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Pardavimų sistema:

Padidink pardavimų 
rezultatus per 30 dienų

Arnas Dalinkevičius



III savaitė
1 dalis. Įrankiai



1 dalis - ĮVADAS

• Klientų bazės;
• Klientų valdymo sistemos (CRM);
• Darbo vietos reikšmė sėkmingesniam darbui telefonu;
• Teisingas programinės įrangos pasirinkimas;
• Įrašai ir jų analizė;
• Statistika, konversijų svarba;
• Psichologija – kaip jaustis gerai;
• Emocijos ir jų svarba pokalbyje su klientu;
• Kodėl kyla baimė ir diskomfortas pokalbio telefonu metu;
• Tinkamas pasiruošimas;
• Geras pašnekovas;
• Elgesys pokalbio metu ir kodėl svarbu jį stebėti;
• “Prasiskambinimas” – tam tikras pasiruošimo būdas skambučiams;
• NE valdymas ir kaip atsilaikyti girdint daug prieštaravimų;
• Atsistatymas ir persikrovimas maksimaliam darbo efektyvumui;
• Nusiteikimas ir jo svarba.



2 dalis – KLIENTŲ BAZĖS

• Internetinėje svetainėje generuojami lead’ai;
• Dalyvavimas visuomeninėje veikloje (klubai,
organizacijos, sambūriai, bendruomenės);
• Įvairūs susitikimai;
• Paruoštos Excel duomenų bazės (naudotis naujausia,
atnaujinta informacija);
• Dalyvavimas parodose (lead‘ų rinkimas);
• Esamų klientų rekomendacijos (jei tai tikros
rekomendacijos ir galima drąsiai pasakyti nuo ko
skambiname);
• Socialiniai tinklai (FB, Linkedin, Google paieškos ir
t.t.).



3 dalis – KLIENTŲ VALDYMO 
SISTEMOS (CRM)

• Duomenų importavimas/eksportavimas;
• Aiškus priskyrimas (Kontaktas-> įmonė-> įmonės filialas);
• Išsami kliento kortelė;
• Konvertavimas: Lead’ai -> klientai->pirkimai;
• Užduotys (“Tasks”) su išsamiais laukeliais;
• Skambučio priskyrimas prie kliento kortelės;
• Susitikimai (prie kliento kortelės + kolegų įtraukimas);
• Priminimai (vėluojančios, esamos, būsimos užduotys);
• Išsami statistika (su eksportavimo galimybe);
• El. laiško siuntimas tiesiogiai iš kliento kortelės (paruošto laiško 

šablono panaudojimas);
• Dokumentai kasdieniam darbui (greitai peržiūrai, išsiuntimui);
• Suderinamumas su PC, telefonu, planšete.



NAMŲ DARBAI

Išbandyti kelias klientų valdymo sistemas ir
atrasti sau priimtiniausią ir patogiausią.



4 dalis – DARBO VIETOS SVARBA

• Užrašai “po ranka”;

• Vaizdas pro langą (perspektyvos matymas);

• Pakabinti priešais malonūs prisiminimai – nuotraukos,
svajonių nuotraukos;

• Pakabinti savo žodžiai parazitai, perbraukti raudonai;

• Pakаbinti parduodamos paslaugos/prekės naudų top 10;

• Pasiruošti scenarijai “po ranka”;

• Neperkrauti informacijos gausa (periodiškai peržiūrėti ką
nuimti ar atnaujinti, kabinti tik tai, kas tikrai svarbu).



5 dalis – PROGRAMINĖ ĮRANGA

• Automatinis įrašymas (pokalbių analizei);

• Failo tipas AMR (optimalus kokybės ir failo dydžio
santykis);

• Svarbių įrašų išsaugojimas;

• Įrašų analizė, aiškus failo užvadinimas (sėkmingų ir
taisytinų pokalbių atvejais);

• Laisvų rankų įranga (fokusuotis į mikrofono garso
kokybę). Ar kokybiškas garsas automobilyje naudojantis
laisvų rankų įranga?



NAMŲ DARBAI

Analizuojant savo įrašus atkreipti dėmesį:

• Ar darote pauzes?

• Balso pakylėjimai – nuleidimai.

• Pri(si)derinimas prie kliento: ar keičiasi tempas/ar
keičiasi tembras?

• Kiek laiko kalbate jūs ir kiek klientas % (kūlverstukas
5:1)?

• Ar klientas viską aiškiai ir teisingai suprato?



