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PRODAJA VREDNOSTI

Pravilna metodologija vam pomaga najti nova področja vrednosti in jih predstaviti
strankam za doseganje boljših rezultatov.

Poskrbite, da bodo stranke zaznale resnično vrednost vaše ponudbe z jasnim in s
prepričljivim sporočilom. V današnjih zahtevnih prodajnih situacijah tradicionalni
prodajni pristop ni dovolj. Ta modul vam bo ponudil vse rešitve, ki jih potrebujete.

1. korak: Razumevanje prodaje vrednosti: kakšna je moč vrednosti?
2. korak: Raziskava: kako narediti dobro analizo potreb?
3. korak: Oblikovanje: kako zgraditi najprimernejšo rešitev?
4. korak: Predstavitev: kako pravilno predstaviti svojo rešitev?
5. korak: Pridobitev zaveze: kako zaključiti posel?

KAJ SE BOSTE NAUČILI

CILJ 11 ur digitalnega učenja 
6 sej (2 uri vsaka) virtualnega treninga ali 3 
dni treninga “v živo” s konzultantom

Ta digitalna učna pot vsebuje 
interaktivne vsebine, videe, vaje, 
vprašalnike in dokumente, ki jih lahko 
prenesete, ter virtualne treninge.  
Vse učne vsebine so prilagojene za 
uporabo na prenosnikih, tabličnih 
računalnikih in pametnih telefonih.
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Z ZVOČNIMI VSEBINAMI



TRENING – PREGLED VSEBIN
RELEVANTNI SCENARIJI
Uporabljamo in izvajamo igre vlog na podlagi študij primerov, ki 
so fiktivne, vendar ustrezajo vaši poslovni situaciji.

RESNIČNI POSLOVNI PRIMERI
Udeleženci uporabljajo lastne resnične primere za prenos 
metode v vsakdanje poslovno življenje.

COACHING S STRANI VODSTVA
Usposabljanje vodij za izvajanje coachinga svojih ekip pri 
uporabi metode Prodaje vrednosti.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE
Vsebina in aktivnosti so prilagojene poslovnim ciljem in izzivom 
vašega podjetja.

HIBRIDNO UČENJE
Ob upoštevanju potreb in učnih stilov vsakega udeleženca so 
uporabljeni različni formati, kot npr. trening “v živo”, virtualni 
trening in digitalno učenje. Vse z namenom, da bi zagotovili 
najučinkovitejši način za razvoj kontinuiranega učenja.

OCENITEV DOSEŽENEGA
Napredek udeležencev se nenehno spremlja, tako v smislu 
izboljšanih znanj kot poslovnih rezultatov.

SPREMLJANJE IN POVRATNE INFORMACIJE
Za merjenje vpliva na vašo poslovno uspešnost.
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Proces RISE

Analizirajte
situacijo stranke

Ugotovite
razloge za nakup

Uskladite se
s stranko

Razvijte
predlog utemeljen na 

vrednosti

Primerjajte
s konkurenco

Kvantificirajte
vrednost

Pripravite
poslovni predlog

Pozicionirajte
vašo rešitev

Predstavite
odločevalcem

Pridobite
strankino zavezo

Razpravljajte
o pogojih

Opredelite
projektni plan in KPI-je 
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Kakšna je moč vrednosti?
Ugotovite:

• kaj je vrednost in kako deluje

• razliko med tradicionalno prodajo in prodajo vrednosti

• kdaj je potrebna prodaja vrednosti

• uvod v RISE: 4-stopenjski postopek, s pomočjo katerega lahko 

uporabite učinkovito prodajo vrednosti pri strankah

KORAK 0 
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RAZUMEVANJE PRODAJE VREDNOSTI



STEP 1

Kako narediti dobro analizo potreb?
To, kar vam stranka sporoči spontano, pogosto ni dovolj: za njenimi 
zahtevami se skrivajo neizraženi dejavniki , cilji in težave, ki jih morate 
prepoznati. Naučili se boste tehnik, kako odkriti strankine:

• tržne dejavnike v branži

• poslovne in operativne cilje ter osebne motive

• operativna vprašanja

KORAK 1
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RAZISKAVA



Kako zgraditi najprimernejšo rešitev?
Pomembno je oblikovati predlog, ki vsebuje specifično vrednost za 
stranko in ki ustreza njenim potrebam. Ključno je prikazati vrednost 
vaše rešitve in jo narediti oprijemljivo ter konkretno. Spoznali boste, 
kako:

• povezati poslovna vprašanja stranke z elementi vrednosti vaše rešitve

• kvantificirati vrednost vaše rešitve in jo podkrepiti z dejstvi ter s 
številkami
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KORAK 2

OBLIKOVANJE



Kako pravilno predstaviti svojo rešitev?
Nekaterim prodajalcem je najbolj prijetno govoriti o stvareh, ki jih dobro 
poznajo ... o svojih izdelkih in storitvah! Če pa želite prodati vrednost, 
morate spremeniti svoj poudarek. Naučili se boste, kako:

• pripraviti najustreznejšo ponudbo, ki učinkovito pozicionira vašo 
rešitev, in voditi prodajni pogovor:

• v katerem boste poudarili vašo edinstveno vrednost in jo tako ločili od 
konkurenčne

• ter predstavili prednosti, koristi in vrednosti vaše rešitve, ki prikazujejo 
vpliv na operativna vprašanja stranke
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KORAK 3

PREDSTAVITEV



Kako zaključiti posel?
Po predstavitvi lahko pride do ugovorov, … katere ne morete prezreti! 
Če ravnate z njimi na pravilen način, je to priložnost, da preverite 
pripravljenost za zavezo. Vadili boste, kako:

• se spoprijeti z ugovori (tudi dragimi!), da pridobite zavezo

• razpravljati o pogojih

• zaključiti posel
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KORAK 4

PRIDOBITEV ZAVEZE




