ZISK AKO SI ZÍSKAŤ A UDRŽAŤ ZÁKAZNÍKA

JAK ZÍSKAT ZÁKAZNÍKA
NA STUDENÉM TRHU
Je

mnoho způsobů, jak získat nového zákazníka,
který o nás nic neví, a my nevíme nic o něm.

Mezi ty nejčastěji používané patří:
■ Webové stránky
■ Newslettery
■ Inzerce tištěná či elektronická
■ Rozesílání marketingových
materiálů do firem
■ Telefonáty osobám z databází
■ Osobní návštěvy u neznámých
klientů
Možností je mnoho. Je otázkou, který
z těchto způsobů je nejefektivnější
a přináší rychlé a spolehlivé výsledky.

Jak vyplývá z mnoha
nezávislých průzkumů,
tak všeobecně nejúčinnější je telefonát
osobám v předem
definované databázi.
STUDENÝ TRH
Jen vyslovení tohoto slova dokáže
v obchodníkovi vyvolat sevření
v hrudi, ztuhlost, panickou reakci,
úlek či obavu. Možná jste jedním
z lidí, kteří takto reagují nebo takovou
nebo obdobnou reakci mají vaši obchodníci či kolegové. Samozřejmě je
takovýto telefonát už dopředu odsouzen
k nezdaru, protože klíčem k úspěchu
je pozitivní postoj a přesvědčení, které
nám dodává energii. Ano, telefonovat
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na studený trh je nepříjemné. Je to
stresující, hloupé, odpuzující. A proto
vám doporučuji, abyste po přečtení
tohoto článku naprosto vymazali spojení „volání na studený trh“ ze svého
slovníku a ze své mysli a zkusili ho
nahradit slovy, která vás motivují,
lákají vás a těšíte se na ně.
Malé cvičení: Připravte si minimálně
10 výrazů nebo slovních spojení,
kterými nahradíte „studený trh“.
V čem konkrétně jsou pro vás
motivační a přínosná?
Ale jak vůbec budete vědět, co přejmenovat, resp. co nedělat a čemu se
vyhnout, pokud nebudete vědět, co je
to vlastně telefonování na studený trh?
Jako základní jednoduchou definici
bych použila: Telefonování na studený
trh je volání někomu, koho neznáme
a on nezná nás. Voláme na předem
stanovená telefonní čísla, kdy nemáme
žádné informace o osobě na druhé
straně. Automaticky vytáčíme nějaké
„slepé“ číslo, používáme standardizovaný telefonický skript bez možnosti
změny, aplikujeme neutrální tón hlasu,
který nereaguje na klienta atd. To
znamená, že studený telefonát nezahrnuje osobní reakce na konkrétní osobu
na druhé straně telefonu. Stalo se
někdy někomu z vás, že jste se chovali
přesně tak, jak popisuji nebo něco
bylo jinak? Prostě jste byli přirození,
odlišní, zajímající se?

Jsem si jistá, že každý z nás někdy
v životě i při nalajnovaném telefonátu
vybočil a jednal nestandardně s ohledem na to, co klient v danou chvíli
požadoval nebo potřeboval. A právě
tato flexibilita nás posouvá dál a umožňuje nám dělat věci jinak a lépe.
Pokud budeme věci dělat tak, jak jsme
je dosud dělali, tak budeme dostávat
výsledky, které jsme dosud dostávali.
Všechno v našem životě je o změně:
co začneme dělat jinak a jak to začneme
dělat jinak?
■ Při telefonování můžete získat,
cokoliv si přejete, pokud pomůžete
naplňovat přání jiných lidí.
■ Zákazníci rádi nakupují, ale nechtějí,
aby jim bylo prodáváno.
■ Zákazník nakupuje ze svých důvodů,
a ne z těch našich.
Stále ještě hodně obchodníků věří, že
telefonování je jen hra čísel, tj. čím
více lidem zavolám, tím víc klientů
získám. To je částečně pravda, ale
mnohem důležitější je pracovat na
kvalitě telefonátu.Základem úspěchu
při telefonování je kvalitní příprava
sestávající se z mnoha kroků, mezi
které patří:
■ Základní postoj a naladění mysli
obchodníka
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Zahrnuje práci s limitujícím přesvědčením a dosažení stavu vysoké
výkonnosti pomocí speciálních technik,
které vychází z neuro-linguistického
programování. Naše přesvědčení
o tom, co jsme nebo nejsme schopni
dokázat, je brzdou, která nám nedovolí
překročit námi nastavenou laťku. Síla
přesvědčení je krásně vidět třeba
v atletice, kdy určitý mýtus o nedosažitelnosti brání sportovcům překonat
časový nebo vzdálenostní limit. Ale
ve chvíli, kdy jeden sportovec tuto
hranici překoná, tak ji najednou dosáhne v krátkém čase několik dalších
sportovců.
Obchodník: „Já nemohu v tomto čase
telefonovat, protože hodně lidí je
v tomto čase na poradě.“
Kouč: „Co by se stalo, kdybyste zavolal?“,
„Na základě čeho se domníváte, že
hodně lidí je v tomto čase na poradě?“
Obchodník: „Já si nedokážu dohodnout
schůzku telefonováním s neznámým
člověkem.“
Kouč: „Už se Vám někdy stalo, že jste
si takovou schůzku dohodl?“, „Co by
se muselo změnit, abyste si dokázal
schůzku dohodnout?“
■ Pochopení motivů klienta
pro nákup
Zákazníci mají svoje vlastní důvody
a motivy, které je vedou k tomu, aby
zakoupili daný výrobek nebo službu.
Jejich rozhodování je ovlivněno možnou
hodnotou, kterou koupí získají.
Z toho důvodu si úspěšný obchodník
dopředu připravuje výroky o možné
hodnotě a přínosu pro klienta obsahující specifická slova a fráze, které
používá na začátku rozhovoru. Tyto
výroky mají za cíl zvýšit zvědavost
klienta a současně minimalizovat
možný nesouhlas. Aby obchodník
mohl tyto výroky připravit, tak potřebuje pochopit svět a myšlení daných
klientů.
Každý zákazník má své osobní potřeby,
které se odrážejí při výkonu práce
a ovlivňují klíčová rozhodnutí. Například zákazník potřebuje zaujmout svého