6 dalis - STATISTIKA

• Pardavimo konversija ;

• Pirkimas po 6 -7 skambučio;

• Statistikos rinkimas TAIP/NE;

• Kiek kainuoja TAIP, o kiek NE? (Sandorių sumos vidurkį dalinti iš
skambučių/susitikimų skaičiaus);

• Gerinimas to, kas matuojama;

• Naudinga statistika: Kontaktai/Skambučiai/Sutarti
susitikimai/Įvykę susitikimai/Pardavimai/Rekomendacijos;

• CMR statistikos panaudojimas;

• Aiškus numatytas laikas darbotvarkėje darbo proceso analizei (5 -
10 min.).



2 dalis. Psichologija



1 dalis – ĮVADAS

• Emocijos;

• Baimė – diskomfortas;

• Pasiruošimas skambučiui;

• Pašnekovas;

• Elgesys pokalbio metu;

• “Prasiskambinimas “;

• NE valdymas;

• Atsistatymas, persikrovimas;

• Nusiteikimas.



2 dalis – EMOCIJOS

• Džiaugsmas, nuostaba, liūdesys, pyktis, baimė (kertinės emocijos,
jei jos skirtingos, pokalbis tampa gyvesnis, spalvingesnis, labiau
įsimenamas klientui);

• Fiksuoti, kada esate produktyviausi ir geriausiai nusiteikę dienos
metu (svarbu efektyviausiai išnaudoti šį laiką);

• Svarbu fokusuotis į teigiamas emocijas;

• Daugiau šypsotis kalbant telefonu ;

• Nuostaba - labai nuoširdi emocija, leidžianti geriau užmegzti
kontaktą su klientu;

• Užfiksuoti geriausius asmeninius rezultatus (daugiausiai
motyvuoja ir skatina pozityvumą – pačių pasiekti aukšti rezultatai) .



BAIMĖ IR DISKOMFORTAS

• Įsikišimo baimė (klientas nelaukė jūsų
skambučio);

• Atstūmimas (bijote būti atstumti, nepriimkite
asmeniškai);

• Klaidos (bijote suklysti pokalbio metu);

• Nepasiektas tikslas (užsibrėžkite kelis tikslus
vienu metu).

Įvardinkite sau savo diskomfortą ir baimę!



3 dalis – PASIRUOŠIMAS SKAMBUČIUI

• Emocinis pasiruošimas(neskambinkite esant prastai nuotaikai);

• Techniniai įrankiai (rašiklis/popierius po ranka, CRM, mobilusis
telefonas - viskas turi veikti puikiai);

• Naudų sąrašas - ateinu su sprendimu;

• Skambučio tikslai (A-B-C);

• Skambučio scenarijus (scriptas);

• Konkretus klientų sąrašas kam bus skambinama;

• Trikdžių eliminavimas (sutvarkyti “degančius” darbus ir
nesiblaškyti);

• Imti skambinti tiesiog dabar (neatidelioti);

• Aiški konkreti užduotis (ką turite padaryti šiuo skambučiu).
Iš anksto numatykite skambučio laiką!



4 dalis – GERAS PAŠNEKOVAS

• Balsas (pri(si)derinkite prie kliento)

- Tembras,

- Tempas,

- Garsumas;

• Nusiteikimas;

• Natūralumas

- Pasiruošimas;

• Tekstas

- Aiški informacija;

- Atrinkti žodžiai.



GERAS PAŠNEKOVAS

• Nebūkite per daug entuziastingi (klasikiniai aktyvistai);

• Klientai labai svarbią informaciją ištaria kitokiu balsu
(dažnu atveju kiek tyliau nei įprastai);

• Stenkitės būti natūraliais ir būkite paprastai
bendraujantys (įgysite didesnę simpatiją);

• Nepamiškite PAUZIŲ (Kūlverstukas 5:1);

• Kalbėkite aiškiai konkrečiai ir rišliai (neskaitykite
informacijos, bet kartais “užmeskite akį”).



NAMŲ DARBAI

• Paprašykite savo kolegų įvertinti, koks jūs
pašnekovas;

• Paklauskite, ką turėčiau pagerinti, kad būtumėte
dar geresnis pašnekovas.



5 dalis – ELGESYS POKALBIO METU

• Sėdite įsitempę;

• Jaučiatės per daug atsipalaidavę;

• Braižote, rašote, piešiate;

• Pašokate išgirdę kažką svarbaus ar netikėtą
klausimą;

• Vaikštote ar kitaip judate.

