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Relations Game to drugi z trzech fundamentów sprzedaĝowego modelu MasterSales. Etap Inner Game skupiaï siÚ na autoprezentacji i sprzedaĝy siebie, natomiast ten poĂwiÚcony jest
budowaniu MY, czyli relacji miÚdzy handlowcem a klientem
(odbiorcÈ). W tej czÚĂci znajdziesz sïuĝÈce do tego narzÚdzia
— techniki budowania zaufania, budowania raportu oraz okreĂlania potrzeb. UmiejÚtnoĂci te pozwolÈ Ci stworzyÊ platformÚ
porozumienia. Zaowocuje to z kolei sprzedaĝÈ produktu, którÈ
omówimy dokïadnie w czÚĂci trzeciej.
Relations Game dotyczy tzw. sprzedaĝy organicznej — uczy
konsekwentnego budowania zwiÈzków. Przeciwieñstwem tego
modelu jest sprzedaĝ spekulacyjna, charakterystyczna dla modeli sprzedaĝy emocjonalnej, gdy sprzedawca widzi klienta najczÚĂciej po raz pierwszy i ostatni. To takĝe skuteczny sposób,
obarczony jednak wadami — klient kupuje coĂ raz (a zatem juĝ
do Ciebie nie wróci) i istnieje zagroĝenie, ĝe po opadniÚciu emocji
moĝe byÊ skïonny do zwrotu. W sprzedaĝy organicznej nie ma
tych zagroĝeñ. Co wiÚcej, moĝesz zbudowaÊ z danym klientem
relacjÚ tak trwaïÈ, by przez dïugie lata sïuĝyïa Ci do sprzedawania mu tego, co oferujesz; jej wadÈ jest to, ĝe buduje siÚ jÈ
dïuĝej. Sama relacja jeszcze nie sprzedaje produktów, a sïuĝy
do tego, aby stworzyÊ Ărodowisko i warunki wspomagajÈce sprzedaĝ. Relacja buduje zaufanie klienta, a jeĂli je zdobÚdziesz, moĝesz juĝ przejĂÊ do stosowania technik sales close.

SOCIAL JIU-JITSU
Ta technika powoduje, ĝe sprzedawca staje siÚ przez klienta
lubiany. Aĝ 40% naszych codziennych rozmów dotyczy opowiadania o sobie i wïasnych odczuciach, co stymuluje mózg tak
samo, jak dobre jedzenie czy seks, bo podnosi poziom endorfin.
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JeĂli sprawisz, by klient mówiï o sobie, bÚdzie bardziej zainteresowany zakupem. Skojarzy CiÚ z osobÈ, przy której czuje siÚ
dobrze.
Przykïad globalnego uĝycia tej techniki w formie przedsiÚwziÚcia biznesowego, które w ostatnich latach zrobiïo ogólnoĂwiatowÈ karierÚ, to Facebook — portal, który umoĝliwia ludziom
mówienie wïaĂnie o sobie. To platforma gratyfikacji i autopromocji — wystarczy, ĝe ktoĂ wpisuje tam post o tym, ile biegaï, co
kupiï, gdzie byï, i juĝ moĝe liczyÊ na gratyfikacjÚ w postaci „lajków”. To platforma umoĝliwiajÈca chwalenie siÚ i bycie nagradzanym przez innych.
ZasadÚ social jiu-jitsu wykorzystujÈ wszystkie branĝe, a szczególnie popularna jest w spersonalizowanych usïugach. W trakcie
wizyt w salonach piÚknoĂci, u fryzjera bÈdě u kosmetyczki kobiety majÈ moĝliwoĂÊ opowiadania o sobie i tam teĝ sÈ zawsze
z atencjÈ wysïuchiwane. Wystarczy, ĝe kosmetyczka umiejÚtnie
postawi kilka pytañ i klientka zaczyna opowiadaÊ o sobie. Czuje
siÚ szczÚĂliwa (wytwarza hormony szczÚĂcia) i podĂwiadomie
zaczyna swoje uczucie kojarzyÊ wïaĂnie z tym miejscem i z tÈ
konkretnÈ osobÈ, która jÈ obsïuguje. To z kolei powoduje, ĝe bÚdzie chciaïa do tego miejsca i tej osoby wracaÊ. To jeden z waĝniejszych elementów dïugoterminowych relacji — nie chcielibyĂmy przecieĝ wracaÊ do kogoĂ, kogo nie lubimy. Jak to zatem
zrobiÊ na poziomie operacyjnym, by zostaÊ polubionym przez
klienta?
