
SODOBNO POSLOVANJE ': ~"~ , 
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P
ogovor je potekal v po
znem popoldnevu, na 
avtobusu mestnega pro

meta v Ljubljani sla se pogovar
jali ženski srednjih let. , Zame
Djala sem frizerko. Saj je bila v 
redu, ampak to, da je bila vedno 
slabe volje in polna problemov, 
mi je šlo res na živce. K frizerju 
se pridem sprostil. ne pa po
slušat osebnih problemov,« je 
povedala prva. Druga je dodala 
svojo zgodbo: , 5 sodelavka pa 
sva začeli na jutranjo kavo hodi
ti v drug lokaL Nič posebnega 
ni, ampak tam strežeta dve zelo 
prijetni dekleti. Kava je odlična, 
ni ravno poceni, ampak punci 
odtehtata tudi višjo ceno!«, 

Prijazen nasmeh 
dela čudeže 

Kaj vpliva na odloči tev kup
cev ob približno enaki ponudbi 
in cenah, da izberejo določeno 
trgovino, lokal, agencijo? Zakaj 
so nekateri lokali vedno polni, 
sosednji pa samevajo? Ljudje 
(prodajalci, delavci na okencih, 
natakarji itd.) in njihov odnos 
do strank je tisti, ki pritegne ali 
prežene obiskovalce, pravijo 
strokovnjaki. V časih, ko kupna 
moč pada in ljudje trepetajo 
za svoja delovna mesta, bodo 
s svojim denarjem ravnali ~e 
bolj previdno, kot so kadarkoli 
doslej. Kupovali bodo ~e vedno, 
tudi storitve bodo potrebovali in 
v banke bodo vstopali. Vračali 
pa se bodo v tis te trgovine in 
lokale, kjer bodo prijazno po
streženj, kjer j im bo osebje 
prisluhnilo in jim svetovalo. 
)Nasmeh nič ne stane, dela pa 
čudeže,« je ena najbolj znanih 
resnic, ki je zapisana marsikje 
na javnem mestu, žal pa veliko 
osebja na to pozabi. Pozabljajo 
pa tudi delodajalci, ki se pr. 
malo zavedajo, da Je prav pro
dajno osebje tisto, ki s svojim 
nastopom, odnosom in motivi·· 
ranostjo stranko ponovno pri. 
pelje v lokal all ) poskrbi«, da 
ae ne bo nikoli več vrnila. Zato 
je treba v prodajalce in druge 
izvajalce storitev vlagati, z njimi 
delati in jih motivirati! 

Skrivnostni nakupi 
To je bila tudi rdeča nit leto~

njega, že četrtega poslovnega 
srečanja, ime novanega Dan 
skrivnostnega nakupa, ki je v za
četku marca potekal v Ljubljani. 
Dogodek je pripravilo podjetje 
Skrivnostni nakup, ki ga vodi 
Nat a lia Ugren in v Sloveniji 
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Zakaj so nekateri lokali polni, drugi pa vedno prazni? 

Kupec je kralj, toda kako 
ga privabiti in kako zadržati? 

Zakaj nekatere stranke ne zahajajo več v va5 lokal ali va50 trgovino, čeprav 
ponujate kvalitetne storitve in konkurenčne cene? Ali zakaj sami najraje 

spijete kavo v istem lokahi, zakaj hodite k določenemu frizerju in kupujete 
kozmetiko vedno v isti trgovini? Ker je na va5i poti, ker imajo najnitje cene 

ali največjo izbiro? Ali pa je morda tam tisti prijazen prodajalec, ki vas 
veselo pozdravi in vam pomaga pri nakupu? 

kaj. Odgovori, ki jih 
skrivnostni kupec 
vpi~e, so dragoceni 
podatki za delodajal
ce. ) Ne zato, da bi ti 
sankcionirali svoje 
zaposlene, temveč 
zato, da jim poj as
nijo, kaj si s tranke 
želijo, kaj pogre~a
jo in kako lahko za
poslen i izbo lj~ajo 

svojo komunikacijo 
s strankami,« pravi 
Ugrenova. 

