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       PRODAJA

avtorica: Natalia Ugren

Naslednji, enako pomemben dejavnik, pa so zaposleni na 
prodajnih mestih. Cilj podjetja je pridobiti zaposlenega, ki 
obvlada prodajne veščine (ve, kako prepričati stranko v nakup 
izdelka/storitve in kako povečati prodajo), je v svojem pristo-
pu aktiven (motiviran za prodajo), obvlada blagoznanstvo na 
področju izdelkov/storitev in stranki posreduje vse potrebne 
informacije. Ker takšen profil zaposlenega ni najbolj razpo-
ložljiv na trgu, ga je v večini primerov potrebno izoblikovati z 
internimi izobraževanji v podjetju in z ustreznimi nagradami 
poskrbeti za njegovo motivacijo.

Smiseln začetek pri planiranju in zagotavljanju učinko-
vitega prodajnega postopka je izmeriti, kje smo, čez čas 
pa meritve ponoviti, da ugotovimo, ali smo se izboljšali 
glede na zastavljene cilje. 

Ko ima podjetje izoblikovana pravila vedenja za zaposlene 
na prodajnih mestih (standarde učinkovitega prodajnega 
postopka), je potrebno zagotoviti, da zaposleni ta pravila 
upoštevajo in izvajajo. Učinkovito zagotavljanje izvajanja  
standardov je v največji meri odvisno od aktivnosti vodil-
nih. Vodilni bi se morali zavedati, da je zagotavljanje izva-
janja standardov kontinuiran proces. 

Sestavni elementi takšnega procesa so: 
nadzor nad delom zaposlenih na prodajnih mestih, s 
čimer vodilni ugotovijo, kako se standardi izvajajo; 
načrtovanje usposabljanja in usmerjanja zaposlenih na 
podlagi rezultatov, pridobljenih v postopku nadzora, s 
čimer se odpravijo šibke točke v izvajanju standardov ter 
uvedba sistema spodbud, s čimer se vzpostavi zaupa-
nje med vodilnimi in zaposlenimi, prodajno osebje pa 
motivira k upoštevanju standardov in k sodelovanju pri 
njihovih posodobitvah.

Postavlja se vprašanje: Kje začeti in kako zagotoviti učinkovit prodajni postopek, ki bo povečal prodajo?
Najprej se je potrebno zavedati, da so prvi in zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na prodajni rezultat, potrebe in 
zadovoljstvo strank. Stranka je naš šef, ki prinaša dobiček in plače. Stranka, ki ni zadovoljna s ponudbo izdelkov 
in/ali storitev, bo šla drugam – h konkurenci. 

Zaradi verodostojnosti nadzora nad kakovostjo dela zaposle-
nih je tega smiselno izvajati s pomočjo zunanje raziskovalne 
agencije. Učinkovita metoda za ugotavljanje kakovosti dela 
zaposlenih na prodajnih mestih je skrivnostno nakupovanje 
oz. mystery shopping. Gre za metodo v tržnem raziskova-
nju, ko t. i. skrivnostni kupec oceni delo zaposlenega na 
prodajnem mestu po vnaprej določnem obrazcu, ki zaje-
ma posamezne elemente iz standardov. Elemente se lahko 
ovrednoti glede na to, kako pomembno vplivajo na odločitev 
stranke o nakupu (te informacije se pridobijo iz raziska-
ve zadovoljstva in potreb strank). Pridobljeni rezultati so 
vodilnim v podjetjih v pomoč pri planiranju izobraževanja, 
usmerjanja in motiviranja zaposlenih, z namenom, da se 
izboljšajo na ugotovljenih kritičnih točkah, s tem pa se na 
dolgi rok doseže boljši prodajni rezultat.

Za optimiziranje 
prodajnih rezul-
tatov je poleg 
rednih pogovo-
rov z zaposle-
nimi v določeni 
fazi smiselno 
izvesti tudi raz-
iskavo zadovolj-

stva zaposlenih. S tem podjetje ugotovi razloge za morebitne 
slabše rezultate, o katerih zaposleni v pogovoru niso upali 
spregovoriti, podjetje pa na ta način pridobi tudi marsikatero 
koristno informacijo za dopolnitev ali posodobitev standardov 
učinkovitega prodajnega postopka.

Velikokrat se z interno raziskavo med zaposlenimi ugotovi, 
da prodajno osebje pri svojem delu ni motivirano. Rezultate 
interne raziskave zadovoljstva v kombinaciji z rezultati 
skrivnostnega nakupovanja je zato smiselno uporabiti  
za izgradnjo učinkovitega sistema spodbud (npr. nagra-
de za najboljše, uvedba možnosti možnost napredovanja). 
Zaposleni, ki bo za svoje delo transparentno nagrajen, bo 
bolj zadovoljen, podjetju bo zaupal in bo zato bolj pozitiven, 
aktiven in učinkovit v odnosu do strank. 

KORAKI DO VEČJE UČINKOVITOSTI IN PRODAJE NA 

PRODAJNIH MESTIH S POMOČJO RAZLIČNIH VRST RAZISKAV

1.

2.

3.

V idealnem primeru bi moralo podjetje najprej ugotoviti, česa si stranke 
želijo in kako so zadovoljne z obstoječo ponudbo. Na osnovi rezultatov 
raziskave zadovoljstva strank, vizije in znanj, lahko podjetje optimizira 
ponudbo in izoblikuje standarde o vedenju, veščinah in znanju, ki ga 
morajo imeti zaposleni na prodajnih mestih.
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