z 
osebno higieno in v asu in prostoru, kjer je obi ajno 
standard dovolj dober za urejeno loveško življenje, 
primerljiva s poštenostjo oziroma odkritosr nostjo in 
spoštovanjem do poslovnih partnerjev.
 
Pogosto sam skozi tehniko opazovanja klienta 
analiziram osebo in podjetje, v katero sem prišel ter 
vnaprej ocenim, kako se bo poslovno sodelovanje 
razpletlo. Redko kdaj me moji prvi vtisi zavedejo.
Podjetnik, ki vam ne želi pokazati svojih proizvodnih 
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prostorov, na kar smo obi ajno vsi zelo ponosni, nekaj 
skriva. Seveda bi takoj pomislili, da gre za velike 
skrivnosti klientovega know-howa, kar seveda ni isto 
res, saj nih e ne pri akuje, da bo gost svoje obiskovalce 
peljal v sleherni koti ek svojega podjetja. 

Neko  se mi je v ameriški državi Teksas, kjer sem kot 
predstavnik klienta sodeloval na poslovnem sre anju 
proizvajalcev motornih olj, zgodilo, da sem v tednu 
dni obiska pri potencialnem poslovnem partnerju 
videl samo prostore za sestanke, pisarn ali proizvodnje 
pa ne. Pokazali so mi sicer fotografije njihovih 
proizvodnih prostorov, vendar ni bilo težko presoditi, 
da so fotografije s stroji ter obleke ljudi stare ve  kot 
trideset let. Ve krat sem jih opozoril, da ne moremo 
nadaljevati sodelovanja, e ne vidim vsaj skladiš a ali 
distribucijskega centra. Žal tudi tega niso storili in 
kljub izjemno kvalitetnim predstavitvam in uspešnim 
testiranjem poslovanja nismo nadaljevali. Ker je šlo 
za sre anje ve  potencialnih poslovnih partnerjev, je 
proizvajalec izgubil posel z nami, pa tudi z nekaterimi 
drugimi predstavniki trgov. Tudi ko ste na za etku 
svoje poti in dejansko še nimate kaj veliko pokazati, 
razložite to svojim kupcem, saj bo vaša prezentacija, 
strokovno znanje in strast prepri ala klienta, da dobite 
vsaj priložnost in se dokažete.

Ljudje znamo obi ajno samo s svojim zunanjim 
»š itom« razkazovati svoj bliš  in uspeh. Lahko bi 
se takole »razgaljeno« izrazil, da merimo kdo ima 
daljšega. »Zunanji š it« imenujem stvari, kot so avto, 
obleka, nakit, obutev, torba, ra unalnik, telefon, itd. 
Ne esa, kar želimo preve  o itno kazati, se med 
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pogovorom navadno ve krat dotaknemo. Obi ajno to 
lahko izkazuje neprofesionalnost in nepripravljenost. 
Zunanji izgled je pomemben, posebej takrat, ko je 
vaša rešitev visoke kvalitete in morebiti višje cenovne 
vrednosti. Torej vedno, saj morate o svoji rešitvi tako 
tudi razmišljati. V nasprotnem primeru že v naprej 
vemo, da ne boste ali pa niste uspešen prodajalec.
Pomembno je poudariti, da je pogosta napaka 
prodajalcev, da opazijo in komentirajo prezgodaj, kot 
je na primer to, da ima sogovornik fotografije jadrnice 
v svoji pisarni in hkrati nosi evlje za jadranje v 
službi, kar o itno nakazuje njegovo veliko strast in 
hobi, da na prvem sestanku vprašajo: »Jadrate ali imate 
jadrnico?« S tem ste sami sebi izkopali jamo, saj se 
bo vaš sogovornik razgovoril o podrobnostih, vam 
pa bo zmanjkalo asa za svoj predstavitveni prodajni 
nagovor.

Dejstvo pa je, da morate na sestankih utrjevanja 
zaupanja ali povezovanja s klientom takšno vprašanje 
izpostaviti, saj tako lahko utrdite poslovno prijateljstvo.
Kot zanimivost lahko omenim, da boste na nekaterih 
trgih (na primer v Rusiji), doživeli, da vas bo vaš klient 
peljal s »svojim« avtom in boste takoj ugotovili, da je 
izposojen. Ali bo preve  ist, brez etuija od son nih 
o al, papirnatih rob kov, ra unov ali kaj podobnega, 
kar bi lahko opazili tudi v vozilu najbolj urejenega 
loveka. Tako lahko sklepate, da si klient želi pustiti 

mo an vtis na vas, saj želi, da ga prepoznate kot 
izjemno uspešnega podjetnika. Po drugi strani pa 
lahko pri nas opazite nekoga, ki nosi srajco iz hla  
in sam o sebi pravi, da je »kreativec«, vendar gre 
navadno zgolj za osebno neurejenost.
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Prilagajanje klientu

Na sestankih velikokrat pride do situacije, ki je niste 
predvideli oziroma pogovor ne poteka isto tako, kot 
ste si zamislili. Da pa bi prodajni sestanek vseeno 
izpeljali sebi v prid, se morate znati klientu spretno 
prilagajati. To lahko storite z nekaj preprostimi vzgibi:

• Spremljajte neverbalne znake.
• Skušajte prepoznavati vrednote in se 

prilagajajte.
• Omenite na in življenja in klientove hobije.
• Bodite natan ni.
• Zavrnitve ne jemljite osebno, pa  pa skušajte 

svojo ponudbo oziroma rešitev prilagoditi 
željam klienta.

Bolečina

Medtem, ko odpirate bole ino v pogovoru s klientom 
in predstavitev potencialnih možnosti za rešitev, 
je potrebno, da izvajate vnaprej pripravljen na rt z 
zaklju ki. Razlog za neuspeh v prodajnem procesu, 
lahko najdemo tudi v preskakovanju dolo enih 
prodajnih zaklju kov, ki jih niste opravili. Ko se vi 
odlo ite, lahko tudi nehote, namesto klienta, ga lahko 
to zelo jezi in se negativno odzove na vašo ponudbo. 
Na žalost ste s tem naredili svojemu konkurentu 
veliko uslugo.
Navadno se nam zgodi, da za nemo uporabljati 
neverbalno komunikacijo takrat, ko v nekaj ne 
verjamemo. To pa kupec prepozna kot signal, da nekaj 
ni v redu.
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Pogosto so razlogi precej dolgotrajno pridelani. Zaradi 
napa nih pristopov k prodaji ali premalo treninga, 
prodajalec ne prepozna pravih prednosti rešitve, ki jo 
prodaja. Zato se v njegovi podzavesti pojavijo vprašanja 
in se na nek na in prepri a, da je njegov produkt 
predrag za rešitev, ki jo rešuje. Pogosto se to pripeti 
manj izkušenim prodajnikom, potem ko zaporedoma 
doživijo nekaj zavrnitev s strani potencialnih kupcev. 
Kompleks prodajne cene pomeni, da se prodajalcu zdi 
cena rešitve ali produkta, ki ga prodaja, previsoka ali 
nevredna koli ine denarja. Obi ajno prodajalec gleda 
skozi prizmo svojega sveta ali dogajanja okoli sebe. 
Ni nujno, da so vaši potencialni kupci podobnega 
razmišljanja. V asih pomislite, da smo na koncu vsi 
samo ljudje. Za preživetje se prehranjujemo, umivamo, 
delamo itd., glede na status v družbi pa to po nemo 
na razli ne na ine in v razli nih okoliš inah. Zato je 
pomembno poznati svojo komercialno filozofijo, ki 
natan no opredeli naše kupce ter njihove navade. 
Znebiti se kompleksa cene je pomembna odlo itev 
in spoznanje. V primeru, da prodajalec tega, kljub 
pomo i drugih ljudi, ni pripravljen sprejeti, je najbolje, 
da zamenja panogo ali rešitve, ki jih trži.

Priprava na ugovore

Kadar vas klient preseneti z ugovorom, ki ga še ne 
poznate, ste lahko prepri ani, da je sestanek uspešen, 
saj ste se nekaj novega nau ili. Pripomb ne poznate, 
ker morda niste o tem dovolj razmišljali ali pa ste 
spregledali vrzel v realnem svetu. Takšnih primerov 
je pri profesionalnih poslovnežih izredno malo. V 
primeru, da prihajajo realni ugovori, pomeni, da 
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ste svojo predstavitev slabo pripravili, saj bi skozi 
predstavitev rešitve klient moral izvedeti vse prednosti, 
ki jih doseže z nakupom vaše rešitve. Najpogostejši 
so ugovori, ko se je kupec iz razli nih razlogov 
odlo il, da tega ne bo kupil ali pa gre za nekaj, kar 
naša konkurenca nudi in zadevo že pozna. Takrat je 
najpomembnejša priprava na ugovore. V vsakem poslu 
je za uspešen zaklju ek potrebno utrditi svojo rešitev 
in profesionalnost z odgovori na klientova vprašanja. 
Dobra priprava zajema ugovore na vprašanja, ki jih 
nudi konkurent in niso bistvena za uspešnost rešitve 
izziva pri klientu. Na takšne ugovore odgovarjamo 
z dokazljivimi dejstvi, ki vplivajo na tehnološka ali 
ekonomska vprašanja. Pomembno si je zapomniti, da 
nikoli z besedo ne omenite imena konkurenta. Temu se 
izognemo tako, da uporabimo izraz »drug ponudnik«.

Naslednja izjemno pomembna priprava na ugovore 
zajema strokovno znanje. V poslu farmacije, kozmetike, 
kemije ali druge strojne opreme, ki mo no vpliva na 
okolico in ekologijo, se je potrebno nau iti vse izraze 
sestavin in kemijske reakcije snovi v stiku z atmosfero 
ipd. Zmotno je razmišljanje, da morate zato kot 
prodajalec imeti visoka kemijska ali druga inženirska 
znanja. Gre za mikro podro je, ki se ga lahko vsak 
priu i do te mere, da ne govori neumnosti ali se zaplete 
v prodajnem procesu. Takrat, ko imate na nasprotni 
strani visokega strokovnjaka iz mikro podro ja, ki vas 
sprašuje podrobna tehnološka vprašanja in si s tem 
želi dvigniti ugled v okolici oseb, ki so prisotne na 
sestanku, mu odgovorite, da boste priskrbeli odgovor 
od vaših razvojnih strokovnjakov.
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Najve ja prednost na prodajnem sestanku je možnost, 
da lahko napovemo pridobitev dolo enih tehni nih 
dopolnitev, kar si tehni ni strokovnjak težko privoš i, 
saj se od njega pri akuje nemuden odgovor, ki pa 
obi ajno razkriva tudi nekaj, esar si ne želimo izdati.
Pogosto se zgodi, da na predstavitvenem sestanku 
rešitve stranka, ki se sama odlo a o nakupu, kar 
»preseka« pogajanja in želi zadevo kupiti. V nekoliko 
organizacijsko kompleksnejši prodaji pa je proces 
odlo anja kupca malo daljši. Kot sem že omenil, 
mora prodajalec narediti korak nazaj in pustiti klientu 
»zadihati«, preden sprejme odlo itev. Tako je treba 
tudi svoje partnerje agente ali distributerje nau iti, 
da se obnašajo skladno s kulturo vašega podjetja in 
spoštljivo do klientov ali kupcev.

Primerno orodje za sre anje, kjer se mora zgoditi 
zaklju ek prodaje, seveda našemu podjetju v korist, 
se s kratkim opisom imenuje »odklanjanje ugovorov«.

Miselni vzorec 11: Prodaja preko ugovorov

PRODAJA PREKO 
UGOVOROV

POVPRA EVANJE

- Kdo ga je poslal, poklical ali na el? 
- Kaj eli re iti? 
- Analiza kupca: 
 - ocena stranke in NEvarnosti

BOLE INA UGOVORI ZAKLJU EK

- Vpra anja? 
- Prvi SESTANEK

PRIPRAVE NA UGOVOR: 
- vpra anja varnosti 
- vpra anja zaupanja 
- vpra anje financ

- re itev re i problem 
- re itev je finan no  
spremenljiva
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Prodaja ni nateg

Kot prodajalec se boste ve krat znašli v situaciji, ko 
vam bo kdo zabrusil, da ga s svojo rešitvijo želite le 
opehariti ali po doma e »nategniti«. Velikokrat pa se 
vam lahko zgodi, da boste doti no vprašanje zastavili 
tudi sebi, saj so pregovarjanja na prodajnih sestankih 
v asih mukotrpna in gre velikokrat zgolj za igro besed, 
ki ne pelje nikamor.
Vedeti morate namre , da je tudi to del prodaje. 

eprav pregovorno ne velja zanjo, pa bi prodajo lahko 
z gotovostjo ozna ili za »najstarejšo obrt« oziroma 
bolj re eno dejavnost. e to razumete, potem bodo 
to razumeli tudi vaši klienti. Pomembno je zgolj to, 
da se držite svojih osebnih in poslovnih na el.

5.2 NAJPOMEMBNEJŠI JE ZAKLJUČEK 

Lahko bi rekli, da prodajo delamo ljudje in »zaklju ki«. 
eprav vse naredimo prav in naša rešitev ugaja 

kupcu, se navadno zalomi na koncu. Dejstvo je, da 
brez zaklju ka prodaje ni. Zavedati se morate, da 
to ne pomeni, da denarja niste zaslužili, pa  pa, da 
ste naredili »velik minus«, saj ste v možnost prodaje 
klientu porabili veliko asa in ostalih sredstev.
Zaklju ek prodajnega kroga je njegov najpomembnejši 
del. Pravzaprav je to edini del, kjer morate vse narediti 
prav oziroma bolje re eno, lahko vse ostalo naredite 
narobe, samo da posel zaklju ite pravilno.
Pri zaklju kih sta vedno možna samo dva rezultata – da 
ali ne. Vsi ostali zaklju ki so izgovori. To dobro veste 
tudi tisti, ki vas je ta stavek zmotil. To je podobno, 
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kot bi šli kupovat Ferrari brez denarja. Lahko sanjate, 
ampak kupiti ga ne morete. 
Zaklju ek je as, ko mora prodajalec popolnoma 
mol ati. e z besedi enjem želi pomagati in tako 
polaga besede v kup eva usta, lahko le-ta to prepozna 
kot vsiljevanje ali druge vrste »nateg«. asa za 
govorjenje in prepri evanje ste imeli do tega trenutka 
dovolj, sedaj je as, da odlo itev prepustite kupcu.

e dobro pomislite, so zaklju ki tisti, ki prinaša denar 
podjetju in mu s tem omogo ajo rast. Zaklju ki lo ijo 
uspešnega prodajalca od neuspešnega. Reklamni 
materiali in predstavitve niso klju ni. So pomembni, 
vendar zgolj toliko, da vas pripeljejo do pravega 
zaklju ka. Zaklju ki povedo ali je rešitev prava, 
pravilno prezentirana in s strani uporabnika iskana. To 
pomeni, da se na podlagi zaklju kov lahko tudi u imo. 

e uspete od stranke dobiti povratno informacijo kljub 
temu, da ste bili zavrnjeni, lahko marsikaj izboljšate s 
popravki svoje rešitve. 
Zaklju ki nas navadno pripeljejo do treh spoznanj:

• Prvi  – ali sploh govorimo s primernim 
klientom.

• Drugi  – ali ga sploh zanima rešitev za 
problem oziroma izzive, ki jih omenjamo.

• Tretji  – sklenjen dogovor ali postavljeno 
vprašanje v raznih oblikah: ali bi vi to kupili.

Vsa tri spoznanja so zelo pomembna za nadaljnjo 
prodajo, saj nam omogo ajo, se izboljšamo. Kot klju no 
pa je treba poudariti, da mora prodajalec dobljeni 
»feedback« prenesti vodstvu podjetja. Veliko je namre  
prodajalcev, ki tega ne po ne. Pravi prodajalec dobro 
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sodeluje z vodstvom in razvojnim timom. Prinašanje 
»feedbacka« iz sestankov mora biti poleg zaklju ka 
glavna aktivnost in motiv prodajalca.

5.3 PRODAJNI KORAKI DO ZAKLJUČKA

Pri prodajnih korakih je potrebno paziti na velikodušno 
dajanje popustov. Kadar prejmete visok popust na 
zelo preprost na in, se vedno vprašajte, ali je kaj 
narobe s kvaliteto. Nekateri prodajalci se odlo ijo že 
na za etku ponuditi maksimalni popust, podobno kot 
bi se predali. Potem ko ste prepri ani, da je kupec 
pridobljen, torej rešitev, ki ste jo ponudili, ustreza, 
preidite na ekonomski del posla oziroma popuste. 
V primeru, da prodajate nekaj potrošniško preprostega, 
torej ste tehni ni del popolnoma presko ili, je najboljši 
popust dodaten kos. Torej, popust izrazite v smislu: 
» e kupite deset kosov, je eden zastonj.« Pri širših 
potrošniških produktih je vaš uspeh prodajna koli ina. 
Proizvodnja takšnih produktov je najcenejša, e 
proizvaja štiriindvajset ur in vse dni v letu. V primeru 
finan nega popusta ne boste naredili dobrega u inka, 
zato je možnost uspešne prodaje »tri za dva« veliko 
u inkovitejša. 

