
IV savaitė
M.A.G.N.E.T.I.(C.) 



KODĖL M.A.G.N.E.T.I.(C.) ?

• Asmeninė patirtis;

• Kuo labiau stengiatės parduoti, tuo daugiau priešinasi
klientas;

• Kodėl 7 žingsniai?

• Visuomet žinote, kur esate dirbdami su savo klientais;

• Komfortas dirbant telefonu;

• Malonesnis procesas klientui.



1 dalis - M.A.G.N.E.T.I.(C.) 

• Manage data (klientų bazė, paieška);

• Atractive call (mandagumo skambutis);

• Gates open (atvėrimas - atsivėrimas);

• Needs (poreikių aiškinimasis);

• Enter offer (pasiūlymo teikimas - prezentacija);

• Transaction (sutartis, sandoris, rezultatas);

• Interview (pokalbis po pardavimo);

• Cross selling.



2 dalis – MANAGE DATA
(KLIENTŲ BAZĖ, PAIEŠKA)

• Ką reikia žinoti apie klientus?

• Kur rasti klientų?

• Specialioji informacija apie klientą;

• Renkate tą, ko neprireikia, o neturite to, ką galėtume panaudoti;

• Kliento asmeninės savybės, nuotaikų svyravimai;

• Žymėkite, kuriuo dienos metu geriau skambinti konkrečiam klientui;

• Atsidarius kliento kortelę prieš skambutį, papildykite nauja
informacija (žingsnelis pirmyn);

• Nesiblaškykite darbų sąraše, būtinai eikite iš eilės nuo viršaus;

• Pasirinkite sau tinkamą klientų valdymo sistemą (CRM);

• Kliento identifikacija (lead, potential, win, lost, customer, cross sell);

• Susijusios įmonės, filialai, darbovietės pasikeitimai.



NAMŲ DARBAI

Papildyti nauja informacija apie savo klientus prieš 
jiems skambinant.



3 dalis – ATRACTIVE CALL
(mandagumo skambutis)

• At(si)palaidavimas;

• Paprastas lengvas pokalbis;

• Malonaus įspūdžio sudarymas;

• Kontakto užmezgimas;

• Vienas mažas žingsnis pirmyn link bendradarbiavimo su
klientu;

• Vėl taikyti, jei užstringame kažkuriame žingsnyje.



NAMŲ DARBAI

Mandagumo skambučio scenarijaus kūrimas.



4 dalis – GATES OPEN
(ATVĖRIMAS - ATSIVĖRIMAS)

• Pasikeičia kliento balso tembras;

• Staiga pagerėja bendra pokalbio atmosfera;

• Pajaučiate vidinį pakylėjimą - YES!;

• Klientas nori tęsti pokalbį ir eiti su jumis toliau;

• „Geriausia, jei jūs tiesiog pas mus atvažiuotumėte ir
vietoje pasikalbėsime“;

• „Tiesiog aptariame tai dabar”;

• “Negaiškime laiko ir geriau prie reikalo”;

• “Geriausia nuotaika direktoriui būna <…>dienį ”.



NAMŲ DARBAI

• Pasistenkite pastebėti, kai pokalbyje atsiranda
kliento atsivėrimas - nepamiškite stebėti ir savo kalbą
tuo metu;

• Atsivėrimo - atidarymo žingsnis: scenarijaus
modulio integravimas - kūrimas.



5 dalis – NEEDS
(POREIKIŲ AIŠKINIMASIS)

• Stenkitės klausinėti paprastesniais terminais, nei tai daro kiti
pardavėjai;

• Neskaitykite klausimyno, kai kalbate su klientu (bet vertėtų
užmesti akį);

• Pasižymėkite svarbiausius klausimus, be kurių negalite eiti
toliau;

• Pasiruoškite galingus, nenuginčijamus klausimus;

• Turėkite pavyzdžių:

“Mūsų klientai renkasi tai todėl, kad…” (padės klientui kalbėti
atviriau)

“ Koks turėtų būti mūsų pasiūlymas, kad svarstytumėte mus kaip
tiekėjus?”



NEEDS (POREIKIŲ AIŠKINIMASIS)

• Daugiausia klausimų naudokite atvirų, bet nevenkite ir 
uždarų.

• Daugiau tylėkite, tegul kalba klientas.

• Pokalbyje nepamirškite PAUZIŲ.

Pauzė:

1. Po užduoto jūsų klausimo;

2. Po to, kai išgirstate atsakymą.

Pauzės turėtų būti ne per ilgos: 2-3sek.