Paanalizuokite savo piešinius. Kokie elementai dominuoja piešiniuose?



NAMŲ DARBAI

• Paprašykite savo kolegų, kad nufilmuotų Jus, kai
kalbatės telefonu.

• Analizuokite savo elgesį pokalbio metu, kuomet
esate produktyviausi.



6 dalis – PRASISKAMBINIMAS

• Padeda eliminuoti baimę prieš svarbius pokalbius su
klientais;

• Savo reikalus susitvarkote telefonu;

• Išsprendžiami einamieji paprasti darbiniai klausimai
telefonu su klientais;

• Pokalbiai telefonu su kolegomis;

• Svarbu pajausti momentą, kuomet jau esate įsivažiavę į
skambučius – tuomet pradėti skambinti svarbiems
klientams nedelsiant.



7 dalis – “NE” VALDYMAS

• Nepriimti NE asmeniškai;

• Visuomet bus galimybė paskambinti klientui,
(sakančiam NE) kitą kartą;

• Objektyvios/subjektyvios priežastys, kodėl klientas sako
NE (nenoras galvoti, priimti sprendimą, netinkamas
metas pokalbiui ir pan.);

• Neužsiimti savigrauža ir savęs kaltinimu išgirdus NE;

• Aiški analizė (po pokalbio pasižymėkite kliento kortelėje
NE priežastis ir savo kitą žingsnį).



8 dalis – ATSISTATYMAS -
PERSIKROVIMAS

• Persikrauti naudinga, kai “pakimbate” po sudėtingo pokalbio
telefonu, stresinės darbinės situacijos (“išmušusios jus iš vėžių”),
virtinės problemų sprendimo.

• Pereiti prie veiklos, kuri visiškai nesusijusi su tuo, ką darėte prieš
tai (mini mankšta, išėjimas į lauką pakvėpuoti grynu oru,
pasikalbėti su kolegomis neutraliomis maloniomis temomis,
pagalvoti apie būsimo savaitgalio pramogas ar tiesiog išgerti
stiklinę vandens ar arbatos).

• Jei sėdėjote ir “pakibote” būtinai pajudėkite ir nelikite sėdėti!

• Linksma muzika ar video, kuris jums vėl įjungia džiaugsmo
būseną.

• Negrįžkite prie to darbo, ties kuriuo pastrigote, jei dar
nesijaučiate “persikrovę” .



9 dalis – NUSITEIKIMAS

• Labai svarbus žingsnis prieš skambučius;

• Galvokite apie pačius maloniausius įvykius savo
gyvenime, kurie jus nuteikia pergalėms;

• Inkaravimas (vaizdas, kuris VISUOMET teikia
maksimaliai geras emocijas - atostogų, pomėgių
akimirkos, nuotraukos, labai malonūs įvykiai);

• Galvokite pozityviai - ateinate padėti klientams ir jūsų
prekės/paslaugos naudos yra neabejotinai svarbios.



10 dalis – APIBENDRINIMAS
• Darbas telefonu - tai ne baigtinis, o dinaminis, nuolat besikeičiantis procesas;

• Užsitikrinkite pakankamą kontaktų skaičių (lead‘ų) savo darbui;

• Klientų valdymo sistemos - rimtas pagalbininkas jūsų kasdieniam darbui;

• Darbo vieta - pasikabinkite darbo vietoje prieš save tai, kas jums svarbu;

• Analizės (kaip jūs kalbate, naudos žodžiai...);

• Statistika (kai žinote, kur esate, visada galite pagerinti rezultatus);

• Psihologija - kuo daugiau šypsenų telefonu, tuo mažiau prieštaravimų;

• Baimės – įsivardinkite, ko bijote stipriausiai ir bus daug lengviau su jomis tvarkytis;

• Pasiruošimas  skambučiui (kiekvienas skambutis yra svarbus) - emocija ir techninė dalis 
tinkamame pasiruošime. Skambučių tikslai ir aiškios užduotys iš anksto;

• Geras pašnekovas ir balso prisiderinimas be „peršokimų“;

• Elgesys pokalbių metu svarbus kontroliuojant pokalbius su klientais;

• Prasiskambinimas ir paprastas einamų asmeninių reikalų susitvarkymas prieš savo 
pagrindinius darbus;

• „NE“ valdymas ir nepriėmimas asmeniškai;

• Persikrauti tam kad turėtumėte didesnį efektvumą;

• Nusiteikimas ir malonūs vaizdiniai padeda geram nusiteikimui. 