Veliko lastnikov 
trgovin ali lokalov 
se sploh ne zaveda, 
kako zelo pomem
ben je prvi stik za
poslenega s stranko, 
ki stopi v trgovino aJi 
lokal. Od tega, kako 
bo stranko pozdravil, 
kako jo bo nagovoril, 
se ji bo nasmehnil 

Natalia Ugfe/z: »Veliko lastIlikov trgoviII ali lo
kalov se sploh /le zaveda, kako zelo pomembelI je 
prvi stik zaposlellega s stranko«. 

(na to prodajalci naj
pogosteje pozabijo), 
kako jo bo vprašal 
po njenih željah in 
kako ji bo prisluhnil 

izvaja tako imenovane )skriv
nostne nakupe«. Ti potekajo 
tako, da posebej usposobljena 
oseba kot stranka vstopi v lokal, 
trgovino, banko in opravi nakup 
oziroma se zanima za tisto, kar 
lam ponujajo. Obiskovalec se 
obnaša kot povprečna stranka 
in tudi postavlja običajna vpra
šanja, s katerimi preveri odnos 
prodajalca do stranke, njegovo 
strokovno usposobljenost, od
zivnost, pa tudi motiviranost za 
prodajo. Skrivnostni kupec po 
opravljenem obisku napi~e iz
č rpno poročilO, v katerem od
govori tudi na ~tevi lna vpraša
nja, s pomočjo katerih ocenjuje 
prodajalčevo znanje, pristop, 
odnos do stranke in ~e marsi-

in nevsiljivo svetoval, je odvisen 
nakup ali naročilo. In tudi to, aJi 
se bo ~e kdaj vrnila. Žal se tako 
zaposleni kot tudi delodajalci 
pogosto teh preprostih resnic 
ne zavedajo. 

Zmagovalci 
bodo najboljši 

Odnos do strank postaja v teh 
kriznih časih ~e posej pomem· 
ben in občutljiv. Ker pa so pod 
stresom in v strahu za službo 
tudi zaposleni v lokalih in trgo
vinah, je z.elo pomembno tudi, 
kak~en je odnos delodajalcev 
do zaposlenih. ,V kriznih časih 
bodo zmagovale tis te ekipe, 
kjer lastniki in vodilni ne bodo 

podlegli sindromu DAH (depre
sija, apatija in histerija) in bodo 
uspeli motivirati zaposlene,« je 
na konferenci (www •• krivnost
ni-nakup.com) poudaril Andrej 
KUDC, svetovalec in trener za
poslenih iz podjetja NL T. Danes 
skoraj nihče več ne pričakuje, 
da bo za bolj~e delo dobil bo
Ij~o plačo, saj se gospodarske 
realnosti zavedamo vsi, ven
dar poleg materialnih nagrad 
obstajajo tudi druge oblike 
nagrajevanja in stimuliranja 
zaposlenih. Prijazna beseda, 
pohvala, kratek klepet ob pri
hodu na delo, bodo naredili ču
deže. Investicija v zaposlene v 
kakršnikoli obliki je v obdobju, 
ko ne gre najbolje, nujna in se 
bo zagotovo obrestovala, pravi 
Ugrenova. 

V podjetju Skrivnostni nakup 
poleg skrivnostnih nakupov 
organizirajo tudi p redavanja in 
delavnice tako za delodajalce 
kot tudi za zaposlene. Delo· 
dajalec, ki zaposlenim grozi 
z izgubo službe in z drugimi 
sankcijami, zagotovo ne more 
pričakovati, da bodo njegovi 
prodajalci navdušujoče po
zdravljali stranke in se trudili s 
prodajo. Lahko pa se sam več 
nauči o potrebah in zahtevah 
strank in to prenese tudi na za· 
poslene. Ti pa potrebujejO več 
znanja o tem, kako se približati 
strankam, kako vzpostaviti od· 
nos, nevsiljivo postaviti pravilno 
vprahnje, da stranka ne odgo
vori le: )Samo gledam« in čez 
nekaj minut odide iz lokala brez 
nakupa ali naročila. V ~ tevilnih 
večjih in manj~ih podjetjih z 
jasno poslovno vizijo se tega za
vedajo, zato v zadnjem obdob
ju več kot v stavbe vlagajo v za· 
poslene. ln kot zatrjujejo, se to 
že obrestuje. 

JOŽica Hribar 
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