Popuste si je potrebno prislužiti, velikost popustov 
pa je subjektivna prodajal eva ocena in odgovornost. 
Prodajalec se navadno sam odlo i, do katere ravni 
bo dovolil spuš anje cene. V nekaterih podjetjih 
imajo znotraj nabavnih služb pogajalce. Omenjeni 
strokovnjaki so pla ani od sposobnosti zniževanja cen 
ponudnikov. Seveda je tudi to del prodaje in ni ni  
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posebnega oziroma druga nega od ostale prodaje.
Popuš anje cen nosi subjektivno težo, kar pomeni, da 
je zelo odvisno od prodajal evega trenutnega po utja.
Takrat, ko imate slabo realizacijo meseca ali pa gre za 
posle vašega življenja, postanete zelo popustljivi. Sam 
vas popolnoma razumem, saj sem bil ni kolikokrat 
v takšnem položaju. Vendar se je treba zamisliti 
nad svojo integriteto. Pogajalec ali kupec vas lahko 
žali kot osebo, to je vaša osebna izbira, vsekakor pa 
ne smete dovoliti, da bi žalil kvaliteto in podjetje, 
ki ga zastopate. Ko meje dobrega okusa preidejo v 
osebne žalitve, se ne smemo vdati in postati žrtev. 

e ste »prodajalec prevarant«, vas bodo neko  ujeli in 
takrat boste izgubili dobro ime, ki ga vaš obraz nosi. 
Podobno je, e popustite in sprejmete nespodobno 
komunikacijo. Težko boste kasneje spremenili svoj 
položaj v poslovni družbi.

Ko je že bilo zapisano, bi se moral vsak prodajalec 
ve krat pogovoriti »sam s sabo« in si odgovoriti na 
vprašanja: »Kdo si? Kaj želiš postati? Kako želiš, da te 
drugi ljudje sprejemajo?« Taki trenutki so za slede a 
vprašanja zelo primerni, saj si le v težkih prodajnih 
trenutnih znamo iskreno odgovoriti nanje. Priporo am, 
da si odgovore zapišete in jih ob asno tudi preverite. 
Gre za izjemno uporabno življenjsko orodje.
Priprava na ugovore je klju na. Tisti prodajalec, ki 
je dobro pripravljen, je na potencialne ugovore že 
odgovoril med predstavitvijo. Ugovori niso napad 
na vas kot prodajalca. Sestavni del »pritožbe« je 
nerazumevanje, nestrinjanje s ceno ali napa na 
rešitev za konkretnega klienta. V primeru, da se vam 
zdi ugovor retori en ali dvomljiv, je najboljše orodje 
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vprašanje »Zakaj tako mislite?«. Nekatere stranke so 
vedno pesimisti ne. Postavljajo pripombe in se v asih 
prepirajo kar same s sabo. Doživel sem ni koliko 
podobnih primerov in ena od dobrih rešitev, ki sem 
se jo, ko sem bil mlajši, bal izre i, je: »Kaj predlagate, 
da narediva sedaj?« Osemdeset odstotkov »nerga ev« 
se ob tem vprašanju odlo ili za nakup. Z izkušnjami 
boste spoznali, da se nrav razlikuje od kupca do 
kupca. 

Prodaja je kot ples. Prodajalec vodi prodajo tako, da 
stranka v tem »plesu« uživa in je na koncu s svojim 
nakupom zelo zadovoljna. Dovolite stranki, da postane 
samozavestna na na in, da vnaprej predstavite pravila 
»plesa« in dolo ite korake. 
Prodaja ni prevara ali nateg, in e se kupec tako po uti, 
se ne bo ponovila ve krat. 
Ponovimo. Dober prodajalec ima samo en obraz in eno 
ime, zato ga skrbno varujte ter skrbite za dobro ime 
svoje in blagovne znamke, ki jo tržite.
Ko želimo dose i ve kratno u inkovito ponovitev, 
za to razvijemo sistem. Vsak sistem, ali bolje re eno 
proces, ima mejnike, ki jim jaz rad re em koraki. Koraki 
tudi zato, ker se prodaja zgodi samo ob aktivnosti 
in poudarjajo dinamiko besede »korak«. Aktivnost 
pomeni gibanje. 

Razgaljeno: Primer prodajnih korakov

Stranka je zelo zamišljena in prebira vašo ponudbo, 
obenem pa se nenehno pritožuje in nerga:
Spodbudite jo: »Oprostite, imam ob utek, da nekaterih 
stvari nisem dovolj dobro pojasnil. Mi lahko zaupate, 
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katere podrobnosti lahko še pojasnim?«
To lahko razumete tudi tako, kot da klienta vle emo 
za jezik. Delno je to tudi res, saj tudi, e na vprašanje 
odgovori z »ne«, ne gre za napa en odgovor. Morebiti 
se ukvarjate z nepravim klientom ter ste zelo pozno 
to opazili. Morebiti ste bili preve  agresivni in 
klientu ni uspelo izraziti svojih pri akovanj. Življenje 
je dinami no in v asih pripeljemo v kakšen ovinek 
nekoliko prehitro in nas lahko tudi malo odnese. 
Najpomembnejše je, da se iz napak esa nau ite, 
pridobite nove izkušnje ter jih tudi zaupate svojim 
kolegom zato, da bi bili jutri skupaj še uspešnejši.

5.4 PRODAJNI KROG PO KORAKIH

Prodajni koraki se vedno zgodijo v praksi. Lahko se 
zgodi v praksi, da se nekaj korakov odvije v zelo 
kratkem obdobju ali hkrati. Analiza je pregled stanja, ki 
je pomemben tudi za dvig samozavesti prodajalca, ker 
ve, komu in kako lahko pomaga. Pogosto se analize 
ne zavedamo, vendar jo storimo spontano. Na primer, 
e vstopite v prostor, nezavedno naredite analizo in 

odidete tja, kamor ste namenjeni ali se usedete na stol 
in ne na tla poleg stola. Podobno je v poslovnem svetu 
in prodaji. Jasna smer in aktivnost, ki jo je potrebno 
narediti za uspešno doseganje cilja, je naslednji korak 
imenovan implementacija. Lahko jo razumemo kot 
izbiro enega od množice korakov v smeri našega 
kon nega cilja. Vzporedno implementaciji se aktivnosti 
oblikujejo v preizkušena orodja, ki so pomembna za 
nadaljnje delo (orodje 5x vprašanj).
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Uspešnost na dolgi rok lahko povezujemo z izkušnjami, 
ki smo jih ob svojem delu doživeli. Seveda se slabih 
izogibamo. Uspešne aktivnosti je pomembno zadržati 
za vse prihodnje prodajne dogodke, saj tako dosežemo 
ponovitev. 

Za vsakim dobrim treningom pridejo rezultati. V 
prodajnih korakih, temu pravimo izgradnja veščin. 
Interesent, ki ga želimo spremeniti v svojega kupca, 
se mora v naši družbi in z našo rešitvijo po utiti dobro 
in varno. Detajli naredijo razliko, med uspešnimi in 
zelo uspešnimi prodajalci. Zato je omenjeni korak 
zelo pomemben za uspešen posel in dobro po utja 
prodajalca.

Razvoj uspešnega poslovneža ali prodajalca je 
dolgotrajen. V tem asu pridobimo kar nekaj navad 
in tudi razvad. Navada naj bi bila dobra aktivnost ali 
veš ina, ki jo uporabljamo pri svojem poslu. Razvada 
pa je tista »slaba navada«, ki jo ljudje prevzamemo 
v toku poslovnih dogajanj kot najkrajšo pot. Te smo 
dodobra že spoznali v poglavju o osnovah prodaje. 
Ni vsakdo vaš kupec, zato je treba na osnovi 
komercialne filozofije izbrati ustrezne kupce, ki jih 
bomo obdelali. eprav smo to temo že do dobra 
obdelali, je pomembno, da jo poudarjamo skozi vso 
knjigo, saj je ena od temeljev prodaje. 
Pomembno je, da skozi prodajne korake kupci sami 
ugotovijo, zakaj bi nas poslušali do konca ali v em se 
razlikujemo od drugih ponudnikov. Naslednji korak 
je priložnost, ko je klient spoznal rešitev, ki jo iš e in 
prvi  stopi v neposredni kontakt z nami. Pomembno je 
biti dobro pripravljen na prodajni nagovor, saj takrat v 
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izjemno kratkem asu poveste nekaj o svojih aktivnostih 
in prednostih, ki jih doživijo vaši kupci. Nadaljujete s 
postavljanjem pravih vprašanj. Niso vedno pomembni 
odgovori, pa  pa razmišljanje klienta o problemih, za 
katere imate vi rešitev. Naredite povzetek, saj boste iz 
tega izdelali ustrezno rešitev. Stranka mora pridobiti 
zaupanje v vas, kar pomeni, da ste vi prava oseba, ki 
lahko reši njihov problem. Skozi predstavitev ponudbe 
lahko utrdi mnenje, da ste zagotovo prava izbira. 
Ponudba rešuje konkretni problem oziroma bole ino, 
ki jo je stranka omenila in je hkrati ekonomsko zelo 
zanimiva. Naslednji pomembni korak je, da stopite 
malo nazaj in spodbudite stranko, naj premisli in 
sprejme pravo odlo itev. Tako si ustvarite prednost, 
saj ne pritiskate na stranko. Namen je, da se stranka 
ne po uti prisiljena v nakup, vendar pa je to zanjo 
priložnost, da uredi breme problema s pravim 
poslovnim partnerjem. Kvalitetni pogovor je na in 
odklanjanja ugovorov, ki jih ob dobro pripravljeni 
predstavitvi obi ajno ni. Prišli smo do zaklju ka, ki 
je administrativno operativno delo (podpis pogodbe 
in izdaja ra una), saj se je prodaja že zgodila. Cilj je 
ugotoviti kup evo zadovoljstvo, ki bo ob pravilnem 
servisu oziroma svetovalni podpori naprej delil dober 
glas in nam posredno pridobil nove stranke.
Krog je sklenjen tako, da se vedno ponovi in obra a, 
saj tako lahko gradimo uspešno poslovno zgodbo na 
dolgi rok.

Krog prodajnih korakov je na in, da dosežemo 
naslednji višji nivo v prodajnem poslu. Obi ajno se 
prodajalci odlo ijo za razmišljanje o tem šele takrat, 
ko nekaj ne gre ali pa so dobili ob utek, da ne znajo 
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prodajati. Pogosto sre amo odli ne prodajalce, ki 
obupajo, pa eprav so tako blizu preboja v izjemno 
kariero. Zato zaklju ujem podro je prodajnih korakov 
s priporo ilom.

V primeru, da se vam je prodajni krog zaustavil, 
poiš ite zunanjo pomo  coacha ali mentorja. Najve ja 
škoda za življenje vsakega loveka je obupati, tik 
preden vas življenje razveseli s sadovi vašega trdega 
dela. 

Razvoj prodajalca je delo, ki ga nikoli ne naredimo 
do konca. Prodajalec je lovek, ki vsak dan pridobi 
novo izkušnjo ter nova znanja in s tem priložnosti za 
napredek, ki jih nikoli ne zmanjka.

Miselni vzorec 12: Prodajni koraki

PRODAJNI 

KORAKI

ANALIZA 

- kaj po nemo 

- kdo so na i kupci 

- kaj jaz rad po nem 

- v em sem neprekosljiv 

- moj cilj je....

GREMO OD 

ZA ETKA

- analiza 

- vpra anja 

- zaklju ki 

- dodana vrednost 

- prepu am odlo itev kupcu

IMPLEMENTACIJA

PONOVITEV 

- ni vsakdo moj kupec 

- i em bole ino 

- povr nice me ne prepri ajo 

- samo globina in resni ni izziv 

- zaklju ki - 1, 2, 3, 

- koga bi e to zanimalo 

- moj naslenji korak je 

- za to potrebujem 

- postavil bom 5x vpra anj 

- premislil bom o optimalni re itvi 

- ne prodajam ni esar 

- re ujem in sem "prijatelj"

VE INA

- sem umirjen 

- izkazujem varnost 

- izkazujem zaupanje 

- opazujem neverbalno komunikacijo 

- umirjam napetost 

- naslednji korak povem na glas 

NAVADA

DOBRA 

SLABA

- prepustim odlo anje klientu 

- pojasnim glavne prednosti  tako, 

da jih vsak razume 

- prehitevanje 

- premalo pozornosti 

- e ne zaklju i , naredi  reklamo 

konkurenci
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Prodajni krog

Krog je sklenjen in se lahko vrti, zato gremo z vsakim 
novim ciklom od začetka ter skušamo sproti izboljšamo 
detajle do popolnosti v smislu zaklju evanja uspešnih 
poslov.
 
Ti koraki so:

• analiza, 
• implementacija,
• ponovitev,
• veš ina,
• navada,
• »gremo od za etka«.

5.5 PRAKTIČNI DEL: PRODAJNI 
ZAKLJUČKI

Naloga 1: S partnerjem si zamislite prodajno situacijo in 
ugotovite, ali je vaš partner pravi kupec.

Naloga 2: Poiščite kupčevo bolečino in zapišite pet 
ugovorov, ki jih ima kupec.

Naloga 3: V nekaj točkah definirajte kvaliteten pogovor 
za dano prodajno situacijo.
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Naloga 4: S pomočjo prodajnega kroga za dano 
prodajno situacijo pripravite prodajni zaključek po 
korakih.

Naloga 5: Pripravite prodajni krog za prodajo najljubše 
zelenjave in najljubše oblačne storitve.

Naloga 6: Za dano prodajno situacijo skušajte ugotoviti 
zadovoljstvo kupca.

Naloga 7: Zapišite kaj lahko naredite za še večje 
zadovoljstvo kupca.

5.6 NA KRATKO: PRODAJNI ZAKLJUČKI

1. V prodaji je najpomembnejša praksa.
2. Za uspešno zaklju evanje je potrebno dobro 

opazovanje klienta.
3. Med pogovori se je klientu potrebno 

prilagajati.
4. Odpiranje bole ine naj vsebuje vnaprej 

pripravljen na rt z zaklju ki.
5. Skušajte nadzirati svoj »kompleks prodajne 

cene«.
6. V zaklju nih pogovorih se dobro pripravite na 

ugovore.
7. Vaš moto in vodilo naj bo vedno, da prodaja 

ni nateg, ampak pomo .
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8. Pomnite, da je najpomembnejši zaklju ek. Vse 
ostalo ni tako pomembno.

9. Sledite prodajnim korakom v prodajnem 
krogu.
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6. NAVZKRIŽNA PRODAJA

6.1 KAJ JE NAVZKRIŽNA PRODAJA

Navzkrižna prodaja je ena najzahtevnejši prodaj 
v poslovnem svetu, eprav se na prvi pogled zdi 
enostavna. Delimo jo na dva segmenta:

1. Pridobivanje kupcev, za kar skrbi marketing 
in metode prodaje, ki ste jih že spoznali.

2. Uspešna in ponovljiva prodaja. 

Oba segmenta sta podobna, razlikujeta pa se v tem, 
da je v drugem del, ki se posve a prodaji obstoje emu 
kupcu in je nadgradnja prvega. To pomeni, da lahko 
z njim prodamo ve  ali razširimo prodajni asortiment. 
Prodati ve  obstoje emu kupcu ne pomeni pritiska na 
kupca v smislu »daj, daj, kupi, kupi« ali podobnih 
manipulacij. Prodajal ev namen je pridobiti 
obstoje ega kupca za nakup razširitve asortimenta, 
kar pomeni, da pri nas kupuje tisto, kar kupuje pri 
drugih dobaviteljih. Izziv, ki ga sprejmemo v takšnem 
primeru, je zagotoviti dodano vrednost, zakaj se kupcu 
izpla a kupovati od nas. Najve je tveganje predstavlja 
na in, kako zadržati dobre ob utke kupca. Kupec se 
ne sme po utiti »naplahtanega«. Dober prodajalec 
vedno predstavi razloge za nadaljnjo prodajo, kot da 
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bi razmišljal z glavo kupca. Pojasniti mora znati sebi 
in kupcu, da se le-temu izpla a kupovati pri njem in 
kaj kupec s tem pridobi. 