NAMŲ DARBAI

Poreikių išsiaiškinimo klausimai/teiginiai ir jų 
integravimas į pokalbio scenarijų.



7 dalis – TRANSACTON
(SUTARTIS, SANDORIS, 

REZULTATAS)

• Lengvas paprastas užbaigimas;

• Nevarginkite kliento ilgais formalumais -
supaprastinkite šį procesą (paprasta: “one click”);

• Aiški eiga - MIKIS;

• Jei tik įmanoma, tegul klientas deleguoja tai
administratorei.



NAMŲ DARBAI

1. Sandorio užbaigimo pokalbio scenarijus.

2. Susirašykite paprastus trumpus teiginius
sandorio užbaigimui.

3. Supaprastinkite savo paslaugos/prekės
užsakymą - sandorio užbaigimą.



8 dalis – INTERVIEW
(POKALBIS PO PARDAVIMO)

• Paskambinkite greičiau nei po „kelių savaičių“;

• Klauskite atvirais klasimais, o ne standartiškai “ar esate
patenkinti?”;

• “Kas labiausiai patinka naudojantis<…>?”;

• Pokalbis turėtų būti trumpas ir labai lengvas (bet
nestabdykite kliento jei jis nori kalbėti ilgiau);

• Nuraminkite ir pradžiuginkite klientą, jei jis jausis šiek tiek
nejaukiai sulaukęs nelaukto skambučio ;

• “Beje norėjau priminti, jei dar to nespėjote išbandyti, yra
tokia funkcija…” (netikėti papildomi bonusai);

• Leiskite klientui pasidžiaugti įsigyta preke/paslauga ir
pasidžiaukite drauge su klientu.



NAMŲ DARBAI

1. Interview pokalbio scenarijaus kūrimas po
pardavimo.

2. Sugalvokite priežastį paskambinti klientui (pvz.:
pasiūlyti bonus, priedą) ir jį pradžiuginti.



9 dalis – CONTINOUS SALES
(TĘSTINIAI PARDAVIMAI)

• Nelaukite, kol klientas pats paskambins;

• Klientas gali paskambinti ir pats! (nespirgėkite balse iš laimės,
bet ir nepasirodykite arogantiški);

• Pažiūrėkite žingsnius, ar viskas pardavime prieš tai vyko pagal
Jūsų planą;

• Išsiaiškinkite, ar tikrai kita paslauga/prekė yra reikalinga klientui;

• Skambinkite periodiškai, bet neužkniskite: “gal jums dar ko
reikia?”;

• Laiku sureaguokite, kai kreipiasi pats klientas! ( “ai, palauks, jis
nuolat ir taip perka”…);

• Pasižymėkite, kaip dažnai klientas nori su mumis bendrauti.



NAMŲ DARBAI

1. Continuous sales pokalbio scenarijaus kūrimas.

2. Stebėkite savo elgesį, kai klientas pats
skambina ir kai skambinate jam jūs.

3. Apgalvokite, kokia jūsų kita paslauga ar prekė
gali būti aktuali klientui.



10 dalis - APIBENDRINIMAS

• Jei jaučiate, kad eiga nevyksta pagal numatytą planą, grįžkite
žingsniu atgal;

• Nesistenkite peršokti žingsnių į priekį per greitai ir nedelskite, jei
tinkamas laikas keliauti toliau;

• Neprezentuokite (E), neišsiaiškinę, ko klientui reikia (N);

• Kiekvieno pokalbio telefonu metu - MIKIS ir terminai;

• Fiksuokite, kuriame žingsnyje esate su klientu (pvz. žymėkite
raidėmis);

• Kiekviename žingsnyje ir pokalbyje galvokite, kaip užbaigti su “BE
OPEN”*;

• Nėra netinkamo laiko paskambinti konkrečiam klientui, tačiau
visiems skambinti iš eilės pirmadienį 9 val. nereikėtų...



APIBENDRINIMAS

• Skambinkite tada, kuomet esate savo efektyvumo
viršūnėje;

• Įrašų perklausos, analizė po skambučių sesijos;

• “Parazitų” naikinimas;

• Statistikos vedimas (jei nenaudojate CRM);

• Klijuokitės prieš save svarbiausias citatas, turbo
klausimus, teiginius - padės pokalbiuose;

• Skambinkite (kartokite) kiekvieną dieną 30 dienų;

• Pripraskite prie įvairių netikėtumų pokalbiuose ir
išmokite tuo mėgautis!;

• Koreguokite savo scenarijus.


