WARTO BYĆ NUMEREM DWA
Bywa, że klient, do którego zwrócisz się z propozycją, mówi Ci, że nie potrzebuje
Twojego produktu ani Twojej usługi, ponieważ ma już kogoś, kto mu je dostarcza.
Co w takiej sytuacji robią sprzedawcy? Zaczynają krytykować konkurencję: „Źle wybrałeś, ja to zrobię lepiej”. Spotykają się wówczas z oporem ze strony potencjalnego klienta, ponieważ nikt nie lubi słuchać, że podjął złą decyzję. Osoba ta zaczyna bronić swojego dostawcy i nastawia się negatywnie do ewentualnej przyszłej
współpracy.

Wyobraź sobie, że ktoś chce Ci sprzedać Mercedesa. Mówisz, że nie jesteś zainteresowany, ponieważ jeździsz BMW. Wtedy sprzedawca twierdzi, że BMW to idiotyczny wybór. Co zrobisz? Prawdopodobnie zacietrzewisz się i zaczniesz bronić
swojej decyzji, obstając przy tym, że jest najlepsza – nawet jeżeli w rzeczywistości
rozpatrujesz zmianę samochodu.

Jak się w takim razie zachować? Otóż jeżeli ktoś mówi Ci, że już korzysta z jakiejś
oferty, pogratuluj mu, że się rozwija, że spełnił swoje marzenie. Możesz ewentualnie zapytać, co spowodowało, że zdecydował się właśnie na ten wybór, i w ten
sposób jeszcze lepiej poznać swojego klienta. A później zapytaj, czy możesz być dla
niego numerem dwa. Z reguły klienci są zaskoczeni taką propozycją. Pada pytanie:

A LE CO TO ZN AC Z Y „NUMER DWA” ?
Jeżeli cokolwiek się wydarzy, jeżeli klient kiedykolwiek uzna, że chce spróbować
czegoś nowego albo chce rozwijać się z kimś innym, przejechać się samochodem
innej marki, przetestować inny produkt, zobaczyć, jak ktoś inny widzi jego fryzurę,
to Ty będziesz tym sprzedawcą, któremu da szansę, z którego oferty skorzysta.
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Większość osób, kiedy słyszy taką propozycję, zgadza się.
Kolejny ruch należy do Ciebie. Za trzy miesiące, za pół roku albo za rok (w zależności od tego, co sprzedajesz) przypominasz o sobie, oczywiście po uzgodnieniu tego
z klientem.

To, że ktoś dzisiaj korzysta z usług jakiegoś prawnika, fryzjera, kupuje produkty wybranej marki, nie musi oznaczać, że będzie to robił całe życie. Kiedy zapragnie zmiany, wtedy dobrze być na miejscu, przygotowanym, czekając na
swoją kolej.

DETERMINACJA POPŁ ACA
W naszej firmie wielokrotnie zdarzyło się, że ktoś, kto był dla nas numerem dwa,
stał się numerem jeden. Oto przykład: pewien grafik zwrócił się do nas ze swoją propozycją, a gdy usłyszał, że korzystamy już ze wparcia innej osoby, odparł:
„Czy w takim razie mogę czasami o sobie przypominać? Jeśli ta osoba będzie miała
za dużo pracy i nie zdoła z jakiegoś powodu czegoś zrobić, skontaktujecie się ze
mną”. I tak się stało. W pewnym momencie potrzebowaliśmy na zaraz wizytówek
dla naszego zespołu, a pracownik, który aktualnie nas obsługiwał, był na urlopie.
Przypomniałam sobie wtedy o grafiku, który był naszym numerem dwa. Z czasem zaczęliśmy mu zlecać coraz więcej prac, bo okazało się, że cudownie nam się
współpracuje. W końcu stał się numerem jeden.

B Ą DŹ S P R Z E D AW C Ą , K T Ó R Y PA M I Ę TA
Klienci nie spodziewają się kontaktu od Ciebie, są przekonani, że o nich zapomnisz. Dlaczego? Bo większość zapomina. Myślą wtedy: „No tak, chciał, a teraz nie
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dzwoni”. Kontaktuj się ze swoimi klientami. Zapisz sobie w kalendarzu, w planerze,
w Dzienniku Kobiety Niezależnej termin, w którym chcesz o sobie przypomnieć,
i działaj.

Zapraszam do
Akademii Sprzedaży!

To kurs online, dzięki któremu poznasz jeszcze więcej technik sprzedażowych, dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzam prospecting, nawiązuję kontakt, przedstawiam swoją ofertę językiem korzyści, odpowiadam na obiekcje, zamykam sprzedaż i opiekuję się klientami po zawarciu transakcji. Przeczytaj ofertę tego kursu
i sprawdź, czy jest on dla Ciebie. Jeżeli chcesz być mistrzem sprzedaży, więcej zarabiać, czuć się bezpieczniej w swoim biznesie, rozwijać swoją karierę, pokazywać się
z najlepszej strony jako sprzedawca, dbać o swoich klientów, spełniać ich marzenia
i rozwiązywać ich problemy, to zapraszam – kliknij link poniżej. Sprzedaż kursu
wystartowała kilka dni temu. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję tym osobom,
które obdarzyły mnie swoim zaufaniem i już rozpoczęły jego przerabianie.

Tak, zapisuję się!
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