6.2 NE PRODAJAJ, SVETUJ 

Navzkrižne prodajne aktivnosti so poslovna priložnost 
in ne »prosja enje«, zato je dobro, da jih doživljamo 
zelo pozitivno. Da je veliko lažje prodati obstoje emu 
kupcu, kot poiskati novega, verjetno ni treba posebno 
poudarjati. Na inu, ki je v moji praksi najbolj uspešen, 
pravim »pristop skozi pogled dodane vrednosti«. To 
pomeni, da se v primeru, ko kupec kupi delovni stroj 
pri vas in potrošni material pri drugem ponudniku, 
odlo i, da bo tudi slednjega kupoval pri vas. To 
dosežete tako, da njegovo odlo itev predstavite kot 
tehnološko težavo, saj vaš stroj najbolje deluje z 
vašimi materiali. Seveda se kot prodajalec ne morete 
odlo ati namesto kupca, vendar ste soodgovorni, e 
se je zaradi nizke cene kupec odlo il za podoben, 
vendar ne dovolj dober material. S tem lahko ogrozite 
svojo tehnološko rešitev, kajti rezultati lahko postanejo 
povpre ni ali celo nesprejemljivi. Na koncu to pomeni, 
da je kupec porabil denar in sedaj rešitev ne deluje 
ustrezno. Dodano vrednost je kupcu treba predstaviti 
na njegovem primeru in vsak detajl ovrednotiti. Ne 
bom trdil, da nekateri prodajalci ne pretiravajo, vendar 
vam tega ne priporo am, saj statistika in izmerjene 
številke enostavno pokažejo neresnico. Zato se je 
tudi pri navzkrižni prodaji potrebno izjemno dobro 
pripraviti na sestanke in vse prodajne dogodke.
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Zato imenujemo cross selling ali navzkrižna prodaja 
tiste prodajne aktivnosti, ki obstoje emu kupcu prodajo 
ve jo koli ino ali nadgradnjo rešitev, ki jo imamo v naši 
širši ponudbi. To pomeni, da smo kontaktirali kupca, 
ki nam že zaupa in ne potrebuje dodatne potrditve 
o kakovosti naših rešitev, zato ker je že zadovoljen 
uporabnik naše rešitve ali produkta. V marketingu za 
tako ponudbo pogosto uporabljajo izraz »vse na enem 
mestu«, kar naj bi pomenilo natan no to: trdno vez 
med kupcem in našim podjetjem.  Navadno ne gre tako 
enostavno, kot je zapisano v zgornjem stavku. Odnos 
v navzkrižni prodaji bi lahko primerjali z drugimi 
med loveškimi odnosi. Neprestano ga je potrebno 
potrjevati in se dokazovati, da so vaši nameni isti in 
usmerjeni k pomo i drugim. 
Zato svetujem vsem prodajalcem, naj obstoje emu 
kupcu ne prodajajo, temve  mu svetujejo. V asih, ko 
bo vprašanje kupca zašlo na podro je, ki ga naše 
podjetje nima v sklopu rešitev, lahko v pristnem 
odnosu svetujete, komu naj zaupa. S tem boste vez s 
poslovnim partnerjem še poglobili. 

Svetujem vam, da ne skrivate svojih težav pred 
»dobrimi« ljudmi, saj nikoli ne veste, kdo vam 
lahko ponudi dober namig. Sam imam veliko dobrih 
izkušenj. Neko  sem imel poseben izziv z zdravjem, 
ki ga nisem skrival in tako kot v poslu sem intenzivno 
iskal rešitev. V sproš enem razgovoru na kosilu in 
ob kavi sem se pozanimal tudi v tujih državah o 
bolnišnicah in strokovnjakih za dolo eno zdravstveno 
podro je. Nikoli ne bom pozabil gospe iz uglednega 
podjetja v tujini, ki mi je omenila ime bolnišnice ter 
zdravnika, ki ni bil znan, vendar eden najboljših na 
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svetu na svojem specialnem podro ju. Poklical sem v 
bolnišnico in obiskal zdravnika. Razvila sva pristen 
odnos v iskanju rešitve. Z veseljem povem, da se na 
moja vprašanja pozitivno odzovejo vsi, ki jih vljudno 
vprašam za nasvet.
To velja tako za osebna kot tudi poslovna vprašanja.

Razgaljeno: Primer svetovanja

Nasveti, ki jih delite partnerjem pri navzkrižni 
prodaji, naj ne bodo »pametovanje«, pa  pa naj bodo 
argumentirani in naj se ti ejo vaše rešitve, ki bo kupcu 
prinesla dodaten prihranek ali zaslužek. 
Primer dobrega svetovanja bi lahko bil: »Gospod Boži , 
z našimi mazivi bodo naši stroji delovali dvakrat dlje 
in bolj u inkovito. To pomeni, da boste 20 % višjo ceno 
maziva prihranili pri popravilu in obenem naredili 
ve , ter tako še dodatno prihranili.«
Slabo argumentirana navzkrižna prodaja, pa navadno 
ne obrodi sadov, eprav navadno na škodo kupca: 
»Boži , z našim maziv bo tekl k urca, a n ...«

6.3 VSILJEVANJE

Najve ja napaka, ki je lahko celo tako usodna, da za 
vedno izgubite kupca, pa je vsiljevanje, eprav veste, 
da vaša rešitev ni najboljša. Vsiljevanje se izraža 
že s pristopom ali neverbalno komunikacijo. Lahko 
že s pretiravanjem pri nakupu darila, ki ga kupcu 
prinesete, še preden se v prodaji kaj zgodi. 
Dobro ime se gradi zelo dolgo. Zapravite pa ga lahko 
v trenutku. Trenutki spreminjajo naša življenja, pa naj 
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bodo sre ni ali nesre ni. Vendar bodo tisti, ki jih s 
svojim razumom lahko rešimo in ne zapletamo, ostali 
ve no na seznamu naših dosežkov.
Pomnite, da je ob utek za vsiljevanje eden od talentov, 
a se ga lahko z nasveti, ki smo jih obdelali v poglavju 
o prodajal evih lastnostih, priu imo.

Razgaljeno: Primer vsiljevanja v dani prodajni 
situaciji

Vsiljevanje lahko hitro prepoznamo. e ste v vlogi 
kupca, vam predlagam, da ga ne tolerirate, obenem 
pa, da se ga kot prodajalec nikoli ne poslužujete.
Poznamo ve  vrst vsiljevanja:

• S stavki: »Kupite, boste videli, da boste 
zadovoljni, sosed je tudi to kupil. Kaj pa je 
za vas 50 evrov! Vi brez tega produkta ne 
morete naprej.« 

• Z dotiki: Navadno gre za neke vrste 
zapeljevanje.

• Žaljenje in grožnje: »Dobro, e si tako 
pameten, bom vprašal direktorja! Bom 
poklical na upravo!« 
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6.4 NAVZKRIŽNA PRODAJA JE 
ZAUPANJE VASE IN V REŠITEV, KI JO 
PRODAJAMO

Verjeti v svoj produkt oziroma rešitev je pogoj, ki ga 
v stiku s potencialnim kupcem izražate. V primeru, 
da dvomite v svojo rešitev, produkt ali prodajno ceno, 
to nezavedno sporo ate dalje in to kupci opazijo. 
Pogosto se napaka pripeti, še preden ste odšli na trg 
in za eli tržiti rešitev. V primeru, da niste sodelovali 
v razvoju rešitve in ste jo samo za eli tržiti, je napako 
storila oseba v podjetju, ki vam tega dela ni predala 
dovolj profesionalno. To pomeni, da vas ni prepri ala 
v rešitev ali vas nad njo navdušila.

lovek, ki ne izraža pozitivne energije ob predstavitvi 
svoje rešitve, se v primeru »igranja« izda s storjenimi 
napakami. 
Pomemben na in rešitve podobnih zapletov je 
postavljanje vprašanj. Motivirana oseba, ki si želi uspeti 
v poslu prodajalca, želi izvedeti vse. To je zlasti pri 
navzkrižni prodaji zelo pomembno. Izurjena oseba, ki 
prodajalcu predaja rešitev v prodajo znotraj podjetja, 
natan no ve, da mora prodajalcu prodati rešitev, saj 
jo bo samo takrat lahko uspešno tržil. 
Navzkrižna prodaja je zaupanje v blagovno znamko 
in podjetje, ki jo trži ter razumevanje, da resni no 
pomagate kupcem k uspešnejšemu in boljšemu 
življenju.  
Vsako sodobno podjetje vlaga v tehni ni ali prodajni 
razvoj svojih rešitev. Zato lahko kupci pri akujejo 
veliko novih rešitev, ki jim bodo olajšale življenje tudi 
v prihodnje.
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Klasi na napaka v razvoju tehni no naprednih 
podjetij, ki se globoko odraža v umirjenih prodajnih 
rezultatih, je »predober« izdelek, ki težko sprejme 
ob svoj bok konkuren no novo generacijo modela iz 
našega podjetja.

6.5 NAVZKRIŽNA PRODAJA DOPOLNJUJE 
PRODAJALČEVE OBLJUBE

Navzkrižna prodaja mora dopolnjevati prodajal eve 
pred asne obljube, da izpolni rešitve za izraženi 
kup ev izziv.

Podjetja s slabim servisom in podporo kupcem na 
dolgi rok izgubljajo zveste kupce. Verodostojnost in 
realnost obljub je velik izziv sodobnega prodajalca. 
Nemalokrat se nam na trgu zgodi, da konkurenca 
ponudi nekaj in mi pod pritiskom obljubimo podobno. 
Seveda kupec pri akuje to, kar prodajalec obljubi. e 
obljubljena rešitev ni skladna s politiko in organizacijo 
v podjetju, bomo skoraj gotovo vedno zabredli v 
težave, ker nas bodo kupci ujeli.
V takih primerih je najboljša rešitev prenesti informacijo 
v svoje podjetje in s sodelavci na sestanku poiskati 
rešitev. Pretkana podjetja pogosto uporabljajo» trike«, 
ki potencirajo nekaj samoumevnega kot konkretno 
rešitev. Zato je potrebno, da prejete informacije 
preu imo in ne zaklju ujemo prehitro.

Kupci želijo hitre, najboljše in najcenejše rešitve. Gre 
za tri dejstva, ki se med sabo izklju ujejo, vendar 
tempo sodobnega sveta to zahteva. Inovacije in 
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inovativni pristopi pogosto spreminjajo dimenzije 
ustaljenih praks. Pogosto svetujem podjetnikom, 
naj razmišljajo preko prodajne cene substitutov ali 
konkuren nih rešitev na trgu in nazaj po svojem 
procesu do proizvodnje cene, vrednosti rabatov, 
marketinga itd. Takrat, ko se kalkulacija ne izide, 
se lahko zgodijo najboljše inovacije. Tako na primer 
poenostavitev procesa izvedbe pogosto pomeni tudi 
lažje vzdrževanje. 

6.6 SERVIS

Takrat, ko se sre ujemo z vzdrževanjem ali rezervnimi 
deli, razumemo to kot servis. Vendar je servis še veliko 
ve  in je tesno povezan z navzkrižno prodajo. Servis 
je med drugim tudi obveš anje kupcev o preventivnih 
servisnih pregledih, o novostih, o detajlih itd. Podobno 
kot v prodaji kompleksnih rešitev, kjer stranki pustimo 
as za razmislek o bolj zahtevni ponudbi ter izvedemo 

»follow up« ali dogodek sledenja, tako podobno to 
storimo pri servisu. Dan, preden kupca obiš emo, ga 
pokli emo ter se najavimo zaradi morebitnih sprememb 
v njegovem delavniku. Hkrati ga tudi informiramo 
o stanju nadaljnjih korakov. Zato se je treba na klice 
dobro pripraviti z dodelanim tekstom besed, ki jih 
bomo izrekli v precizno dolo enem vrstnem redu. 
Gotovo se vam zdi, da kompliciram. Vendar je jasno 
izre ena beseda v procesu, ki je tudi za stranko jasen 
in logi en, odraz profesionalizma, ki v sogovornika 
vliva zaupanje v podjetje, blagovno znamko in osebo, 
ki je poklicala stranko. 
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Razgaljeno: Primer servisa

»Pozdravljeni, gospod Ponedeljek, iz podjetja Rešitev 
vas kli em, Peter na tej strani. Kli em glede inštalacije 
robota na pakirni liniji. Obvestili so me, da je oprema 
pripravljena, in sedaj me zanima, ali lahko tako kot je 
dogovorjeno, opravimo montažo v vaši proizvodnji?... 
Dogovorjeno, gospod Ponedeljek. Za montažo 
potrebujemo samo vili ar za razložitev opreme iz 
našega tovornjaka. Približno pet minut bo potrebno. 
Potem montažo opraviva jaz in moj sodelavec. 
Pri akujemo, da bomo dokon ali montažo v sredo 
zjutraj. Prosil bi vas, e lahko izvedemo izobraževanje 
operaterjev takoj za tem. Potek dela na vaši liniji želimo 
spremljati še naslednjo izmeno, da lahko odpravimo 
pomanjkljivosti, ki bi se lahko pripetile ob napakah v 
uporabi. Torej, lahko to uredimo v petek? V primeru, 
da se bodo medtem pojavila kakšna dodatna vprašanja 
ali potrebe, se lahko dogovoriva in preveriva na mestu 
samem v naslednjih dneh, ko bom pri vas.« Lahko 
dodate vprašanje za dodatno naro ilo ali navzkrižno 
prodajo.

Klic je v tem primeru prodajno usmerjen, tako kot 
se za sodobno podjetje spodobi. Dejstvo je, da smo 
kupca poklicali zato, da uskladimo montažo, kar 
ga pomirja. V podzavesti pa uti, da ima opravka z 
dobro organizirano in profesionalno ekipo. S koraki 
je seznanjen, zato ne meni, da montaža predolgo 
traja in zato ni nezadovoljen. V pogovoru ni mašil 
ali nepovezanih stavkov, zato je bila priprava na klic 
toliko bolj pomembna. Poleg omenjenega pa je Peter 
kupca spomnil, da bo nekaj dni v njegovem podjetju in 
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da se lahko oglasi z dodatnimi vprašanji ali potrebami.

6.7 PRAKTIČNI DEL: NAVZKRIŽNA 
PRODAJA

Naloga 1: V dano prodajno rešitev oziroma produkt 
vpeljite dodatne prodajne možnosti s pomočjo 
navzkrižne prodaje.

Naloga 2: Za dano prodajno situacijo skušajte 
pridobiti zaupanje kupca in mu svetovati pri nadaljnjih 
odločitvah.

Naloga 3: Za dano prodajno situacijo poskušajte 
partnerju vsiljevati svoje rešitve ter nato opazovati 
njegov odziv.

Naloga 4: V izbrano prodajno situacijo vpeljite servis. 
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6.8 NA KRATKO: NAVZKRIŽNA PRODAJA

Ljudje kupujemo ob utke in zgodbe, zato je navzkrižna 
prodaja zelo pomembna za sre ne konce poslovnih 
zgodb. Dobro pripravljena navzkrižna prodaja pomeni 
dober servis ali storitev, ki v asih odtehta veliko 
ve , kot najboljša cena. Navzkrižno prodajo bi lahko 
primerjali s soljo pri vašem obedu. Š epec, ki spremeni 
jed in s tem tudi vaš obed.

1. Navzkrižna prodaja je ena najzahtevnejših 
prodaj.

2. Navzkrižna prodaja je svetovanje.
3. Izogibajte se vsiljevanju. 
4. Navzkrižna prodaja dopolnjuje prodajal eve 

obljube.
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7. VSEGA NE MOREŠ 
NAREDITI SAM

Skozi branje te knjige ste lahko ve krat zaznali, da 
rad poudarjam, da podjetje predstavljajo ljudje, ki ga 
vodijo, prav tako pa tudi ljudje, ki so v njem zaposleni. 
Navadno bi se vam tak stavek zdel samoumeven, 
vendar se prepogosto dogaja, da želijo lastniki podjetij 
in njihovi direktorji vse postoriti sami, zaposlene pa 
tretirajo kot »podaljške« svoje leve roke.
Premalokrat se zavedamo, da vsega ne moremo 
postoriti sami. Tako v fizi nem, kot v intelektualnem 
smislu.

7.1 ČAS

Na svetu je najbolj pošteno razdeljen samo as. 
Vsi imamo na voljo samo 24 ur dnevno. V manjših 
podjetjih, kjer je ustanovitelj in lastnik oseba, ki izhaja 
iz obrtniškega na ina delovanja podjetja, se pogosto 
odraža kot najve ja cokla pri nadaljnjem razvoju. 
Problem stoodstotne kontrole vseh dogodkov v 
podjetju presegajo asovne in osebne okvire ene osebe 
in tako nastanejo zastoji v izvajanju aktivnosti, ki so 
za podjetje vitalnega pomena.

Kulturo podjetja vzpostavlja vodstvo ter jo nato 
prenaša na sodelavce. Na in obnašanja, spoštovanje 
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vrednot in sledenje opravljenih nalog so odraz vodenja. 
Zaposleni lahko v podjetje prihajajo v službo po pla o 
ali pa opravljajo svoje delo z osebno misijo, ki popelje 
tudi podjetje na višjo raven. 

Ljudje smo ustvena bitja z osebnimi vrednotami in 
lastnimi vzorci obnašanja, ki sta nam jih »zapustila« 
dom in okolica našega otroštva. Prav tako nas zaradi 
izkušenj iz preteklosti in zaradi združevanja razli nih 
kultur definirajo prepri anja, ki nas postavljajo v 
druga ne dimenzije življenja, ne da bi se tega zavedali.

7.2 PRODAJNI PROCESI IN 
RAZPOREDITEV DELA 

Kot ste že spoznali, so za prodajo najbolj pomembni 
prodajni procesi. Pomembno se je zavedati, da v dobro 
organizacijo le-teh poleg asovnega in strokovnega 
planiranja spada tudi dobra razporeditev dela.
Prodajnih procesov ne smemo preskakovati, to pa 
pomeni, da lahko hitro prekora imo rok, ki smo ga 
zastavili. Druga nevarnosti je število aktivnosti, ki se 
v dolo enem ciklu prodajnega kroga dogajajo. Take 
in podobne težave lahko enostavno rešimo s pravilno 
razporeditvijo dela. Ob tem moramo posebej paziti, da 
so o vseh prodajnih aktivnostih obveš eni vsi, med 
katere je to delo razporejeno.
Prodajne procese lahko enostavno razdelimo na:

• Marketinški del: pridobivanje interesentov, 
ugotavljanje, koga bi rešitev še zanimala.

