
Malodušje med prodajalci in 
vodji, s tem pa povprecna ocena 

Ker v avtomobilski dejav
nosti kljub krizi in rece
siji dajejo velik poudarek 
strokovnemu izobraf e
vanju in izobrafevanju 
zaposlenih, ki imajo stik 
5 strankami, o mehkih 
veJči nah, rezultat, ki so 
ga avtosaloni dosegli 
v najnovej ! i raziskavi 
Guest , ne preseneča . 

Doseženih sto odstotkov 
pomeni, da so v avto salon ih 
najbolj veseli strank. Na 
drugo mesto so se uvrstili 
zaposleni v turizmu in go
stinstvu, za njimi so banke 
in Do nudniki storitev, na 
petem bencinski servisi, na 
šestem pa prodaja na d rob· 
na. (Op. ur.: O i7_'tledkih razi
skavcGucst več vsoscdnjcm 
č lanku.) 

Dodatna prodaja ! epa 
V vschdcjavnostih (razen 

avtomobilskO so točke iZb'ub
ljali pri dodatni prodaji. To 
pomeni, da zaposleni poleg 
glavne storitve ali izdelka 
k upcu ne ponudijo dodal
nega izdelka ali storitve, s 
te m pa se izgublja doda tni 
vi r prihodka. Ko gost de
nimo naroči kavo in pove, 
da bi še vodo, opažam, da 
natakarji kar samoumevno 
vedno prinesejo kozarec 
vode, namesto da bi vpra
šal i, katero ustekleničeno 
vodo bi, z okusom al i brez. 
Seveda bodo nekaleri gostje 
rekli: .. Ne, ne, kar navadno 
iz pipe mi daj te, .. vendar se 
bodo nekateri gostje po tem 
natakarjevem vprašanju od
ločil i za ustck leničeno vodo. 
Drugi p rimer jc, ko gostjc 
naročajo sladoled v skode
licah oziroma sveže jagode, 
pajimdodatno ne ponudijo 
še smetane. Kjer pa imajo v 
lokalih tudi rog ljičke, bi po
leg kave ponudili še lo. 

Vsaj tri vprašanja stranki 
Ob (ne)izvedbi dodat

ne prodaje sta šibki točki 
slovenskih prodajalcev še 
(ne)zahvala za nakup ozi ro
ma obisk in (ne)ugotavljanje 
potreb strank. Zaposleni pre
malo sprašujejo stranko po 
njenih željah in potrebah. To 
pomeni, da zaposleni prchi-

tro preidejo na predstavitev 
izdelka oz iroma sto ritve, 
še preden ugotovijo, kaj bi 
stranka točno potrebovala. 
Pred predstavitvijo izdelka 
ali s toritve je t reba kupcu 
postavi t i vsaj tri vprašanja, 
da se zoii izbor ponudbe. S 
tem zaposleni hitreje pride do 
rešitve, kijo bo ponudil stran
ki (tako pa si prihrani čas in 
energijo za druge stranke), 
pokaže interes za njene želje 
(kar je strankam pomembno) 
in jev strankinih očeh videti 
še bolj strokoven. 

Malodušje prodajalcev 
v trgovini na drobno 

Opazitije, da so zaposle
ni v prodaji na d robno (na 
primer v t rgovinah, nakupo
valnih in tudi mestnihsredi
ščih) postali malodušni. To 
pa zato, keropaiajo upad šte
vila strank v trgovinah, s tem 
takoj povežejo novice o kr izi 
in rccesij i, topajimdaje ob
čutek, da bo prodaja manjša 
in se niti vnaprej ne potrudi
jo biti dejavn i. Resje p roda
ja manjša, vendarpredvsem 
zaradi pasivnost i zapos
lenih. Zdaj, ko je manj obi
ska strank, se lahko zapos
leni bolj posveti svetovanju 
posan1l;:zni s t ranki in jo tako 
bolj kakovostno »obdela«, s 
tem pa si tudi poveča moi
nosti 1.;\ prodajo. Če pa so za
posleni še vedno v pasivni 
vlogi, kol takrat, ko so b ile 
trgovine polne strank, ni 
čudno, da se stranke včasih 
počutijo nezaželene, saj se 
zaposlen i niti ne premakne 
od p rodajnega pulta, ke r 
razmišlja »saj itak ne bo n ič 

kupi ta, samo gleda«. 
Hazlog za malodušje zapos

lenih paje tudi vtem, da so 
malodušnipostali tudi njiho
vi vodje in direktorji. Prav ti 
so zaradi upada prodaje od
praviti različna izobraževa
nja, nagrajevanja zaposlenih, 
zaposlenim zaradi negotovih 
časov podaljšujejo pogodbe o 
delu za določen čas ... S tem 
seveda tudi vplivajo na zapos
lene, saj ti ne čutijo varnosti, 
sprašujejo se, kajj ih čaka na
slednji mesec, ni stimulacij 
1.a dobro opravljeno delo in 
tako dalje in znajdemo se v 
zaČar .. ncm krogu. 

Stimulacije in 
izobrafevanje 

Zato bi bilo t reba zopet 
uvesti stimulacije. Na primcr 
takrat. ko zaposleni poveča 
prodajo. opravtja dodatno 
p rodajo .... ne pa, da so za 
vse prodajalce plače enake, 
neglede na to, kolikovcč uspe 
posameznik prodati kot drugi 
kolega. 

Da bodo zaposleni znali 
povečati prodajo, opravit i 
dodatno prodajo in podobno, 
je treba zanje vsaj enkrat do 
dvakrat na leto organ izirati 
seminar o prodajni h vešči 

nah. Edina strokovna izo
braževanja. ki jih trenutno 
opažam v prodaji na drobno, 
so tista o značilnostih izdelka 

ali stori tve, ki pa j ih na svoje 
stroške pripravijo dobavitelji 
oziroma proizvaja1ci. Pozna
vanje i1.delkaa1i storitveje ru
di najvišje ocenjena postavka 
v raziskavi - zdaj vemo. zakaj 
je tako. 

Zgledujte se po 
avtosalonih 

Po vsem ome nje nem je 
mogoče reči, da imajo med 
dejavnostmi, vključenimi 

v raziskavo Guest, največ 
rezerve v prodaj i na drob
no, ki v teh časih p remalo 
nared i za večjo prodajo. To
rej je t reba izdelati sistem 
nagrajevanja zaposlen ih, ki 
so uspešni,jim dati znanja. 
da bodo to lahko dosegali in 

bolj pozitivno razmišljati za 
naprej (predvsem vodje, ki 
svoje razmišljanje in ener
gijo p renašajo naprej na 
prodajno osebje). 

Za odl ičen rezultat pa čes
t itke avto mobilski panogi. 
Vsi, ki si želite ogledati odlič
no in profesional no storitev 
teh zaposle nih, se občasno 
prelevite v vlogo skrivnost
nega kupca, j ih ob i i;čitc in 
opazujte njihove p rodajne 
veščine ter postopke. Mor
da tako dobite dobro idejo 
tudi za svoje podjetje, kako 
kaj izboljšati. 

~ Opomba: Natatia Ugren je 
direktorica družbe Sktivnostni 
nakup. 


