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

Padidink pardavimų 
rezultatus per 30 dienų

Arnas Dalinkevičius



Rekomendacijos

• Būtinai atsispausdinkite užrašus (komentarams, 
pastaboms, tai, ką taikysite nedelsiant)

• Atlikite namų darbus po kiekvienos dalies
• Veskite užrašus – tai jūsų idėjų bankas
• Analizuokite pokalbių įrašus nuo pirmų užsiėmimų
• Fiksuokite, braukite, klijuokite žodžius “parazitus”
• Vienoje vietoje užsirašykite klientų 

abejones/prieštaravimus
• Užsirašykite kilusius klausimus ir neaiškias situacijas



Mano patirtis
• Reklama
• Gyvybės draudimas
• Programinė įranga 
• Namų apyvoka ir buitinės prekės
• IT mokymai 
• Kalėdinės prekės
• Didmeninė prekyba (Rytų Europa, Azija)



• Nuo 2003 m. dirbu aktyviuose pardavimuose 
• Esu numeris 5 iš 300 geriausių aktyvių 

pardavėjų
• Apmokiau per 720 naujokų
• Atlikau per 40 000 išeinančių skambučių
• Pardavimų skaičiaus augimas +215 % (90 dienų)
• Perklausiau per 2000 pardaviminių  pokalbių



Kurso apžvalga I savaitė

SKAMBUTIS
• Skambutis – įsikišimas
• Esminiai du klausimai
• Skambučio tikslas (-ai)
• Bazinė skambučio 5 žingsnių technika 
• Dinaminis skambučio kelias 
• Apibendrinimas



Kurso apžvalga II savaitė

POKALBIAI TELEFONU
• Įvadas
• Tai, kas svarbu pokalbyje
• Scenarijų sudarymo principai #1
• Scenarijų sudarymo principai #2
• Scenarijų sudarymo principai #3
• Stiprintuvai
• Prieštaravimai ir Abejonės
• Ping Pong - One Team
• Dažniausi prieštaravimai
• Veiksmai po skambučio
• Elektroniniai laiškai ir skambučiai
• Pirmos dalies apibendrinimas



Kurso apžvalga II savaitė

SUSITIKIMAI
• Elgesys susitikime
• Apšilimas
• Poreikių aiškinimasis
• Pasiūlymas
• Derybos
• Užbaigimas
• 8 testų sistema
• Apibendrinimas



Kurso apžvalga III savaitė

ĮRANKIAI
• Įvadas
• Klientų bazės
• Klientų valdymo sistemos
• Darbo vietos svarba
• Įrankiai
• Statistika



Kurso apžvalga III savaitė

PSICHOLOGIJA
• Emocijos
• Pasiruošimas
• Geras pašnekovas
• Elgesys pokalbio metu
• Prasiskambinimas
• "NE" valdymas
• Atsistatymas
• Nusiteikimas
• Apibendrinimas



Kurso apžvalga IV savaitė

M.A.G.N.E.T.I.(C.)
• Įvadas
• MANAGE DATA
• ATTRACTIVE CALL
• GATES OPEN
• NEEDS
• ENTER OFFER
• TRANSACTION
• INTERVIEW
• CONTINUOUS SALES
BAIGIAMASIS ŽODIS
KAS TOLIAU?



I savaitė
Skambutis ir gilesnė jo 

struktūra



1 dalis - ĮSIKIŠIMAS

Kas vyksta kiekvieno skambučio metu ?

• Informacijos apsikeitimas
• Skambutis – įsikišimas
• 3 pagrindiniai klientui kylantys klausimai
• Baimė ir diskomfortas 



Skambutis

• Dažniausiai nelaukiame skambučio
• Kažką tuo metu tikrai veikiame (nieko neveikimas irgi yra 

veikimas)
• Išgirstame skambutį (aplinkiniai taip pat), vibruoja 

kišenėse - hm kas čia?
• Bzzz - atsiliepti ar neatsiliepti?
• Neretai mums skambina pačiu nedėkingiausiu metu
Rekomendacija
• Sušvelninkite tą įsikišimą
• Per ilgai nelaikykite skambučio, kai klientas neatsiliepia 
       Tai nutinka ir mūsų klientams, kai mes skambiname jiems!