• Strokovni del: ugotavljanje izzivov in 
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problemov ter iskanje rešitev in potrditev, da 
je rešitev ustrezna.

• Prodajni del: rezime izzivov, ugodnost rešitev 
in prodajni zaklju ki.

7.3 RAZVOJ PRODAJNEGA ODDELKA

Podobno kot podjetje, se tudi prodajni oddelek razvija 
postopoma. Tako kot je za vsak »gradbeni« projekt 
treba imeti dobre materiale, tako so za izgradnjo 
dobrega prodajnega oddelka potrebni dobri prodajalci. 
Te lahko najdemo in izberemo na podlagi njihovih 
reference, znanj, veš in in talentov.
Pomembno je razumeti, da se znanja in veš ine lahko 
hitro dopolnijo s pomo jo mentorstva, ki ga nudi 
glavni prodajalec oziroma vodja prodaje, sploh e tim 
prodajalcev sestavljajo mladi in nadobudni ljudje.
Pri razvoju prodajnega oddelka je med vsemi 
najpomembnejši pristop prodajalca k problemu 
prodaje in pa osebna misija. Za to sta odgovorna 
vodstvo podjetja in vodja prodaje.
Najve ji izziv dobrega prodajnega oddelka je 
ustvarjanje in obdelava aktivnosti, ki jih prodaja v 
podjetju od njega zahteva. Ažurne aktivnosti so zelo 
pomembne, saj le tako lahko zagotovimo, da nas ne 
prehiti konkurenca. Torej, da pravilno porazporedimo 
delo, moramo pravilno razporediti prodajne aktivnosti, 
tako asovno kot tudi med posameznike v prodajnem 
timu.
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7.4 VODENJE

Vodenje je ena temeljnih veš in podjetništva. Je 
deloma talent, ki zajema ut za ljudi, v ve jem delu, 
pa je to veš ina, ki se jo lahko priu imo. Priu imo 
in ne nau imo ez no . To pomeni, da terja dolo ene 
izkušnje.
Vodenje izvajamo ravno tako ljudje, torej veljajo za 
vodjo enake zna ilnosti, kot smo jih našteli v poglavju 
o zna ilnostih dobrega prodajalca in podjetnika na 
splošno. Najodgovornejša naloga vodje je razporediti 
ljudi po poslovnih funkcijah tako, da posel te e 
normalno. 

Vodje velikokrat pogosto pozabljajo, da nekateri ljudje 
lahko izvajajo delo zadovoljivo uspešno, vendar ob 
tem zelo trpijo zaradi loveških zna ilnosti. Dober 
vodja lahko to opazi in ukrepa. Pogosta praksa v 
takšnih primerih je rotiranje sodelavcev po poslovnih 
funkcijah ali delovnih mestih. 
Uspešna podjetja to po nejo zelo pogosto iz razli nih 
razlogov. V manjših podjetjih je takšna praksa redkejša. 
Tudi iz razloga, da je razli nost usposobljenosti in 
znanj delavcev precej barvita, ker velja, da si ve  
ljudi enakega profila direktor ne more racionalno 
privoš iti. Rešitev, ki se obi ajno vsem zdi normalna, 
a v praksi žal ni tako, so natan no dolo eni procesi 
dela. Poslovna funkcija ima svoje odgovornosti in 
delovne procese, ki rezultirajo dobro opravljeno delo 
in zadovoljstvo naših kupcev, ki nas za opravljeno 
delo tudi pla ajo. Seveda preko nakupa naših odli nih 
rešitev in produktov.
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Kaj je vodenje

Miselni vzorec 13: Vodenje

VODENJE

CILJI

- jasna slika 
- vedno je potrebno ponavlati, 
kam ali zakaj gremo 
- jasni mejniki z natan nim 
datumom

PRAZNOVANJE

- dobre rezultate se proslavlja s timom 
- izpostavimo tiste, ki so si zaslu ili pozornost 
- tudi majhnih korakov se ne sme spregledati 
- osebni dose ki lanov tima:

STRATEGIJA

GAJ LA

- poro ila in statistika 
- zakaj ne kli e  
- koliko novih ljudi si sre al 
- povej ljudem, kaj bo  naredil - obljuba je zaveza 
- pohvale in priznanja

SPOSOBNOST 
PONOVITEV

- analiza in implementacija 
- kaj moram spemeniti sam, da bo 
la je 
- kar je dobro, multiplicirajmo

rojstvo otroka
zaklju ek diplome
preselitev v novo hi o
uspe no shuj anje

MOTIVACIJA

- osebni dose ki lanov tima:
vidim napredek - moj vlo ek energije

- zaupanje v timu:
kolegialnost pri delu
kolegialnost na "pivu"

- mejniki:
dose eni
nagrajeni cilji

- prisluhniti:
resni no spo tovanje
sugestije in predlogi 
za osebno rast

- marketing:
"verniki za na o cerkev"

- strokovnjaki:
vse na e prednosti

- prodaja:
zaklju evanje in ponovitve

- finance:
zagotoviti sredstva, da 
ne "stradamo"

kje iskati
kako jih pridobiti

- direktor
dolgoro na vizija
ob utek varnosti za tim

Vodenje lahko primerjamo tudi z osnovno ureditvijo 
v živalskem svetu. Vodja je oseba na elu tropa, ki ji 
je uspelo prepri ati svoj trop v cilje smer in 
strategijo skupnega uspeha. Klju ni segment vodenja 
je motivacija. Nemotivirane osebe se ne da voditi, 
kar pa ima obi ajno izjemno slabe rezultate za 
uspeh tima oziroma podjetja kot celote.
Vodja se poleg z obi ajnimi delovnimi problemi soo a 
tudi z problemi vodenja ljudi in s tem tudi z vsemi 
problemi ostalih v timu.
Žal svojih procesov nimamo zapisanih ali druga e 
urejenih tako ali na takšen na in, da bi veš ine 
odli no opravljenega dela lahko prenesli na druge 



150 Razgaljena prodaja

ali nove sodelavce z lahkoto. Pogosto se nekdo, ki 
pride od zunaj, na primer svetovalec ali zunanji ISO 
presojevalec, vpraša, kako to, da tega v tem podjetju 
nimajo. Odgovor je najpogosteje vedno enak. Podjetje 
je po asi raslo iz enoosebne družbe ali obrtniške 
zgodovine v podjetje z ve  zaposlenimi. Na za etku 
je lastnik tudi direktor, glavni mojster, nezavedajo  
se svojih opravil. Ta prevzema tudi delo mentorja 
vsakega novega zaposlenega. To pomeni, da ima s 
asom, ko podjetje zraste preve  opravil. Najtežje je 

osebi, ki zgradi svoje podjetje od prvega mikro koraka 
v svet podjetništva do srednje velikega podjetja. 
Enostavno se ne more nau iti prenašati in zaupati 
odlo ilnih del svojim sodelavcem. Postane »kontrol 
frik«, ki neprestano gleda drugim pod prste in tudi, 
e ostali pridejo do enakega rezultata po druga ni, 

mogo e celo boljši poti, postane nervozen, ker stvari 
niso potekale tako, kot si je on zamislil. 

Obi ajno je to velik »hendikep« za nadaljnji razvoj 
podjetja. V praksi podobni ljudje ne prepoznajo svojih 
napak, ker je to dejansko težko priznati samemu sebi. 
Podjetniki, ki so zelo temperamentni ljudje in težko 
sprejmejo o itna dejstva, ko so pred njih postavljena 
oziroma mu jih zaupajo ostali ljudje in sodelavci. 
Navadno pa drži, da ko se zadeve lotijo neposredno, 
pridejo do spoznanj in vpeljejo spremembe, ki so 
ravno tako uspešna rešitev kot posel, ki ga opravljajo. 
Vzporedno se zgodi še veliko ve , vendar preprosti 
ljudje tega ne opazijo. Vsakemu novemu sodelavcu 
»šef« tudi prenaša poslovno ali komercialno filozofijo 
podjetja. Zato se pogosto zgodi, da so tisti prvi 
sodelavci dolga leta v istem podjetju, ker z njim 
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rastejo in razumejo smernice, kam želi kot podjetje 
priti. Potem ko podjetje trg ali kupci prisilijo v 
»eksplozijsko« rast zaradi pove anega povpraševanja, 
se sistem mentoriranja zabriše, ker enostavno ni 
asa oziroma se mu ga zaradi preobremenitve ne 

posve a. Glavni vodja nima asa za sistem vpeljave 
novih zaposlenih ter tako »vrže« nove sodelavce v 
nenapisane procese in prepusti toku dogajanj. Zaradi 
razli nih vrednot ali razlik nekateri ljudje takih 
»šokov« ne prenesejo najbolje, zato se njihovo delo 
zapleta v napake in splošno nezadovoljstvo. Kon ni 
rezultat neu inkovitega vodenja procesov in podjetja 
je odhod delavcev iz podjetja. Rešitev, ki je zelo 
u inkovita, so interni seminarji za vpeljavo novih 
zaposlenih ter mentorski na in vodenja podjetja, kjer 
mojstre, ki so že veš i dolo enih nalog »aktiviramo« 
kot mentorje, ki prenesejo posebna znanja na nove 
sodelavce. Dosežemo dvojni u inek, ki je za podjetje 
prakti no in ekonomsko najbolj zadovoljiv. Pravi 
sodelavci ostanejo v podjetju na dolgi rok in tisti, 
ki naše filozofije ne morejo sprejeti, poiš ejo novo 
življenjsko pot, kar je za njih in za podjetje gotovo 
najboljša rešitev. 

Podobno kot v vseh funkcijah v podjetju so procesi 
tako kot v linijski proizvodnji natan no dolo eni tudi 
v prodaji. eprav je v prodaji prisotne ve  loveške 
intuicije in improvizacije, se v ozadju vedno odvijajo 
poslovni procesi. Odli ni prodajalci so seveda tisti, ki 
so poleg poznavanja procesov tudi talentirani. Pomeni, 
da se spontano odzovejo na situacijo v prodaji in tako 
ne morejo »sprejeti dejstva«, da se v prodaji odvija 
teoreti ni proces. Zunanji strokovnjaki, svetovalci in 
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trenerji, pogosto takšne ljudi analiziramo. Do dolo ene 
mere se lahko dobrega prodajalca analizira in se 
njegovi koraki zapišejo kot teorija, zato da bi lahko 
odli no prakso prenesli tudi na druge sodelavce. V 
praksi se takšni prodajalci bojijo, da jim bomo vzeli 
know-how in jih zamenjali. Pri podajanju informacij ali 
vodenju prodajnega sestanka ne gre samo za besede, 
ki jih izre e prodajalec. Najve jo težo ima neverbalna 
komunikacija, drža telesa, barva glasu, ki pa jo v 
procesu težko natan no definiramo. Moje mnenje je, da 
bi dobrega prodajalca lahko »kopiral« samo vrhunski 
gledališki igralec. 
V prodaji obstaja na elo: » esar ne moremo izmeriti, 
ne obstaja.« Potem ko smo osvojili procese ali prodajne 
korake, je potrebno pripraviti politiko vodenja dnevnih 
aktivnosti in kratkoro nih usmeritev. 
Verjetno ste že ugotovili, da moramo prodajniki 
obvladati vse vrste komunikacij, saj je to naše najve je 
in najpogosteje uporabljeno orodje. Prodajalec je 
oseba, ki mora v zelo kratkem asu potencialnemu 
kupcu razložiti prednosti, zakaj je rešitev, ki jo ponuja, 
zanj zanimiva. Torej ne gre za laži ali podobno, 
vendar praksa je takšna, da interesent rešitve ne bo 
kupil, e ne pozna njenih dejstev. Zaradi sposobnosti 
»operiranja« z besedami predlagam, da se prodajalci 
v svojih dnevnih poro ilih izražajo samo s številkami. 

Zelo pomembno je, da s sistemom mentoriranja 
za nemo pripravljati sodelavce za delo vodje že zelo 
kmalu. Bolje je postati vodja, preden sprejmemo 
odgovornost za skupino ljudi, kot pa se le-tega u iti 
v sami praksi, kjer so lahko posledice nepopravljive. 
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Petnivojsko vodenje

O petnivojskem vodenju je zapisanih veliko teorij in 
mnoge tudi v praksi držijo. Sam želim deliti princip, 
ki ga uporabljam v praksi in ga tudi prenašam na 
svoje kliente, ki to prakso navadno tudi potrdijo za 
zelo uspešno.
V tem primeru ne gre samo za prenos odgovornosti 
mentorja na mentoriranca. Vzporedni u inek je analiza 
strokovnjaka, ki z u enjem mentoriranca »izpili« svojo 
prakso.
Poznamo petnivojski sistem vzgajanja vodij:

1. Delo opravljam samostojno (sem veš  svojega dela 
oziroma sem mojster).

2. Delam in novi sodelavec se u i od mene in mi 
pomaga (mentorstvo).

3. Novi sodelavec dela in jaz mu stojim ob strani kot 
mentor.

4. Novi sodelavec dela samostojno (postal je mojster).
5. Novi sodelavec u i nekoga iz podjetja (postane 

mentor).

V prodajnem timu in podjetju je treba poskrbeti tudi 
za »staranje« prodajalcev. Ljudje so najve ji kapital 
podjetja, zato jih ne želimo po nepotrebnem izgubiti. 
Nasvet nekoga, ki je že kon al »bitko«, ki jo bije mlajši 
sodelavec, je lahko zlata vreden. 
Dober vodja prodaje ima zelo dobro razvit na in 
opazovanja, sugeriranja pomo i in prakti nega 
prikaza, ki potegne celotno prodajno ekipo naprej, 
k novim zmagam. Nadzor nad prodajo pa poteka z 
neprestanim merjenjem v številkah in pa življenjsko 
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logi no vizijo za bodo nost. 
Prodajalci smo ljudje fantazij in odprtih debat, ravno 
zato je moj na in poro anja prodajalcev vodjem prodaje 
omejen na konkretne številke: število opravljenih 
klicev, število sestankov in število uspešnih zaklju kov 
in znesek skupne prodaje. e naro ite prodajalcem, da 
vas obveš ajo »z besedo in sliko«, kot se rad pošalim, 
boste vsak dan na emajl prejeli roman. 

Ali je vodenje napaka

Vodenje v smislu vojaškega vodenja je v modernem 
svetu preživeto. Toda v natan nem na rtu poslovnih 
procesov tudi v zahtevni proizvodnji, osebna 
odgovornost posameznika preseže potrebo po vodenju 
na osebnem nivoju. Vodja, ki zna dobro predstaviti 
smer in cilje, ob odgovorni in strokovni ekipi doseže 
neprekosljive rezultate.

Najpogosteje se vprašanje, ali je vodenje napaka, 
pripeti pri napredovanju med sodelavci istega nivoja. 
Pomeni, da takrat, ko eden iz ekipe napreduje v 
vodjo skupine ali oddelka, doživi »vodstveni krst« 
s strani sodelavcev. Takrat je najpomembnejša dobra 
organizacija v podjetju, kjer neposredni vodja lahko 
vpliva na stimulacijo ali pla o posameznika s pomo jo 
ocenjevalnih listov. Pomeni, da s svojo integriteto in 
avtoriteto prevzame vodenje sodelavcev z mehkim 
prehodom na uspešen na in. V tem primeru je 
pomembna predpriprava, ki jo tudi sam v podjetjih 
zelo spodbujam. Vodje je potrebno vzgajati na zalogo. 
Seveda je veliko odvisno od motiva, ki ga v dolo enem 
trenutku življenja posameznik ima. V primeru, da 
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je le-ta zelo mentorsko usposobljen in zna naloge 
definirati jasno in se dogovorov kot oseba z mo no 
integriteto tudi drži, gre za eno najboljših popotnic 
v poslovnem življenju. Na zalogo izoblikujemo vodje 
najlažje z zaupanjem posameznih nalog. Pomeni, da 
posamezniku preda vodja nalogo in dolo i tretjega 
sodelavca, ki mu bo pomagal pri izvedbi naloge. Tako 
se nau i posameznik teže odgovornosti za nalogo, ki 
mu je bila zaupana ter vzporedno pristopa k motivaciji 
sodelavca, da bosta kvalitetno in hitro nalogo uspešno 
opravila.

Vodenje nikoli ne more biti napaka, saj je kompleksnost 
ter zahtevnost sodobnega trga tisto merilo, ki pri akuje 
kvalitetno rešitev in za naše preživetje zahteva 
optimalnost porabe sredstev, kar lahko dosežemo 
samo s kvalitetnim vodenjem poslovnih funkcij.