nadřízeného, dosáhnout plánovaných
obratů, udržet náklady na plánované
výši, získat exklusivní produkt nebo
novinku na trhu, a to u něj povede
k získání odměn, bonusů, povýšení.

se kterým hovoříme po telefonu, však
je nutné tyto pozitivní odlišnosti vyzdvihnout hned na začátku telefonátu.
Buďte odlišní již po první větě.

Malé cvičení: Připravte si seznam klientů, které chcete oslovit. Zeptejte se sami
sebe na následující otázky a napište si odpovědi pro každou osobu na seznam.
Abyste byli schopni na uvedené dotazy odpovědět, tak je nejlepší „vstoupit do bot“
druhé osoby. Představte si, že vy jste ta osoba. To vám pomůže lépe pochopit
myšlenkový proces klienta.
Jak vypadá jejich každodenní život a práce?
Na základě čeho jsou ve své práci hodnoceni a odměňováni?
Jaký vliv na to můžete mít vy nebo váš výrobek či služba?
Co vaši zákazníci chtějí získat a čemu se chtějí vyhnout?
Co zákazníci získají zakoupením vašeho produktu?
Co zákazníci ztratí/o co přijdou tím, že váš produkt nekoupí?
V čem jste odlišní od konkurence?
Proč by si zákazník měl vybrat právě vás?
Co chcete, aby zákazník řekl svému kolegovi po skončení vašeho telefonátu?
A právě to, co klient získá sám pro sebe,
je ta nejdůležitější oblast.
Většina z nás je motivována buď touhou
něco získat, nebo naopak obavou, že
něco ztratíme. Pokud chceme tento
způsob motivace využít, tak je dobré
hovořit velmi konkrétně a jasně. Jak
touhu, tak obavu je nezbytné klientovi
popsat v obrazech, zvucích a pocitech.
Teprve potom si klient uvědomuje
rozdíly oproti jiným nabídkám produktů či služeb a oproti jiným firmám.
■ Odlišnost v telefonátu
To, že jsme nějak odlišní a lepší v porovnání s konkurencí, většinou dokážeme
definovat na obecné rovině. Pro klienta,

Malé cvičení: Připravte si na základě
získaných informací o klientovi vzorový
telefonát, který bude odrážet všechna
specifika a odlišnosti daného klienta.

JAK ZÍSKAT ZÁKAZNÍKA
NA STUDENÉM TRHU

Není to nic náročné, ale základní
ingredience k úspěchu jsou:
■ Věřit si!!!
■ Znát klienta – jeho motivy, potřeby
a hodnoty.
■ Umět se naladit na klienta – reagovat
na něj a být flexibilní.
■ Být jiný, odlišný od konkurence, zajímavý.
Pripravilo: Centrum systemiky a NLP s. r. o.

Jak je možné, že někteří obchodníci vydělávají pravidelně
ohromné množství peněz? Naučíme Vás jejich tajemství!!
Netradiční výcviky obchodníků se zaměřením na:

■ Koučovací způsob vedení rozhovoru
■ Techniky Neuro-linguistického programování
■ Konverzační hypnózu a nepřímé sugesce

O úspěchu či neúspěchu rozhodují detaily!!
Centrum systemiky a NLP s.r.o., www.systemika-nlp.cz
Ing. Jitka Ďuricová: Tel.: +420 724 256 055, e-mail: duricova@systemika-nlp.cz
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