
M.A.G.N.E.T.I.(C.) 
Pardavimų sistema:

Padidink pardavimų 
rezultatus per 30 dienų

Arnas Dalinkevičius



II savaitė. 2 dalis
Susitikimai



1 dalis - ĮVADAS

• Elgesys,

• Apšilimas,

• Poreikių išsiaiškinimas,

• Pasiūlymų teikimas (keli variantai),

• Derybos,

• Užbaigimas.



2 dalis – ELGESYS GYVAM SUSITIKIME

• Pasiruošimas.

• Tinkamas kliento sutikimas.

• Vardo fiksavimas (90 % pamirštama - greitai
pasižymime raštu).

• Kliento sodinimas (vaizdas pro langą, arčiau durų).

• Antro atsiradusio žmogaus prie APS svarba.



APŠILIMAS

• Trukmė (nuo 15min. iki 40min.).
• Temos pokalbiui:
- Pomėgiai,
- Pasiekimai (asmeniniai, įmonės),
- Pokalbis apie kliento klientus.
• Įmonės veiklos rezultatai (Kalbama tik apie +, klientas
kalba apie + ir -).
• Jau apšilimo metu aiškinamasi poreikiai (nedaryti
ryškaus perėjimo, o sklandžiai stengtis “pereiti” nuo
apšilimo prie poreikių).
• Svarbu laiku pereiti prie poreikių aiškinimosi.



NAMŲ DARBAI

• Susitikite su savo klientu, prailginkite apšilimo
laiką, tuo pačiu aiškinandamiesi jo poreikius.

• Prieš susitikimą susirašykite temas, kuriomis
norėtumėte pakalbėti su savo klientu.



3 dalis – POREIKIŲ IŠSIAIŠKINIMAS

• Turėti paruoštus klausimus (TOP 10). Į juos
negavus atsakymo negalima eiti pasiūlymo
teikimo link.

• Leisti kalbėti daugiau klientui (5:1), kad
pokalbis nepavirstų kamantinėjimu.

• Laiku pereiti prie pasiūlymo teikimo.



4 dalis – PASIŪLYMŲ TEIKIMAS

• Neiti tik su vieninteliu pasiūlymu (atsitraukimo,
iniciatyvos scenarijai).

• Jei tai antras ar trečias susitikimas, būtinai išsiaiškinti ar
nepasikeitė sąlygos, aplinkybės, dėl kurių gali keistis jau
paruoštas pasiūlymas.

• Kainas geriau nurodyti intervale (taip klientas
“neužsiinkaruoja” už pamatytos kainos).

• Jei įmanoma, po poreikių išsiaiškinimo, pateikti ir
pigesnį variantą nei įprastai, ir brangesnį.

• Pasiruošti improvizacijoms teikiant pasiūlymus klientui.

• Laiku pereiti prie derybų.



5 dalis – DERYBOS

• Visuomet turėti kelis pasiūlymo variantus.

• Jei klientas staiga prašo pakeitimo ir kitos kainos čia ir
dabar - būtinai pasakyti ją ir neišsisukinėti (“kaina gali
skirtis tik 5-10% galutiniame variante”).

• Naudoti žodžius “NET”, kalbant apie naudas, ir “TIK”,
kalbant apie kainas.

• Dažniausiai klientas fokusuojasi į kainą ir jos prašo
pirmiausiai. Jūs turite kalbėti ir fokusuotis pirmiausiai į
naudas (būtinai pabrėžti kelias vienu metu), tik po to
kalbėti apie kainą.



6 dalis – UŽBAIGIMAS

• Svarbu laiku pereiti prie užbaigimo, kai klientas jau
pasiruošęs įsigyti paslaugą/prekę.

• Lengvai paprastai užbaigti (lengvai ir užtikrintai kalbėti
apie sumas).

• Trumpas terminas.

• Aiški eiga – MIKIS.

• Įtraukti kliento administratorę.



NAMŲ DARBAI

Sutrumpinti ir dar labiau supaprastinti pardavimo
užbaigimo procesą (“one click”)



7 dalis – 8 TESTŲ SISTEMA

















8 dalis – ANTROS DALIES 
APIBENDRINIMAS

• Susitikime svarbu – atsipalaidavimas.

• Apšilimo trukmės svarba - kuo ilgiau, tuo geriau.

• Naudinga apšilimo klausimus sujungti su poreikių klausimais
(sklandesnis perėjimas nuo apšilimo prie poreikių aiškinimosi).

• Teisingas klausimų uždavimas aiškinantis poreikius - raktas į
sėkmingą sandorį.

• Svarbu laiku pateikti pasiūlymą (-us).

• Minimalaus ir maksimalaus pasiūlymo svarba derybose.

• Paprastas užbaigimas ir labai aiškus užsakymo/pirkimo procesas
klientui.

• MIKIS - naudinga taikyti bendraujant su klientais.