Vodenje v praksi

Kot sem že omenil je na in mentoriranja ena 
najpomembnejših prednosti, ki je v veliko korist 
podjetju in tudi posamezniku. Tako kot so neko  
mojstri u ili vajence dolo ene obrti in jih slednji 
tudi kasneje, ko so sami postali mojstri, niso nikoli 
pozabili, obstaja v praksi tudi danes podoben vzgib. 
Za vodenje je v smislu sre e najpomembnejše, da si 
v za etku svoje poslovne kariere obkrožen z dobrimi 
strokovnjaki. Tako lahko tudi sam pridobiš najve  
znanja in veš in, ki v življenju vedno pride zelo prav. 
Seveda je v vsakem od nas, ki smo imeli ve  mentorjev 
v življenju ostalo veliko znanj, ki nam mo no koristijo 
v naših današnjih poslovnih življenjih. Vsak od nas 
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ima tudi svoje napake, pri katerih tudi pogosto trmasto 
vztraja in jih obdrži, dokler ne doživi dovolj mo ne 
»bole ine«, ki ga motivira k u enju novih, boljših 
navad. Najve ji mentorji v mojem življenju so tisti 
ljudje, ki so mi dovolili opaziti tudi njihove napake 
in ob tem znali klientu izre i besedo »oprostite« ter 
napake popraviti.

Preprosti ljudje pogosto vodenje in upravljanje 
razumejo kot dvigovanje nad so loveka, izgubo 
prijateljstva ali otopitev socialnega ob utka. Zagotovo 
ne gre za to. Vemo, da ladja ne more pluti v tri smeri 
hkrati, zato je na njej samo en kapitan. Vodenje ni 
samo veš ina, zahteva tudi razumevanje soljudi in 
samokriti nosti svojih vodstvenih ukazov.
Kdo sem jaz? Kam želim priti? Kakšna je moja misija? 
To so samo nekatera od vprašanj, ki jih mnogi ljudje 
ne marajo ali no ejo slišati. Odgovori na omenjena 
vprašanja vzbujajo visoko odgovornost in e ji izre emo 
javno, tudi resno zavezo. Popolna integriteta je dobra 
za vest in dolgo življenje vodje.

Najpogostejša napaka vodij je izguba med loveške 
pristnosti. Sam ne morem posplošiti trditve, ki sem jo 
ravnokar zapisal, lahko pa v vas vzbudim trenutek za 
razmislek: »Ali pozdravite in pohvalite individualno 
sodelavce, ko zjutraj vstopite v podjetje?« Za to 
najmo nejšo motivacijsko gesto boste porabili samo 
nekaj sekund za vsakega od sodelavcev. V primeru, da 
pohvalo slišijo tudi drugi sodelavci, pa bo pohvaljeni 
motiviran dlje asa. Seveda vse omenjeno drži, e ste 
karizmati ni vodja, ki drži besedo, prisluhne idejam 
in deli prave nasvete sodelavcem. V nasprotnem 
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primeru, vam lahko tudi škoduje. Prilagodljivost je 
»vir življenja«. Prilagajanje dani situaciji je sposobnost 
vseh živih bitji: rastlin, živali in ljudi. Rodimo se 
s talenti, vendar so za preživetje pomembne tudi 
navade, tehnike in izkušnje. Noben mladi  leoparda 
ne zna ubiti impale, eprav mu nagon veleva, da žrtev 
zagrabi za vrat. Podobno je z veš ino vodenja.
Poznamo kar nekaj tehnik in veš in, ki so pomembne 
za preživetje kot vodja. Najpomembnejše so osnovne 
loveške vrednote: poštenje, družina, delo, spoštovanje 

drugega, itd. Dober vodja se mora priu iti nekaj 
pomembnih navad:

• Postati mora dober poslušalec.
• Budno opazovati osebe okrog sebe.
• S polno empatijo mora postati dober 

svetovalec.
• Upati si pomagati sodelavcem na vseh 

podro jih življenja; tako poslovno, kot 
zasebno.

• Dati razlog sodelavcem, da ga cenijo zaradi 
visoke dodane vrednosti, ki jo ustvarja skupaj 
z drugimi v podjetju.

Uspešen poslovnež postanete takrat, ko vas vaš vzornik 
prepozna za konkurenta.
Vsi ljudje v dolo enem delu osebnega razvoja iš emo 
vzornika, ki po našem prepri anju živi in izvaja 
dela, ki se tudi nam zdijo dobra in zanimiva. V svoji 
veji gospodarstva lahko s širjenjem postanete resen 
konkurent vzorniku. To bi pomenilo, da ste se res 
potrudili in ste v svojem poslu postali uspešni.
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7.5 KOLEGIJ IN SESTANEK

Vodenje najlažje izvajamo in kontroliramo na sestankih 
in kolegijih. Sestanek in kolegij sta najpomembnejša za 
ohranjanje prodajnih in ostalih aktivnosti v podjetju 
pod nadzorom.

Kaj je sestanek in kaj kolegij

Razlika med sestankom in kolegijem je o itna.
Ker je na temo, kaj je sestanek, napisanega veliko, 
bomo to obnovili samo na kratko. Sestanek je 
sre anje ljudi iz razli nih ali istega podjetja, ki je 
namenjen odprti komunikaciji, z vnaprej dolo eno 
temo. Vodi ga formalni ali neformalni vodja. Gre za 
osebo, ki je sestanek organizirala. Poznamo razli ne 
vrste sestankov: informiranje, odlo anje, reševanje 
problemov (izzivov v prodajnem jeziku), oblikovanje 
skupinske pripadnosti, proizvodnja novih idej 
(brainstorming), itd. Pomembno je, da se na sestanke 
pripravimo in da so sestanki zaradi u inkovitosti 
asovno omejeni. Pogosto pretirane dolgotrajnosti 

sestankov imajo za posledico slabe zaklju ke, ker s tem 
navadno bistvo teme »uide« udeležencem sre anja.

Kolegij je za razliko od sestankov, eprav je tudi kolegij 
sestanek, namenjen u inkovitosti odlo anja vodje 
ali vodilne ekipe. Vodi ga predsedujo i ali direktor 
podjetja, obi ajno je to tudi oseba, ki nosi najve jo 
odgovornost za vse sprejete odlo itve. Pomeni, da je 
za kolegije zelo pomembna dobra priprava in da so 
vsi udeleženci kolegija dobro obveš eni. Kolegij je 
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namenjen odlo anju in ne informiranju. Informiranje 
je proces, ki se izvede pred kolegijem. Zato je kolegij 
obi ajno kratkotrajen dogodek z veliko zaklju kov in 
s kratkimi razpravami.  

Zakaj je kolegij pomemben za podjetje

Vprašajmo se, za koga je kolegij pomembnejši, za 
udeležence ali za podjetje? Ker vemo, da je podjetje 
brez zaposlenih kot »hiša strahov«, lahko povzamemo, 
da je kolegij zelo pomemben za udeležence kolegija, 
kakor tudi za posel, ki ga podjetje opravlja in 
posledi no za njegove kupce na trgu.
Tehni ni na rti so relativno jasni. Njihova strokovnost 
je sestavljena iz razli nih procesov izvedbe, ki nas 
vodijo do kon nega rezultata storitve ali izdelka. 
V podobnem primeru pa je vodenje podjetja veliko 
bolj zapletena na rtna struktura. Dolo iti vizijo, cilje 
in strategijo je veliko lažje, e imamo vpogled v 
kratkoro no preteklost. V takšnem primeru je mogo e 
dobro na rtovati. Vendar je vedno težko predvideti 
kakšna bo usmeritev podjetja zaradi okoljskih, 
loveških, politi nih in drugih vzgibov, ki lahko vodjo 

podjetja v dolo eni to ki prisili poiskati druga no pot, 
ki bo peljala posel v drugo a še vedno za rtano smer.

Zaradi sprejemanja zahtevnih odlo itev je kolegij 
vodstva izjemnega pomena pri sprejemanju odlo itev 
predsednika ali direktorja družbe.
V primeru, da je dodatek enega od udeležencev, po 
presoji vodje kolegija, preve  kompleksen, je njegova 
naloga, da pobudniku naloži temeljito pripravo 
materialov, ki jo mora do dolo enega datuma poslati 
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vsem udeležencem kolegija. Vodja kolegija zatem 
skli e izredni kolegij z natan no dolo enim datumom.

Razgaljeno: Primer vabila na kolegij

Najboljše vabilo na kolegij je zapisnik prejšnjega 
rednega kolegija, kar pomeni, da se morajo lani 
kolegija pripraviti in vsak na svojem podro ju zagotoviti 
odgovore na to ke terminskih rokov. Pomembna je 
dobra priprava na kolegij v smislu obravnavanja 
odprtih zadev. Zadeve, ki so kompleksne in zahtevne, 
je potrebno obravnavati na lo enem sestanku nujnih 
udeležencev, zato na kolegiju predstavimo termin, 
razloge in deležnike sestanka. Kolegij s petimi lani 
lahko traja trideset minut, kar je dovolj za odlo anje 
na vprašanja, ki so dolo ena v vabilu. Predolgi kolegiji 
niso samo kradljivci asa, temve  so tudi demotivacijski 
motilci sodobnega podjetja.
Kot vodilo lahko uporabite naslednji primer:

Spoštovani člani kolegija,
V torek, 2. februarja XXXX ob 11:00 uri vas vabim na 
kolegij vodstva v sejno sobo A, z naslednjim dnevnim 
redom. Potrditev poročil direktorjev za odgovorna področja:

• Izpolnitev plana izvedbe proizvodnje (poročilo v 
številkah in shemah pdf v prilogi) – 5 minutna 
pojasnitev, dir. Jože Ponedeljek.

• Prodajni plan in odprte priložnosti  (poročilo v 
številkah in shemah pdf v prilogi) – 5 minutna 
pojasnitev, dr. Meta Torek.

• Marketinške aktivnosti in statistika uspeha zadnje 
kampanje (poročilo v številkah in shemah pdf v 
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prilogi) – 5 minutna pojasnitev, dr. Meta Torek.
• Cashflow tabela (poročilo v številkah in shemah 

pdf v prilogi) – 5 minutna pojasnitev, dr. Meta 
Torek.

• Finančni načrt in proces zadolževanja po projektih 
(poročilo v številkah in shemah pdf v prilogi) – 5 
minutna pojasnitev, Irena Sreda.

• Odprti razpisi HR in sprejemanje novih sodelavcev 
(poročilo v številkah in shemah pdf v prilogi) – 5 
minutna pojasnitev, Ana Petek.

• Določitev in glasovanje delavne skupine za novo 
investicijo XXX – izbiramo tričlansko skupino, 
eden od članov bo prevzel tudi predsedniško 
odgovornost (10 minut).

• Prijave članov se sprejemajo do torka, 2. februarja, 
10.00. 

• Izbira in odobritev izvajalca na predlog HR (Ana 
Petek) za coaching na področjih - predvideni 
budget 18.000 € (10 minut).

• Razvoj in raziskave, dve osebi (ponudbe v prilogi).
• Prodaja na tujih trgih, dve osebi (ponudbe v 

prilogi).  

Kolegij bo trajal eno uro in petnajst minut, zato lahko svoje 
nadaljnje obveznosti načrtujete po 12:15 uri.
Pričakujem vašo dobro pripravljenost in obveščenost 
o aktualnih temah in v želji po učinkovitem procesu 
sprejemanja odločitev.
Lep pozdrav (PODPIS)
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Vodenje kolegija

Pomembna dejstva, ki jih je dobro slediti zaradi 
kvalitetnih zaklju kov na kolegiju, lahko razberete iz 
primera. Vodenje kolegija lahko sprejmete po nekaterih 
pravilih, v prakti nem smislu, pa je kolegij sre anje 
notranjih odlo evalcev, ki sprejmejo sklepe, kaj bodo 
naredili.

Vodenje kolegija po procesu

Kolegij lahko vodite po podobnem procesu:

1. Pohvala vodje za dolo ene uspehe.
2. Izpostavimo skrb, e je kaj slabo potekalo v asu 

od prejšnjega kolegija.
3. Preverimo, ali kdo goji zamero in poizkusimo 

na kratko dolo iti smer - zamere se rešujejo 
individualno in ne na kolegiju.

4. Odprta to ka, brez razprave .
5. Podajanje rešitev.
6. Glasovanje in odlo anje.
7. Sprejemanje odlo itev.
8. Postavljanje mejnikov.
9. Zaklju ek in vabilo na naslednji kolegij.

Dober vodja ne motivira svojih sodelavcev na kolegiju, 
pa  pa poskrbi, da se nanj pripravijo in na kolegij 
pridejo motivirani.
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Razgaljeno: Primer vodenja kolegija

Pri vodenju kolegija, lahko uporabite naslednje stavke:
1. Ob pri etku: »Hvala da ste prišli.«
2. Ob pri etku obravnave to k: »Kdo ni prebral 

agende obravnavanih to k?«
3. Ko gre kaj narobe: »Kolega lahko zapustite 

kolegij!«
4. e želite kaj poudariti: »Za etrto in peto 

to ko sem se odlo il sam, moja odlo itev je in 
vas prosim, da jo spoštujete.«

5. Ob zaklju kih: »Prosim vas, da spoštujete 
zaklju ke.«

Primer zaklju ka in vpisa v zapisnik:
»Dr. Meta Petek nam je pojasnila, da je trend upada 
prodaje v zadnjem mesecu posledica zapadlosti v 
težave našega kupca XXX. Sprejeli smo ukrep, da 
bodo skupaj s pomo jo razvojnega oddelka pripravili 
rešitev za kliente na podro ju XYZ. Nato bomo 
obiskali 50 interesentov v naši bazi ter preizkusili novo 
rešitev v praksi. Sestaviti moramo ekipo prodajnih in 
tehni nih strokovnjakov ter ustrezno ponudbo do 10. 
februarja XXXX. Prodajne aktivnosti obiska strank in 
predstavitve bodo zaklju ene do 15. marca XXXX. S 
tem lahko pri akujemo prihodek do konca meseca 
septembra letošnjega leta.«
»Ima kdo od lanov še kaj za dodati?« 
»Predlagam, da nas Meta obveš a o napredku izvedbe 
projekta s številkami in shemami vsak petek do 14. 
ure.
Meta, ker ste nam predstavil resnost dane situacije, 
želimo aktivirati vse lane kolegija, da zagotovimo 
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nove kupce, torej združimo mo i.«

Besede vodje kolegija v konkretnem primeru so 
dolo ile kar nekaj orodij, ki ste jih lahko prepoznali. V 
nobenem primeru se ne spustimo na raven ustvarjanja 
umetne panike ali žalitev ter osebne diskvalifikacije. 

1. Postavljamo vprašanja, eprav so v poro ilu 
številke zato, da se resnosti primera zavedo 
vsi odlo evalci.

2. Kadar zadeve na enem od podro ji ne 
potekajo v skladu s pri akovanji, postavimo 
sistem mikro planiranja in merjenja (zelo 
natan no). 

3. Pomembno je, da na lane apelirate tako, da 
so pripravljeni na naslednje aktivnosti.  

Zato postavljajte vprašanja, na katera pri akujete 
odgovore. Odgovori so za odgovorne zaveza takrat, 
ko jih javno izgovorijo. Vemo tudi, da oseba z 
integriteto ne govori na pamet, temve  sprejema 
popolno odgovornost.  

Pogoste napake vodenja kolegija

Napake se na kolegijih dogajajo predvsem zato, ker 
vodja kolegija to dovoli. 
Kaj vodja dovoli, pa ne bi smel:

1. Odmik od predmeta obravnave – pogosto 
je to pokazatelj, da se deležnik ni dobro 
pripravil na kolegij in preusmerja pozornost.

2. Ve ina deležnikov pritrjuje eni od »mo nih« 
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oseb, da bi se izognili osebne odgovornosti.   
3. Pou evanja «nekaterih modrecev« tratijo as 

in energijo za poduk odgovornim deležnikom. 
Obi ajno komentirajo podro ja ali projekte, ki 
jih premalo poznajo.

4. Sklep je nemogo e sprejeti, ker materiali 
niso dovolj kvalitetno pripravljeni, da bi se 
lani lahko odlo ili. Delno je za to kriv vodja 

kolegija, saj slabih materialom ne bi smel 
vklju iti na dnevni red. 

5. lani ne pripravijo poro il in s tem ogrozijo 
naslednji kolegij in poslovanje na splošno. 

Poro ila navadno ne smejo biti daljša od ene strani. 
U inkovitost lahko dosežemo z odlo anjem na osnovi 
statisti no jasnih podatkov, brez opisno subjektivnih 
mnenj. Zaradi boljšega razumevanja in spremljanja 
smernic za bodo nost imajo odgovorni vodje priložnost 
pojasnjevanja 5 minut, da prepri ajo lane kolegija k 
podpori za nadaljnje delo. 

Razgaljeno: Primeri pogostih napak pri vodenju kolegija

• lani dovolijo »staremu ma ku«, da prevzame 
iniciativo, ter s tem doseže, da »kimavci« 
sledijo njegovem mo nem glasu, avtoriteti in 
govornim sposobnostim.

• lani »podu ujejo« druge lane, ali jih 
neprimerno kritizirajo.

• Vodja utihne in ga preglasijo.
• Nekdo tipka po telefonu.
• Nekdo ni spregovoril niti ene besede v celem 

kolegiju – ni pri stvari.



