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SERVIS STRANK -
ključ do uspeha

Tanja Verhovnik

KongresDIREKT 2019

Posel sklenemo s človekom. V očeh strank vi 
predstavljate podjetje!

Od tega, kako ravnate s strankami je odvisen 
UGLED IN PRIHODNOST podjetja!

ODNOS DO STRANK je ključ DO USPEHA

Kaj bi rekli, kakšne so danes 
stranke?

 Prijazne

 Razumevajoče

 So z vsem 
zadovoljne

 Ko boste uspeli 
dostaviti bo v redu

Ali so zahtevne?

 „Zelo pametne“

 Ne vedo o čem govorite

 Ne govorijo isti strokoven jezik

 Še včeraj bi bilo prepozno

 Vam oponašajo konkurenco

 Ne povedo odkrito vsega

 Se ne morejo odločiti, se neumno odločijo
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Kakšna so danes pričakovanja 
strank?

Glavno pravilo:
če boste vedno profesionalni, bo 
prodaja rasla!

1. To, kar delate, delajte bolje kot ostali

„Če je že nekaj vredno delati, to delamo dobro!“

6 pravil profesionalnosti
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2. O tem veste več, kot konkurenca

„Vedenje - natančno razumevanje vseh 

nians produkta, vseh                                              

odgovorov, 
POZNAVANJE STROKE.

3. Si nenehno prizadevate za izboljšave

6 pravil profesionalnosti

„ Si prizadevajo za več znanja, več prakse 
z namenom, da postanejo boljši v tem, 
kar počnejo.“

Najboljši profesionalci so skromni in 
zmeraj verjamejo, da so lahko boljši.

4. Zmeraj lahko ponovite 
uspeh

„Zmožnost ponavljanja istih 
nalog vedno znova brez 
odmikov v popolnosti, ne 
glede, če so verbalne ali 
fizične.“

6 pravil profesionalnosti

5. Ne dovolite, da vaša čustva vplivajo na izvedbo 
ali to, kako se počutite.

„Če počnemo nekaj, kar nas dolgočasi, ali nam 
danes ni za to, enostavno prestavimo na jutri. 
Profesionalci nekaj, kar morajo narediti, naredijo, 
ne glede na to, kako se počutijo.“

6 pravil profesionalnosti



15. 07. 2019

4

6. Imam načrt! Sami sebi postavljate 

cilje in načrt, kako jih boste dosegli.

„Profesionalci porabijo precej časa, da razmišljajo, kje 
želijo biti v življenju, ne glede, če je to ta petek ali čez 10 
let. In o tem, kako bodo prišli tja, kjer želijo biti.“

6 pravil profesionalnosti Ni „rojenih tržnikov“!

KONTROLA IN IZOBRAŽEVANJA: Dober 
tržnik, skrbnik strank se izgradi! Ves čas 

preverjamo uspešnost. 

PSIHOLOG, KOMUNIKATOR, TRŽNIK

Profesionalen in uspešen 

Uporablja znanje, energijo in domišljijo namesto prisile:

Posluša kupca in  zanj razmišlja
Ne ponuja izdelkov in storitev, ampak zagotavlja rešitve,   

nudi koristi in prihrani stroške
Redno analizira svoje klice, razvija najučinkovitejše 

argumente, se uči na izkušnjah

NISTE PRODAJALEC, ampak PARTNER IN SVETOVALEC podjetju.

 Barva glasu

 Ton glasu

 Nasmeh

 Uporaba lepega knjižnega jezika

 Vedno profesionalno prijazni 

 Če dvomimo, se to sliši

MOČ KOMUNIKACIJE
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KAKO VIDETI SVET SKOZI OČI 
VAŠIH STRANK

Hitrost govora, način konverzacije 
in strukturo klica prilagodimo tipu 
osebe na drugi strani! 

ETIČNI KODEKS dela s kupci

 Kvaliteta

 Poštenost

 Zaupanje

 Odgovornost

 Podpora

Osnovne napake iz skritega 
kupca

 Stranka vodi klic in ne tržnik

 Stranka postavlja vprašanja, tržnik vpraša bolj 
malo.

 Razen enega, nihče ne izpostavlja, zakaj izbrati 
njih. 

 Vsi odgovarjajo tehnično, ne podajajo prodajnih 
argumentov. 
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Kriteriji za merjenje učinkovitosti 
dohodnega KLICA:

Pozdrav Poslušanje

Vljudnost, tankočutnost Postavljanje vprašanj 

Razlaga, Prodajni argumenti Reševanje  problema

Intonacija Ponovitev  dogovorjenega  in zaključek

Ali smo obdržali stranko/Ali smo prodali

Obvezne sestavine klica

1. Jasna in glasna predstavitev podjetja in osebe, katera 
se oglasi na telefon

2. Stranka mora začutiti, da jo poslušamo in sledimo   
njenim zahtevam 

3. Preverimo podatke o stranki in naročilu
4. Takoj se rešimo reševanja problema, postavljajmo   

vprašanja, da razjasnimo situacijo
1. Problem moramo rešiti, če ne takoj, pa stranko še v 

istem dnevu pokličemo
2. Ob koncu pogovora na kratko ponovimo kaj smo se 

dogovorili in prijazen pozdrav

Če morate stranki nekaj večkrat povedati, 
potem je vaša razlaga šibka!

 Aktivno poslušajte in popravite razlago

 Ali pazljivo berite kaj in kako vam pišejo!

KORISTI za uporabnika

VEČAJTE NAKUP z izdelki, ki jih 

stranka še dodatno potrebuje!
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KAJ PRIHRANI

Naredite nekaj SAMO ZANJ!

GARANCIJE, ki mu jih lahko 
daste, DA BO DELOVALO.

Kaj lahko storite zanj, česar 
drugi ne morejo –
EDINSTVENOST- ZAKAJ VI!

ODLIČNOST PODJETJA SE POKAŽE PRI 
ODPRAVLJANJU NAPAK!
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HITER IN ODZIVEN SERVIS

„Kaj tako dolgo traja?“

Ljudje ne moremo čakata več dni na popravilo 

računalnika, saj ga potrebujejo vsak dan.

Kaj je še dopusten čas za popravilo? 

Posledice – tudi, če niste krivi! Hvala za pozornost!

VPRAŠANJA?

Verus d.o.o. – www.verus.si

tanja.verhovnik@verus.si