2 dalis – 2 ESMINIAI KLAUSIMAI

• KAS SKAMBINA?
Nežinomas (nematomas) numeris
• KO NORI?
Kažką siūlys pirkti, galvoti, priimti sprendimą
• (3) Kokia man iš to nauda?

Klientai greitai mus identifikuoja – kas mes ir ko mes norime!



3 dalis – SKAMBUČIO TIKSLAI

• Prieš skambinant
• Skambučio metu
• Analizė po skambučio: Ar pasiektas 

tikslas (-ai)?
Nustatykite kito skambučio tikslus!



Turėkite kelis tikslus vienu metu prieš 
skambindami

• Susitikti (ar pasiūlyti įsigyti paslaugą ar prekę)
• Užmegzti malonų kontaktą (admin, APS)
• Gauti kontaktą APS ar kito X svarbaus asmens
• Užduoti naudingus klausimus
• Išsiųsti komercinį pasiūlymą, paliekant pokalbį 

OPEN (atvirą).
• Sutarti sekančio skambučio laiką. 

Kokia bus jo tema?



Skambučio metu

• Stenkitės pasiekti kelis tikslus vieno 
skambučio metu!

• Pasiruoškite emociškai prisitaikyti prie 
staigių pasikeitimų pokalbio metu.

Rekomendacija: Susirašykite savo skambučio tikslus dar prieš skambutį.



Analizė po skambučio

• Ar pasiekti tikslai?
• Ar aiškus kito skambučio tikslas (-ai)? 
• Ar sutartas konkretus laikas 

skambinti?
• Ar aiški tema kitam pokalbiui?



4 dalis – BAZINĖ 5 ŽINGSNIŲ 
TECHNIKA

1. Atradimas (Laba diena, Jums skambina/ Laba 
diena, kuo galiu Jums padėti);

2. Paruošti klausimai (išsiaiškinti problemai, 
techniniai - tik padeda nus(is)tatyti poreikius) (šis 
žingsnis dažnai praleidžiamas bijant atmetimo);

3. Pasiūlymo teikimas - prezentacija (susitikimo 
metu, siunčiant el. pasiūlymą, pokalbio metu); 

4. Prieštaravimai (dažniausiai daugumą jų žinom i iš 
anksto);

5. Veiksmas - susitarimas susitikimui/užsakymas/ 
sandorio užbaigimas/atsakymas į užklausimą ar 
pretenziją.



NAMŲ DARBAI

Pagal jūsų darbo specifiką susirašykite šią bazinę skambučio 5 
žingsnių techniką:
1.

2.

3.

4.

5.
Nepamirškite M.I.K.I.S. - Mano Įsipareigojimas Klientui Ir Kliento Įsipareigojimas man.



5 dalis – DINAMINIS SKAMBUČIO 
KELIAS

Sutelkite dėmesį į 4 ir 5 žingsnių įveikimą!



NAMŲ DARBAI



6 dalis – APIBENDRINIMAS

• Visuomet turėkite atsispausdinę užrašus
• Žymėkitės savo pastabas pagal savo darbo specifiką
• Skambutis – apsikeitimas informacija ir įsikišimas
• Pokalbio metu ir po pokalbio kyla tik keli esminiai 

klausimai - atsakykite ir užtvirtinkite
• Iškelkite ir laikykitės keleto tikslų pokalbio metu. 

Įvertinkite, ar juos pasiekėte
• Taikykite paprastą bazinę 5 žingsnių skambinimo 

techniką
• Praktiškai išnaudokite dinaminio skambučio kelio 

stipriąsias ir silpnąsias vietas viso pokalbio metu



REKOMENDACIJOS

Nuo šiol įsiveskite įeinančius skambučius
• išsaugokite vardu, kokiu ir prisistato 

pašnekovas, taip pat priežastį, dėl ko 
skambino, pvz.: Vardenis, x paslauga)

P.S.: Jei prisistato ir pavarde, išsisaugokite ir ją,
pravers, jei ateityje skambinsite jam patys!