166 Razgaljena prodaja

• Zapisnikar prilagaja zaklju ke svojim 
interesom – zato ga je treba prositi, da glasno 
prebere zaklju ek.

Rešitve napak vodenja kolegija

Dolo itev sedežnega reda je pomemben del 
predpriprave na kolegij. Najboljša sedežna ureditev 
za kolegij je okrogla miza, saj se v tem primeru vsi 
sogovorniki vidijo direktno. V primeru, da to ni 
mogo e, je dovolj u inkovita malo širša pravokotna 
miza. Naloga vodje kolegija je, da posede ljudi 
skladno z njemu poznanimi odnosi znotraj podjetja. 
Ko sta na kolegiju dva lana, ki se med seboj ne 
ujameta najbolje, morata sedeti drug ob drugem in 
ne na nasprotni strani mize. V takšnem primeru sta 
podobno postavljena, kot bi bila za pogajalsko mizo, 
s tem pa je dinami na diskusija nasprotovanj najbolj 
u inkovita. 

lani kolegija se morajo držati naslednjih 
»nenapisanih« pravi:

• Primerna obleka, skladna s kulturo v podjetju. 
Gre za izkazovanje enakosti med udeleženci, 
saj lahko vsak odklon predstavlja premo  
dolo enega udeleženca.

• Višina in ton glasu naj bosta primerna. 
Koleri ni izpadi vpitja ne sodijo na klju na 
sre anja, kot je kolegij, saj se morajo lani 
odlo iti odgovorno ter »brez ega« ali drugih 
ustvenih izpadov. 

• lani naj nimajo telefonov in podobnih 
»motilcev«. Interaktivne vsebine je potrebno 
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prikazati na velikem ekranu ali projektorju. 
Tisti, ki je na kolegij pripravljen, dodatnih 
informacij na svoji napravi ne potrebuje.

• lani naj ohranijo temo diskusije. Kolegiji 
pogosto trajajo predolgo iz preprostega 
razloga. Ko za eno od podro ij debate posli 
ne potekajo odli no, se konkretni odgovorni 
lahko po uti napadenega. Tako tema kolegija 
izgubi smer. Ko se ljudje na kolegijih po utijo 
ogroženo, reagirajo razli no:
• Najpogostejša oblika je prenos pozornosti 

na nekoga ali nekaj drugega, s tem pa 
se prenese tudi razmišljanje vseh ostalih 
udeležencev kolegija ter tako »odpelje« 
temo izven zastavljenih okvirjev razprave. 

• Nekateri postanejo agresivni in žaljivi ali 
celo uporabijo silo nad ostalimi prisotnimi. 
Zato je prva naloga vodje kolegija, da 
tega ne dovoli, predvsem pa, da ne dovoli 
odklona od rde e niti kolegija.

• lani naj spodbujajo razpravo. Na kolegij 
ne more priti nekdo, ki ni operativno 
pomemben odlo evalec. Obi ajno so zato na 
kolegiju prisotni klju ni ter najpomembnejši 
ljudje v podjetju. Naloga vodje je, da nih e 
ne ostane tiho ves kolegij ter da je njegovo 
edino mnenje glas, ki ga odda pri potrditvi 
dolo enega sklepa. Vodja se mora s svojimi 
»navijaškimi« vzgibi zadržati do zadnjega 
izraženega mnenja pred zaklju kom. Tako 
bo lane vzpodbudil, da je tudi re i »NE« 
sprejemljivo, ter pokazal, da so pomembna 
prav vsa mnenja. V nasprotnem primeru 
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lahko nekateri od »vojakov« v podjetju zaradi 
želje ugajati direktorju samo kimajo, oziroma 
ne izrazijo svojega mnenja, to pa ne prinese 
dodane vrednosti sodelavca na položaju.

• Vodja kolegija naj vodi na naslednji na in: 
»Gospod Janez, vem, da ste strokovnjak za 
podro je proizvodnje, vendar me vseeno 
zanima, kaj pa vi menite o tem XYZ?« Vodja 
naj pri akujte odgovor, nato naj nadaljuje: 
»Torej, e vas prav razumem …«, vodja 
naj ponovi njegove navedbe in po aka na 
dopolnitev ali potrditev.

• Vodja naj umirja razpravo, e je to potrebno; 
morebitna nasprotna mnenja se uredi z 
logi nim na inom sprave: »Oprostite, ali je 
to sedaj kakor koli pomembno za razvoj ali 
uspeh našega podjetja?«

• lani kolegija naj znajo pojasniti ZAKAJ tako 
mislijo; pogosto se na kolegijih pripeti, da 
nekateri lani ne razumejo najbolje, zakaj 
je nekaj pomembno za njihovo podjetje. Na 
podro jih (najpogosteje v razvojnem oddelku), 
ki so specifi na, lahko deležniki zaradi 
fokusa na svojem projektu presko ijo osnove, 
klju ne za pojasnitev, in zato jih drugi lani 
kolegija ne razumejo najbolje. Takrat je dobro, 
da vodja kolegija postavi podvprašanja, ki 
razjasnijo osnove, saj lahko v nasprotnem 
primeru dober projekt ne dobi ustrezne 
podpore in lahko propade.

• Najpomembnejši je zaklju ek kolegija. Vodja 
naj zaklju uje na slede  na in: »Spoštovani 
lani kolegija, s tem sklepom zaklju ujem 
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današnji kolegij. Ugotavljam, da smo uspeli 
realizirati vse predvidene odlo itve v 
predvidenem asu. Želim povzeti naše sklepe 
(sklepe navede s smiselnimi besedami, ne 
spuš a se v podrobnosti, saj so vsi prisotni to 
že slišali). Kolega Xxx je predlagal tudi temo 
za pogovor kolegija, za katero menim, da je 
zelo pomembna. Tako boste vsi lani prejeli 
materiale do − DATUM (dolo i to en datum). 
Naslednji kolegij bo − DATUM (dolo i to en 
datum). Zapisnik kolegija si lahko prebere 
med dokumenti v skupni rabi. Želim vam 
prijeten dan še naprej.«  

Besedo imajo tudi ostali udeleženci 

Kot je že bilo omenjeno, je za kolegij najpomembnejše, 
da imajo besedo vsi udeleženi, saj le tako lahko 
dosežemo prave rezultate. Navsezadnje je nesmiselno 
na kolegij vabiti ljudi, ki za doti no sre anje niso 
pomembni. To je glavna naloga in odgovornost vodje 
kolegija:
Vodja naj enakomerno razporedi as med udeleženci 
in »daje« drugim besedo. e ne gre druga e lahko 
tudi s provokacijo: »Vi ste strokovnjak tega podro ja, 
zakaj so predlogi takšni, zelo na kratko.« Kolegij 
je v ve jem delu sestanek ene avtoritete, ki nosi 
najvišjo odgovornost z ekvivalentnimi sodelavci. To 
je vodja. Pomembno je poudariti, da besede drugih 
mo no šteje in ni samo beseda. Torej morajo vsi lani 
kolegija glasovati po svoji vesti, saj njihov glas postane 
zgodovinsko oziroma soodlo itev klju nih vprašanj 
smernic podjetja. 
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Vodja kolegija mora poleg vodenja lanov kolegija 
znati te tudi motivirati, saj le tako lahko le-ti pridejo 
do dobrih zaklju kov. Vodja mora k zaklju kom lane 
spodbujati tako, da v njih ustvari ob utek osebne 
odgovornosti in s tem pove a možnost, da lani 
ravnajo po svoji vesti in tudi izvedejo zadane cilje 
kolegija. Vedno znova mora poudarjati »veliko sliko« 
podjetja oziroma trenutno vizijo projekta, saj le tako 
lahko dovolj motivira udeležence kolegija za modre 
in odgovorne odlo itve.

7.6 PRAKTIČNI DEL: VSEGA NE MOREŠ 
NAREDITI SAM

Naloga 1: Zapišite pet stvari, ki dokazujejo, zakaj mora 
prodajalec poznati vodenje podjetja.

Naloga 2: Zapišite primer petnivojskega vodenja za 
svoje podjetje.

Naloga 3: Za svoje zadolžitve v podjetju zapišite 
razporeditev časa v enem delovnem tednu.

Naloga 4: Sestavite primer kolegija za vaše podjetje in 
vašo prodajno ekipo.
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7.7 NA KRATKO: VSEGA NE MOREŠ 
NAREDITI SAM

1. Razporeditev dela naj sledi prodajnim procesom.
2. Ena najpomembnejših metodologij pri razvoju 

prodajnega oddelka in podjetja na splošno je 
mentoriranje.

3. Vodenje je temeljna veš ina podjetništva.
4. Vodje vzgajajte na zalogo s petnivojskim vodenjem.
5. Kolegij je najpomembnejši sestanek za podjetje.
6. Vodja kolegija ima za podjetje zelo odgovorno delo. 
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8. UPRAVLJANJE PODJETJA 

Kadar ljudje omenimo izraz upravljanje ljudi, se 
pogosto razvije pomislek, da gre za manipuliranje. Vsak 
lovek ima svoj talent in nekdo zna dobro združevati 

ve  razli nih aktivnosti, ki vodijo v cilj izdelave neke 
rešitve ali produkta. Inženirji skonstruirajo izdelek, 
delavci v marketingu ga oglašujejo ali predstavljajo in 
prodajalci ga prodajo. Vendar je potrebno vse »svetove« 
združiti zato, da bi obstali in ponovili uspešne procese 
in tako zaslužili denar, ki je pomemben za razvoj in 
življenje podjetja. To »združevanje« imenujemo tudi 
upravljanje podjetja.

8.1 UPRAVLJANJE PODJETJA

Pri upravljanju podjetja so pomembna vsa podro ja, 
njihov skupni cilj pa je prodaja rešitve oziroma izdelka. 
Zato je treba podjetje upravljati s skupnimi cilji in vso 
odgovornostjo. 
Odli en vodja zna vsaki poslovni funkciji, oddelku in 
posamezniku pojasniti smer in pomembnost njegovega 
dela za uresni itev zastavljenih ciljev podjetja. 
Karizmati na oseba je nau ena, da lahko vse razli ne 
poglede in temperamente motivira k skupnemu cilju, 
pri katerem mora vsak sprejeti dolo en kompromis in 
dnevno nadaljevati svoje delo še boljše.
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Miselni vzorec 14: Podjetje

PODJETJE 

KUPCI

- za koga delamo 

- kaj bo e potreboval 

- kaj bo hotel dose i 

KJE SE VIDIMO EZ 
10 LET

POSLOVNA POLITIKA

RAZVOJ IN RAZISKAVE

- modeli 

- material 

- e ve  odgovorov ZAKAJ bi to kupec elel? 

- gradnja po modulih 

- cenej i outsourcing 

- notranje rezerve 

- "kaizen"

- kar se prodaja je dobro 

- da ne bi zaspali 

- kaj pravi trg in prodaja 

- zmanj evanje notranjih stro kov 

- optimizacija nabavnih kanalov 

- nova embala a 

RE ITEV

KOMERCIALNA 

FILOZOFIJA
NOVI TRGI IN 

PRODAJNE POTI

- pla ila in valute 

- garancije in bonusi 

- stabilen cash flow 

- razvoj investicij 

- razvoj poslovnih povezav

- 10 mio prometa 

- 45 zaposlenih 

- na 3 lokacijah po svetu 

- strate ki partnerji 

- nakup komplementarne re itve - nov up grade

8.2 RAZVOJNA STRATEGIJA PODJETJA

Potek razvojne strategije podjetja je proces, ki se 
zgodi v glavi podjetnika. Ve ina ljudi si informacij, 
ki se jim pletejo po glavi, niti ne zapiše. Tako nastane 
problem, kako pojasniti ali voditi projekt in podjetje v 
smeri ciljev, ki jih ima v glavi. Glede na to, da se kot 
poslovni »coach« s tem neprestano sre ujem v praksi, 
sem po korakih zapisal sistem dejstev, ki je ljudem v 
takšnih primerih lahko v veliko pomo :

1. Inovativno: Gre za kratke prebliske, ki si 
jih je dobro zabeležiti v telefon ali na kos 
papirja in jih evidentirati, kjerkoli se pojavijo. 
Obstajajo ljudje, ki sedijo za mizo v pisarni 
ali doma ter si razbijajo glavo, kako bi se 
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spomnili inovacij. Tako navadno ne gre. 
Obi ajno je najve ji zaviralec inovacij as, ki 
ga »nimamo«. Nove ideje se zgodijo spontano 
takrat, ko nastane problem, ki vam pošteno 
»na enja živce« ali vas fizi no obremenjuje 
ali vam jemlje denar, ki ga nujno potrebujete 
drugje. 

2. Ena izjemno u inkovitih metod, ki sem jo 
že omenjal, je brainstorming ali »nevihta 
možganov«, ki je u inkovita pri ve  
udeležencih hkrati, vendar pa je pri njeni 
uporabi dobro imeti moderatorja, ki skrbi za 
red in kulturo diskusije. Generiranje idej in 
alternativ se izvaja konkretno, kot odgovor na 
zastavljeno vprašanje. Motivacijsko dejstvo, ki 
nas u i inovativnosti pravi: » e boš iskal, boš 
tudi našel!«

3. Pozitivno: Predstavlja prednosti in vrednosti 
ideje. Pojasni nam, kako bodo uporabniki 
to uporabljali in kaj bodo s tem pridobili. 
Poiskati je potrebno razlog ali odgovor na 
vprašanje: Zakaj bo to delovalo? Na kakšen 
na in se bo novost vklopila v trenutni na in 
rešitev, ki se na tem podro ju izvajajo danes? 
Morebiti je potek ali koncept najve ja dodana 
vrednost in ne sama rešitev ali produkt kot 
takšen? Dober primer so prehranski dodatki 
za hujšanje, ki se uporabljajo znotraj skupin, 
društev in klubov. Njihov potek ali vzporedni 
u inek koncepta je spodbujanje udeležencev 
k redni fizi ni vadbi. Tako lahko zaklju imo, 
da ni najbolj pomemben produkt prehranski 
dodatek, temve  motivacija k redni telesni 
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aktivnosti.
4. Negativno: Nevarnosti, ki nam pretijo na 

poti do izvedbe. Lahko gre že za zakonske 
omejitve, kot so na primer: varstvo osebnih 
podatkov, licence za dovoljenje delovanja 
na dolo enem podro ju, omejitve, ki jih 
dolo a država itd. Potrebno je razmisliti o 
pomanjkljivostih v idejah, ki so lahko za 
uporabnike škodljive ali nevarne in seveda 
preveriti pravna dejstva, da se ideja ne znajde 
v navzkrižju z zakonom.

5. Dejstva: Naju inkovitejša metoda je preveriti 
odgovore na prava vprašanja:
• Kje smo sedaj? 
• Kakšno je naše trenutno stanje? Analiza. 
• Kaj imamo?
• esa nimamo?
• Kaj pri akujemo? Spisek.
• Kaj bi radi izvedeli? 
• Kje so viri, ki nam lahko podajo iskane 

informacije? 
• Katere so naše prioritete? Kaj potrebujemo 

zdaj?
6. Občutki: V kar se podajamo pri razli nih 

ljudeh odpira razli ne ob utke. Nekateri so 
negotovi, zdolgo aseni, prestrašeni, jezni, 
drugi navdušeni in optimisti ni. Ob utkov 
ne moremo izmeriti in tudi ne izklju iti. 
Pomembno se je o tem pogovoriti na za etku, 
še preden naredimo na rt izvedbe projekta, 
procesa ali podjetja samega. Zato se je 
potrebno o tem pogovoriti in vsak udeleženec 
mora pojasniti, zakaj se tako po uti. Zelo 
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pomemben proces, ki se ga morate nau iti 
in vedno znova opravljati je razmišljanje o 
samem sebi, saj lahko lovek, ki se dobro 
pozna, prevzema odgovornosti za podro ja, 
kjer je poznavalec in se v druge deležnike ne 
bo vmešaval. 

7. Proces: Spoznali smo, kako razmišljamo in 
kakšen bo rezultat naših aktivnosti. Plan 
ali proces ima definiran cilj, ki je osrednji 
fokus in o njem neprestano razmišljamo. 
Plan izvedbe zapišemo po korakih. Dolo imo 
odgovorne vodje posameznih nalog ali s tujko 
re eno »taskov« ter seveda vodjo celotnega 
projekta ali podjetja. Zelo pomembno je 
izbrati ustreznega vodjo, ki bo zagotovil 
asovno izvedbo nalog in znal motivirati 

v trenutkih, ko se zgodi kaj narobe. Vodja 
projekta je odgovoren za to, da bo naša ideja 
dosegla svoj cilj ali namen. Odgovoren je do 
kon nih uporabnikov in do vseh lanov tima, 
zato pri akujte visoke zahteve glede izvedbe 
nalog, ki ste jih vi prejeli. Pomemben del 
vodenja procesa so zaklju ki. Tudi v primeru, 
da odlo itve še nismo sprejeli, ker nam 
manjkajo dodatne informacije, je zaklju ek 
sprejet. Kdo in do kdaj bo pridobil manjkajo e 
informacije, takojšnje preverjanje, kaj smo že 
dosegli in kaj bomo še naredili v naslednjem 
kratkoro nem obdobju ter ali sledimo 
asovnici, ki smo si jo za rtali na za etku. 

Tudi zaklju ke je v tem pogledu treba meriti 
in ugotavljati, ali imajo stranske u inke. Za 
dolo eno obdobje, recimo vsaj šest mesecev 
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ali leto dni je potrebno, da damo novitetam 
priložnost za uspeh. Vsako prehitro opuš anje 
dogovorjenih sklepov, ki smo jih definirali 
v zaklju ke pogosto naredi veliko škode in 
nezadovoljstva deležnikov teh aktivnosti. 
Naloga vodje je, da neprestano ponavlja smer 
in cilje, ki jih želimo dose i in da so omenjeni 
zaklju ki, mejniki, ki so klju ni za naslednji 
korak v tej smeri.

8.3 DELUJOČ SISTEM UPRAVLJANJA

Postavitev operativno delujo ega sistema, ki je 
prilagojen vodstveni strukturi, pomeni, da je skladen z 
velikostjo podjetja, kulturo in potencialov vodstva ter 
zahtevnostne ravni sodelavcev znotraj podjetja. Prvi 
korak je izdelava organigrama po poslovnih funkcijah 
ali v prvem koraku po ljudeh, tako kot sedaj sistem 
funkcionira v praksi. K vsaki poslovni funkciji ali 
osebi pripišemo naloge in odgovornosti. Naslednji 
korak je izpis procesov, ki jih obi ajno izpiše oseba, 
ki dolo ene naloge opravlja. Neposredni vodja, vodja 
oddelka ali podjetja postavi sistem v korakih zapisa 
procesa. Pomeni, da se vsi procesi za nejo z dejstvi in 
cilji, potekom dela ter opozorili na možne napake ali 
nevarnosti. Na osnovi analize in podrobnega pregleda 
procesov in izvedbe poiš emo ozko grlo ali šibko to ko, 
kjer beležimo najslabše rezultate. Nepomembno je, ali 
gre za napako v stroju, loveški dejavnik ali kakšno 
drugo napako. Pomembno je vse, kar nam zmanjšuje 
kvaliteto in s tem podaljšuje proces. Napredek 
pri razvoju vodenja sistema je izobraževanje. Z 
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razmišljanjem, ki nas je pripeljalo v trenutno situacijo, 
ne moremo pri akovati rešitve. Aktivirati se morajo 
možnosti na vseh podro jih podjetja. V primeru, 
da razdelate procese v proizvodnji in organizirate 
u inkovito vodenje, se lahko pripetijo napake zaradi 
»zastarelega« delovanja drugih poslovnih funkcij. 
Tako se je v praksi že ve krat pokazalo, da je treba 
na rtovati dobro ter za eti strpno in po asi. S tem 
mislim sicer na nekaj mesecev in ne leta, saj bi tako 
konkuren na prednost ali sposobnost podjetja ostati v 
igri na trgu, lahko povsem izginila. Za eti je potrebno 
na vrhu, in sicer tako, da ne vzgajamo »totalitaristi nih« 
voditeljev, temve  mentorje. Najbolj u inkovit prehod 
iz starega vzorca sistema v u inkovitejši sistem je 
strpno sugeriranje oziroma mentorsko razvijanje širših 
pogledov. Kadar podjetje zraste iz malega ali obrtniške 
delavnice se ustvarjajo organizacijski segmenti po 
principu »vsak za vse«. Potem, ko število naro il zraste 
in je treba implementirati nove tehnološke rešitve ter 
najeti dodatne loveške vire, se zadeve zapletejo tako, 
da se odgovornosti ne predajajo sodelavcem in da jih 
vodja ali ustanovitelj podjetja neprestano kontrolira. 
»Stari sistem«, ki je v malem podjetju deloval, v novem 
ne razdeljuje poslovnih funkcij po procesih in ljudeh 
ter odgovornostih, zato je pogosto velik zaviralec 
razvoja rasti podjetja. Absolutno je neu inkovito 
in samouni ujo e komentirati nesposobnost svojih 
kolegov sodelavcev. V primeru, da niso motivirani, 
analizirajte, zakaj je tako. e se poslužujete omenjenih 
praks, vam svetujem, da tega ne po nete ter da 
ponovno preberete poglavje o razvojnih strategijah. 
Takoj se lotite sprememb, ker škodite podjetju ter s 
tem dolgoro no zagotovo tudi samemu sebi. 
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Prehod in nadgradnja sistemskega vodenja podjetja ali 
projekta je organizirati mentorsko – mojstrski sistem. 
Z drugimi besedami za nite vzgajati vodje, še preden 
to postanejo. 

8.4 KONTROLING

Beseda nadzorovanje se sliši tako neprijazno, e jo ljudje 
uporabljamo v zasebnem življenju. Ali se spomnite, 
da sem v prejšnjem poglavju opisoval »kontrol frika«, 
oziroma osebo, ki želi vedeti in odlo ati o vsem v 
podjetju? Nikomur ne privoš im takšnega stresa, ker 
obstajajo alternative in boljše rešitve v obliki vodenja 
procesov.

Prodajalci se velikokrat in brez potrebe razburjajo, 
ko direktor od njih zahteva poro ilo. V primeru, da 
v podjetju uporabljate CRM (customer relationship 
management) oziroma sistem vodenja aktivnosti s 
klienti, poro ila lahko samo natisnete ali prenesete v 
tabelo ter jo posredujete nadrejenemu. 

Razumeti je potrebno, da so poro ila najprej namenjena 
samokontroli. Velikokrat se namre  zgodi, da delate 
ves dan in nimate ni esar za pokazati. To je dober 
razlog, da si poiš ete pomo  ali nova znanja s podro ja 
time managementa.
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8.5 POROČANJE

Miselni vzorec 15: Poročanje

PORO ANJE

NAMENJENA SO MENI

- kaj sem naredil 
- kako ponoviti uspe ne korake 
- kaj je lo narobe

V EM JE " TOS"

ASOVNI MEJNIKI

- za ne  tudi ko si sam v podjetju 
- vsak dan (redno) 
- skupek dnevnih poro il se zajame v mesec 
- mese na poro ila v kvartal 
- kvartalna v letno poro ilo 
- poro ila so klju na za planiranje prihodnjega leta - vedno morajo nekaj sporo ati

STRUKTURA

- so motivator 
- omogo ajo ponovitve dobrih praks 
- ponujajo as za razmislek (kaj sem dobrega naredil danes) 
- pozitivni pritisk ( e nima  kaj napisati, a ve  da si delal - nisi 
ni  dokon al) 
- ko jih po lje  nadrejenemu, ti le-ta z izku njami svetuje

vpra aj se - kaj razumem?

- as in koli ina sta klju na podatka cilji in dose ki

- uspe nost je razmerje med koli ino 
aktivnosti in rezultatom prodaje

- vnos samo " tevilk", brez dolgih tekstov

ni dodane vrednosti

izgovori

Vprašajte se: »Zakaj vodstvo potrebuje poro ila?« 
Preprosto zaradi sprejemanja odlo itev. V poglavju 
o vodenju sestankov in kolegijev sem o tem zapisal, 
da lahko samo dobre (prave in natan ne) informacije 
vplivajo na pravo odlo itev, ki je pogoj za uspešno 
prihodnost vsakega podjetja. Ra unovodski izkazi 
(mese ni, tedenski, dnevni) so klju ne informacije za 
vodjo ali direktorja. Stanje v prodaji nam lahko pove, 
kaj lahko pri akujemo in kdaj bomo prejeli sredstva 
za prodane in sklenjene posle. Poro ila lahko zbistrijo 
tudi stanje o proizvodnji, kontroli kvalitete, podaljšanju 
delovnega asa, ve izmenskem delu, itd. so samo 
nekatere podrobnosti, ki nas na trgu postavljajo med 
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konkuren ne ali nekonkuren ne igralce.

Poro ila so as, ki ga ve ina (tisti, ki jih morajo izdelati) 
smatra kot izgubo asa in »teror«, zato je v asu, v 
katerem živimo, potrebno poiskati alternativne na ine 
v obliki programov in aplikacij, ki nam to delo olajšajo. 
V primeru konzervativnega vodje, ki ob pogledu na 
ceno ra unalniškega programa »zavija z o mi«, je 
naloga slehernega tima, ki meni, da bi jim nakup 
olajšal delo, da naredi tako imenovan izra un ROI 
(return of investment). Druga e povedano: »prodajte« 
idejo in jo zapišite v številkah (denarju), s katerim 
dejansko predstavite izra un izgub, ki jih podjetje ima 
zaradi neuporabe sodobnih orodij.

8.6 PRODAJA PODJETJA KOT IZHODNA 
PRAKSA

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetja zaklju ijo 
z delovanjem, prodaja je eden izmed njih. Prodaja 
podjetja se velikokrat omenja kot izhodna strategija 
lastnika. Razlogi za prodajo so lahko naslednji:

• Podjetnik ne vidi ve  dodane vrednosti v tem 
poslu.

• Lastnik ima ob utek, da sem se je »izpel«.
• Podjetje lastnika omejuje pri doseganju višjih 

ciljev.
• Zgodilo se je nekaj in se tega ne da popraviti.
• Strateška odlo itev.
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e ste pred prodajo podjetja, morate preveriti in 
premisliti naslednja dejstva:

• Preverite in premislite, ali ste sprejeli. 
dokon no odlo itev ter kako bo to vplivalo na 
posel in sodelavce.

• Kakšni so izvle ki SWOT analize?
• »Seštejte« pro et contra svoje odlo itve.
• Poiš ite nekoga, ki bi mu vaše podjetje 

koristilo oziroma dopolnilo njegov osnovni 
posel.

• Minimalna prodajna cena naj ne znaša 
manj kot letni promet in vrednost osnovnih 
sredstev.

• Potrebno je, da uredite bazo rešitev podjetja.
• Potrebno je, da uredite bazo dobaviteljev.
• Potrebno je, da uredite bazo kupcev.
• Preglejte dolgoro ne pogodbe.
• Uredite finan ne podatke tako, da so 

transparentni.
• Zapišite delavne procese po poslovnih 

funkcijah.
• Vse združite v elaborate (poslovni izvedbeni 

na rt).
• Naredite dolgoro ni plan z jasnimi števil nimi 

ter finan nimi podatki.
• Odgovorite si na vprašanje: »Zakaj bi to 

nekdo kupil ter kaj bo s takšnim nakupom 
pridobil?«

• Poiš ite najmanj pet potencialnih kupcev.
• Postopno izvajajte sestanke, ne ponujajte vsem 

na enkrat.
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Prodaja podjetja je ustaljena praksa pri velikih 
podjetjih zaradi vzdrževanja finan nih posredniških 
podjetij, ki se ukvarjajo z delnicami in borznimi 
posli. Glavno vodilo je implementirati finan ni vložek 
investitorjev, saj je znano, da vlagatelji v teh oblikah 
niso nikoli intenzivno vpleteni v poslovanje podjetij. 
V podjetjih zasebne lasti ali v manjših podjetjih so 
taki primeri redkejši. Najpogosteje se sprememba 
lastniške strukture v manjših zasebnih podjetjih zgodi 
zaradi prehoda generacij znotraj družine ali zaradi 
slabih poslovnih rezultatov oziroma ste aja. Strateške 
pripojitve ali prevzem multinacionalk so redkejši, saj 
velik sistem s svojo okornostjo obi ajno hitro uni i 
prilagodljiva in iznajdljiva manjša podjetja. 

Moje izkušnje v prodaji podjetij zajemajo šest lo enih 
primerov, v katerih sem podjetje ustanovil (majhna in 
mikro podjetja), razvil do dobi konosne funkcionalnosti 
in ga kasneje prodal novim lastnikom. Dejstvo, ki ga 
lahko izpostavim je, da v segmentu majhnih podjetij 
obstajajo samo dve možnosti: »življenje in smrt«. 
Namre  redko se zgodi, da se kdo od ustanoviteljev 
ali lastnikov odlo i za prodajo podjetja, saj svoje 
podjetje smatra kot »svojega otroka«. Zame je bil to 
poseben izziv. Potem ko so me rutine poslovanja in 
premalo dolgoro ne vizije dolgo asile, sem poiskal 
kupca ter mu prodal idejo in podjetje. Ni bilo ravno 
enostavno, saj kupci v tistem trenutku niso ni esar 
kupovali.  Vzdolž te poti je bilo tudi mnogo napak, ki 
sem jih naredil in so tudi eden od razlogov za knjigo, 
ki jo sedaj berete. Eden od njenih namenov je tudi ta, 
da bralci ne bi ponoviti enakih prodajnih napak, kot 
sem jih storil sam. To so dejstva, ki so plod izkušenj 
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in želim, da kot taka niso tabu. V primeru, da vam 
zmanjka idej in energije za napredni razvoj podjetja, 
ga prodajte in razvijte novega. Dolgoro no vztrajanje 
na preživelih metodah vas bo popeljalo v propad 
in škodo vašemu zdravju. Podjetja propadejo zaradi 
slabega »cash flowa« in ne zaradi premalo napredka 
v razvoju. Pogosto imajo tudi podjetja, ki ustvarjajo 
dobi ek, velike probleme s pla evanjem, kar jih vodi 
v pogubo.

Moje vodilo, ki ga narekujejo izkušnje je: Ne pomagaj, 
če te za pomoč ne prosijo. V tem smislu lahko navedem 
kar nekaj primerov, ko so podjetja mojih znancev 
propadla, pa eprav sem že na dale  opazil, kaj jim 
manjka. Ko sem bil mlajši, me je moja naivnost za 
dobro ve krat udarila po glavi, saj so redki podjetniki 
mojo kritiko sprejeli kot dobronamerno. Podjetnik 
je zelo samozavestna in prodorna oseba, saj bi v 
nasprotnem primeru na trgu težko uspel. V svoji glavi 
nekakšen plan B rešitve problema in mu lahko nekdo 
z nekaj smernicami hitro podre tisto »edino« smer, ki 
si jo je za rtal.

Podjetje, ki vztraja pri principih, ki so preživeti zaradi 
spreminjanja trga in zahtev kupcev, se vedno znajde 
v težavah. Spominjam se podjetja, ki je na koncu 
propadlo. Osnovna ideja njegovega poslovanja je bila 
odli na. Preko mojega znanca so lastniki želeli izvedeti, 
ali bi jim lahko pomagal. Dal sem samo kratek nasvet, 
naj se v podjetju nehajo grdo obnašati do kupcev in 
naj obljubijo tisto, kar lahko uresni ijo ter obljubljeno 
držijo. Zelo preprost stavek, ki bi bil sam po sebi za 
podjetje lahko rešitev ne glede na finan no situacijo 
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v kateri je bilo podjetje. eprav resni en, ta stavek 
ni obrodil sadov zaradi užaljenosti in ranjenega ega 
lastnikov.
Vsekakor je bolje, da tako podjetje prodate in »zaživite« 
v novem. Gledati na prodajo podjetja kot nekaj slabega 
je navadno tako naivno kot ne ustanoviti samega 
podjetja, e vemo kaj bomo delali in si to resni no 
želimo.

8.7 RAZGALJENO: PRIMER PRODAJE 
PODJETJA

Spodaj sta opisana dva primera prodaje podjetja, ki se 
po svojih poslovnih funkcijah in misiji zelo razlikujeta. 
Z njima vam želim približati prodajo podjetja kot 
izhodno prakso ter pokazati, da pri tem ne gre za 
nekaj težkega ali slabega, pa  pa zgolj za prodajo kot 
tako.

• Razlogi za prodajo transportnega podjetja:

1. Organizacija in napredni sistem distribucije 
ima to ko preloma finan ne u inkovitosti.

2. Ko je bilo podjetje optimizirano do nivoja 
popolnih ponovljivosti, bi le-to morali 
razširiti na 50 in ve  tovornih vozil, kar 
je bilo v tedanjih asih finan no prakti no 
nemogo e.

3. Transportno podjetje bila moja prva 
stopnica v poslovni karieri, ker sem bil 
brez finan nih sredstev za za etek. Sama 
transportna branža me ni nikoli pretirano 



187Upravljanje podjetja 

zanimala.
4. Glede na u inkovitost in relativno dobre 

prodajne cene je bila po pla ilu vseh 
stroškov razlika s posli premajhna. 

• Razlogi za prodajo trgovine z oblekami in 
perilom za nose nice: 

1. Organizacija dejavnosti v lastnih poslovnih 
prostorih.

2. Ideja se je razvila ob drugi nose nosti 
moje žene, saj je nose nicam pogosto slabo 
med vožnjo z avtomobilom v druge kraje, 
podobne trgovine pa v bližini ni bilo.

3. Uspešno sodelovanje z dobaviteljem, ki 
je kasneje razširil svojo dejavnost na ve  
trgovin po Sloveniji, kar je pripomoglo k 
vrednosti podjetja.

4. Žena ni bila ve  nose a, zato nisem videl 
potenciala v svojih idejah za razvoj posla v 
bodo e.

Prodati podjetje je zahtevna odlo itev in velik izziv. 
Ne prodajajte podjetja, e nimate natan nega na rta, 
kam boste vložili sredstva od prodaje le-tega. e si 
po prodaji  vzamete as za po itek in razmislek kako 
naprej. Tudi to je pomemben del ustvarjanja novih 
podjetij. Pomnite, da tudi »pes na baterije« s praznimi 
baterijami laja bolj slabo, eprav bo vaši podjetniški 
duši že tretji ali etrti dan »dopusta« pošteno dolg as. 
Pri prodaji podjetja je pomembno, da dobro opazujete 
okolico, torej podjetja na trgu in gibanje njihovega 
lastniškega kapitala. Nekatera podjetja se združujejo iz 
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razli nih razlogov. Najbolj »zdrav« na in pridružitve 
so skupni projekti, nastopanje na trgu ali razvoj 
komplementarnih tehnologij.
 
Nekateri podjetniki za prodajo svojega podjetja 
najamejo zunanje podjetje. Seveda se v takšnem 
primeru opravi interna cenitev podjetja ter predvidi 
potencial v nadaljnjem razvoju le-tega. Podjetje je 
vredno toliko, kolikor je vreden njegov najšibkejši 
len. Najve ja prepreka, ki je pogosto tudi razlog, 

da se odgovorni lastnik za ne ukvarjati s prodajo 
ali iskanjem strateškega partnerja, je miselnost ljudi 
v podjetju. Pogosto je v takem podjetju premalo 
ambicij za iskanje novih produktov, novih kupcev in 
trgov ter premalo osredoto enosti na podro je, kjer je 
podjetje najuspešneje. Navadno primanjkuje tudi želje 
po splošnih izboljšavah in napredku ljudi v podjetju. 
Ko je splošno vzdušje zaradi pomanjkljivega vodenja 
ali usmerjanja slabo, se tudi najbolj pozitivno misle i 
oziroma ambiciozni »potegnejo nazaj«, saj so njihove 
ideje vedno potol ene ali druga e neuslišane. 

Razmišljanje, ki nas je pripeljalo k prodaji podjetja, nas 
ne more udežno pripeljati na boljše. Ko to dojamemo, 
se obi ajno na osnovi prej omenjene cenitve pri ne 
razmišljati o tako imenovanem »change managementu«. 
Nemalokrat se pri lastnikih, ki so zaznali težave v 
podjetju in so zunanjo pomo  svetovalcev ter drugih 
strokovnjakov ostro zavra ali, zgodi, da so z uvedbo 
sprememb zagledali lu  na koncu predora ter prenehali 
prodajati podjetje. Dosežena delitev po poslovnih 
funkcijah se z jasno vizijo in odgovornostjo ter z dobro 
razdelanimi procesi in intenzivnostjo dela pokažejo kot 
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odli na priložnost za nov zagon podjetja. V primeru, 
da odlo itev o prodaji ostaja nespremenjena, je velika 
možnost, da bo to podjetje iztržilo neprimerno višje 
prodajne vrednosti, kot bi jih sicer.

V primeru, da se odlo ite prodati svoje podjetje, je 
pomembno slediti procesu, ki je v prodaji logi en. V 
poglavju o prodajnih orodjih so zapisani koraki, ki 
se vedno zgodijo oziroma se morajo zgoditi tudi pri 
prodaji podjetja:

• Preizkušen sistem naj se vedno za ne z listo 
potencialnih kupcev za podjetje. 

• Listo zapišite ne glede na to, ali bodo ega 
kupca poznate ali ne. 

• Razmislite, katera dejavnost ima podobne 
(enake) kupce kot vaše podjetje. 

• Iz panoge preidite h konkretnim imenom 
podjetij v okolici, kjer bi potencialni posel 
lahko izvedli.

• Na osnovi spiska imen potencialnih kupcev 
preverite povezave z drugimi podjetji. e tega 
ne storite, boste kasneje lahko presene eni, 
da ima katero od podjetij že sedaj v lasti 
podobno podjetje, kot je vaše. 

• Ko stopite v stik s potencialnimi kupci, je 
pomembno protokol natan no pripraviti, 
saj lahko ena napa no izre ena misel ogrozi 
posel.

• Izjemno pomembno je preveriti bilance 
zadnjih nekaj let in strukturo gibanja 
zaposlenih v podjetju. Naj vas ne zavede 
rast prometa, saj je logi no, da podjetje lahko 
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raste do dvajset odstotkov in se bistveno 
ne razširi, saj uporablja notranje rezerve. V 
primeru, da na podro ju analiz niste doma i, 
vam predlagam pogovor s preverjenim 
strokovnjakom, saj gre za zahtevno odlo itev 
pri kateri lahko storite nepopravljive napake. 

• Poskrbite, da potencialni kupec ne zazna 
vaših slabosti, saj se v tem primeru lahko 
odlo i, da vas kot konkurent uni i in 
prevzame vaš posel, vi pa od vsega skupaj ne 
boste imeli ni .

• Sestanki z izbranimi interesenti naj bodo 
skrbno pripravljeni ter naj se dogajajo v 
poslovnih prostorih. Ne priporo am vam 
sestankovanja na v lokalih ob kavi ali 
podobnega. 

• Posel prodaje podjetja skušajte zadržati kot 
skrivnost. 

• Poslovni sestanek prodaje podjetja je resna 
zadeva, zato je potrebno zagotoviti intimo 
in zmanjšati možnost »motilcev« sestanka. 
Najboljši izkupi ek sestanka je sugestija 
sogovornika (potencialnega kupca), da bi se 
bilo dobro združiti.

Obi ajno se na prvem sestanku pri potencialnem 
kupcu vašega podjetja vzbudi razmišljanje in njegova 
tiha želja, da bi vaše podjetje kupil. Zato je zelo 
pomembna predpriprava, kar pomeni, da sogovornik 
ne sme ugotoviti, e ste šibki na enem od podro ij 
vašega poslovanja.

Pri prodaji podjetja se boste vedno vprašali: »Zakaj 
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bi nekdo kupil moje podjetje, e pa ima svojega?« 
Odgovora na to vprašanje sta preprosta:

1. Zato, da bi prevzel kupce na trgu. 
2. Zato, da bi pridobili know-how, patente ali 

odli ne ljudi oziroma strokovnjake.

Tako razmišljajo dobri podjetniki. Tisti, ki bi želeli 
kupiti vaše podjetje samo zaradi odli nih bilanc, 
niso isto pravi kupci in bodo po vsej verjetnosti 
s asoma podjetje zaprli. Tudi pri prodaji podjetja je 
najpomembnejše spoznanje, da poznate razloge, zakaj 
bi vaš kupec kupil to, kar ponujate. Procesi prodaje 
podjetja obi ajno niso kratki, saj je pri njih treba paziti 
na veliko podrobnosti. Napake, ki se lahko zgodijo, 
lahko kupca vzpodbudijo k prevzemu vašega podjetja 
brezpla no.

V primeru, da ste svoje podjetje prodali, dobro 
razmislite, kaj boste po eli potem. Veliko podjetnikov 
se odlo i za poslovne avanture zunaj svoje panoge, 
strokovnosti in sposobnosti na splošno. To jih navadno 
pripelje v propad, saj težko spet dosežejo svojo staro 
slavo.

8.8 PRAKTIČNI DEL: UPRAVLJANJE 
PODJETJA

Naloga 1: Zapišite pet veščin, ki so potrebne za 
dobrega vodjo.
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Naloga 2: Zapišite tri pretekle prodajne situacije v 
vašem podjetju. Napišite, kako bi jih vi vodili.

Naloga 3: Zapišite primer svojega dnevnega poročila.

Naloga 4: V desetih točkah zapišite, katere korake bi 
naredil, če bi prodali svoje podjetje.

8.9 NA KRATKO: UPRAVLJANJE 
PODJETJA

1. Pri upravljanju podjetja so pomembna vsa 
podro ja.

2. Ne podcenjujte procesa poteka razvojne 
strategije podjetja.

3. Poro anje in kontroling sta za 
uspešen razvoj podjetja nujno potrebna.

4. Na prodajo podjetja glejte kot na prodajo 
rešitev, nanjo se pripravite dobro ter nikar ne 
vztrajajte pri obstoje em podjetju, e v tem ne 
vidite smisla. 
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SKLEP

V PRODAJI SE JE POTREBNO RAZGALITI

Miselni vzorec 16: Razgaljena prodaja

RAZGALJENA 
PRODAJA

ISKRENA RE ITEV

- govorim tisto, kar resni no mislim 
- prena am dodano vrednost na 
kupca, da mu bo la je 
- katero krilo ima pti ek raje - 
spo tujem in sem spo tovan

RAZGALJENA PRODAJA = 
 PREPROSTA LOGIKA + U ITEK

IMETI RAD

- mejniki so nujni 
- ne maram monotonosti 
- vem kaj ho em 
- vem kam sem namenjen

AKTIVNOSTI

ZKP 
(zdrava kme ka pamet)

- "ne, ni zavrnitev" je odgovor na 
slabo ali povpre no ponudbo 
- veselje do uresni evanja svoje 

ISKANJE NOVIH 
RE ITEV ZA SVOJE 
KUPCE - KAJ BODO 

POTREBOVALI 
JUTRI 

- nikoli zaspati 

PRODATI PODJETJE ZA 
DOSEGANJE VI JIH 

PRILAGAJANJE KUPCU

IMPROVIZACIJA

MISIJA

Verjetno ste skozi celotno knjigo spoznali, kaj 
pravzaprav sugerira naslov knjige. V asu »obla nega« 
ra unalništva in umetne inteligence je tudi v klasi nih 
panogah postalo jasno, da bo pri tako hitrem razvoju 
vseh vej industrije potrebno spremeniti njihove 
prodajne temelje. Knjiga skuša to prikazati skozi 
prakso, ki je in bo še bolj pomembna v prihodnosti, ko 
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bodo ve ino naših del opravljali stroji in ra unalniki, 
ljudje pa bodo kot posledica tega pla ani samo po 
u inku. To se bo še toliko bolj kazalo v prodajnih 
službah.
Kot ste spoznali prodaja ni »bavbav«, prav tako pa ni 
panoga, ki bi jo bilo potrebno »zanemarjati«. Dejstvo 
je, da osnovnih prakti nih veš in prodajalca, predvsem 
pa njegovega odnosa do ljudi še nekaj asa ne bodo 
mogli zamenjati »natan nejši« roboti. Spoznali ste 
tudi, da je bistvo prodaje, da se ta izpelje in ve ina 
ostalih postopkov ni pomembna, e je ta u inkovita. 
Popolna praksa je bistvo moderne prodaje, zato se je 
v postopku prodaje potrebno popolnoma »razgaliti« in 
tako motivirati kupca. V poplavi internetne revolucije 
so kupci postali dobro pripravljeni, saj lahko sleherno 
informacijo o rešitvi, ki jo prodajate, in njeni ceni 
preverijo mimogrede. Pomembno je, da tudi vaša 
miselnost sledi temu zgledu. Pomembno je tudi, da 
razumete, da klasi no »prepri evanje« ni ve  dovolj za 
uspešno prodajo kompleksnih rešitev. Poleg klasi nih 
metod prodajalca, je potrebno vsako prodajno aktivnost 
od stavka do sestanka dobro argumentirati, saj le tako 
lahko kupce prepri ate v nakup in obdržite dobro ime 
na trgu.
Kot ste spoznali, je treba prodajo dodobra razgaliti 
v njenih klju nih delih, to je zaklju kih. Verjetno se 
bo ob na elih te knjige muzal mnogokateri prodajni 
svetovalec, vendar nih e ne bo zanikal njenega bistva, 
to je prodaja v praksi.
Kot podjetnik ste verjetno že imeli opravka s prodajnimi 
svetovalci in »coachi«. V veliki ve ini vsaj enkrat niste 
bili zadovoljni. Preve krat ste si verjetno rekli: »Prodaj 
namesto me ali pa me nau i prodajati v praksi, ne 
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rabim nasvetov kako prodati, želim samo prodati in 
razvijati podjetje naprej.« Pomembno je poudariti, da 
v vašem podjetju namesto vas ne bo prodal nih e, 
dejstvo pa je, da vam brez prakse ne bo uspelo.

eprav bi lahko rekli, da pljuvam v lastno skledo, 
vam lahko svetujem, da boste dobrega prodajalca 
prepoznali po tem, da bo svoje pla ilo želel vezati na 
rezultate. Velikokrat vas bo stalo ve , kot e bi imeli 
zaposlenega komercialista ali prodajalca specialista, 
vendar pa je dolgoro no za vas to boljša rešitev.

ALI SEM PREROK PRODAJE V DOMAČI 
VASI

V internetnem asu popolne globalizacije se morate 
zavedati, da je potrebno na globalni trg gledati kot 
lokalni. Naj vaših idej in poslovanja ne omejujejo 
državne in geografske meje. Premnogokrat se je že 
zgodilo, da v doma em kraju in državi podjetniškega 
potenciala posameznika niso prepoznali. Taki bodite 
tudi sami pri najemanju prodajalcev in ostalega kadra. 
Naj vas ne omejujejo rasni, nacionalni ali podobni 
zadržki. V ljudeh poskušajte prepoznavati potencial, 
pa naj bodo to agenti na tujem trgu ali vaši sosedi.
Pa vendar. Ne živite v izgovorih slabega doma ega 
trga.
Svoje globalno razmišljanje uporabite tudi doma in 
spoznali boste, da je tudi vaš doma i trg del globalne 
ekonomije in ne razmišlja veliko druga e.

e želite postati »prerok prodaje v doma i vasi«, 
bodite to no to: »prerok«. Pomembno dejstvo, ki ga 
navaja veliko svetovno uspešnih podjetnikov, je, da 



196 Razgaljena prodaja

je v vsakem poslu potrebno staviti. Staviti ve  let v 
naprej. Le tako boste lahko ostali pred konkurenco in 
bodo vaše ideje obrodile velike sadove, vi pa izpolnili 
vaše sanje.

Tudi sam želim uresni iti svoje sanje. Del teh je, 
kot ste spoznali skozi knjigo, pomagati ljudem pri 
izpolnitvi svojih. Ker so se mi brazgotine ran, ki jih 
navadno prinese poslovno življenje, za vas zdele 
nepotrebne, sem se odlo il, da želim svoje izkušnje 
deliti z vami. Nisem ne prvi in zagotovo ne zadnji, 
ki želim prenesti dobro, napa no, v asih udežno in 
v osrednjem pogledu udovito življenje ljudem, ki so 
na svoji poslovni poti zastali pri kakšni oviri ali pa 
si želijo neko  uspeti v poslu. Za vsakega poslovneža 
ali bodo ega poslovneža je gotovo pomembno, da 
spremlja zapise poslovne in življenjske zgodovine ter v 
sodobnem asu tudi ažurno sledi vsem informacijam, 
ki jih lahko pridobi od ljudi. V asih slišim izgovor 
svojih kupcev, klientov in prijateljev: »Veš, sedaj je 
kriza.«” Vendar je moj odgovor vedno enak: »Ampak 
vi živite tukaj in zdaj. To je vaša priložnost.« 
  
Prebrali ste knjigo, ki vam bo poslovne uspehe ali 
pogled na poslovni svet precej spremenila. Spoznali 
ste življenjske metode, kjer ste vmes lahko dejali »To 
podro je odli no obvladam« ter na nekaterih drugih 
segmentih prebudili »spe  potencial«, ki ste ga hranili 
od nekdaj.
 
Poslanstvo, ki sem si ga zadal s pisanjem te knjige, 
je preprosto. Prvi cilj je spodbuditi ljudi, da naredijo 
korak naprej k svoji sre i in zaživijo svoje življenje, 
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kot si ga zaslužijo. Drugi cilj pa je bil napisati knjigo, 
ki bi jo resni no prebrali, saj verjamem, da vas je 
vsaj malo dopolnila. Moje spoštovanje do slehernega 
bralca je na visoki ravni. Tako menim, da tisti, ki ste 
v knjigi zaznali osebno kritiko, le-te nisem zapisal jaz, 
pa  pa jo je zapisalo Življenje. Ne bodite preve  strogi 
do sebe! Preve  ljudi jemlje svoje delo preve  resno. 
Na žalost z odgovornostjo do svojih dejanj in vizij v 
bodo e ter premalo smelosti in sprostitve tako zakr ijo 
potencial, ki se nahaja v njih in njihovih najbližjih.
 
Osrednje sporo ilo, ki sem vam ga želel predati, je:

• Postavljajte vprašanja potencialnim kupcem.
• Postavljajte vprašanja sebi.
• Odgovorite na svoja vprašanja.
• Postanite nekomu coach.
• Najemite coacha zase.
• Radi imejte svoje kupce.
• Imejte radi svoje sodelavce.
• Ve krat se zahvalite svojim najbližjim za 

podporo in potrpljenje.

eprav boste upoštevali v praksi preizkušene na ine 
in orodja, vam ne bo vedno prijetno. V asih bo tudi 
težko in naporno. Zato ne pozabite svojih sanj in ciljev. 
Sanje niso prepovedane in nikoli jih ne boste prerasli.

Sam sem in bom vedno ostal tak, saj je pomagati 
drugim dosegati višje cilje moja strast. Ob tej se vedno 
znova zanašam na svoj osebni moto: zdravi preteklost, 
živi sedanjost in sanjaj prihodnost.
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