x Zadawaj ogólne pytania, na przykïad: „Co dobrego u Ciebie (Pana) sïychaÊ?”. Wydaje siÚ to prozaiczne i oczywiste, ale wciÈĝ jest rzadko wykorzystywane przez sprzedawców w Polsce, którzy zaczynajÈ czÚĂciej od pytania
w stylu: „W czymĂ mogÚ pomóc?”. U Anglosasów w takiej
sytuacji pytanie „Co u Ciebie sïychaÊ?” pada za kaĝdym
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razem. Takie pytanie nie musi byÊ sztuczne, jeĂli autentycznie chcesz zbudowaÊ relacjÚ z klientem. Daje mu
moĝliwoĂÊ mówienia o samym sobie, co wywoïa w nim
okreĂlonÈ reakcjÚ emocjonalnÈ.
x KolejnÈ technikÈ social jiu-jitsu jest znalezienie podobieñstw do klienta — takich jak dzieci, maïĝeñstwo,
samochód itp. — oraz zachÚcenie go odpowiednim pytaniem, by o nich opowiedziaï. Zauwaĝasz na przykïad,
ĝe ktoĂ ma ciekawe buty, i mówisz: „Fajne buty! Powiedz, proszÚ, gdzie je kupiïaĂ”. Wystarczy teĝ, byĂ zauwaĝyï, ĝe ktoĂ nosi obrÈczkÚ, i juĝ otwiera siÚ moĝliwoĂÊ
zapytania o rodzinÚ. Wszystko, co odnajdziesz w kliencie
i co moĝe CiÚ z nim ïÈczyÊ, stanowi fundament budowania raportu, czyli znalezienia podobieñstw, które CiÚ ïÈczÈ
z klientem. Wykorzystujesz wtedy fundamentalnÈ zasadÚ wywierania wpïywu, gïoszÈcÈ, ĝe lubimy ludzi, którzy
sÈ tacy sami jak my! Najpierw zatem znajdě podobieñstwo miÚdzy Wami poprzez obserwacjÚ klienta, a potem
o nie zapytaj.
x KolejnÈ technikÈ jest znalezienie u klienta niepowtarzalnej
rzeczy i zapytanie o niÈ z autentycznÈ ciekawoĂciÈ. To moĝe
byÊ element garderoby, nietypowy przedmiot w biurze,
wyjÈtkowa cecha. Ta metoda dziaïa wyïÈcznie wówczas,
jeĂli Twoje zachowanie (zwrócenie uwagi na tÚ niepowtarzalnÈ rzecz) jest spontaniczne i autentyczne. To oznacza,
ĝe Twój komentarz rodzi siÚ samoistnie jako reakcja na to,
co widzisz, sïyszysz i czujesz. DodatkowÈ wartoĂciÈ tego
mechanizmu jest to, ĝe klient, odpowiadajÈc na Twoje zainteresowanie i opowiadajÈc o tym, o co zapytaïeĂ, nie ma
problemu z wÈtpliwoĂciami, czy czasem siÚ nie przechwala. Moĝe opowiadaÊ o sobie, bez podejrzeñ o to, ĝe siÚ
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popisuje. TÈ niepowtarzalnÈ rzeczÈ, która wzbudzi Twoje
spontaniczne i prawdziwe zainteresowanie, moĝe byÊ
wszystko — pierĂcionek, okulary, zegarek, element garderoby, a takĝe kwestie niematerialne, np. interesujÈcy
wniosek czy nietypowy komentarz. Oto przykïady:
Sprzedawca, widzÈc klientkÚ ubranÈ na sportowo:
„O, sportowe ubranie! Ja biegaïem wczoraj, a dziĂ
w pracy juĝ w garniturze”.
Klientka: „Ja prosto z siïowni”. Sprzedawca: „O, to
juĝ nie dla mnie, wolÚ bieganie. KiedyĂ caïe godziny
spÚdzaïem na siïowni, ale potem kïopoty z krÚgosïupem wymogïy zmianÚ dyscypliny”.
x KolejnÈ formÈ korzystania z social jiu-jitsu jest intensywne
wyraĝanie zainteresowania intonacjÈ gïosu i jÚzykiem
ciaïa, jak w poniĝszym przykïadzie:
Klient: „Ostatnio po wizycie u Pana oglÈdaïem
w internecie filmy z tym samochodem w roli gïównej”.
Sprzedawca: „Co Pan powie! Na YouTube? Dobre sÈ?”.
W tym celu uĝywaj onomatopei (wyrazów děwiÚkonaĂladowczych): „o!”, „uhm”, „aha” (bÚdÈ siÚ teĝ doskonale
sprawdzaÊ w rozmowie telefonicznej). Nie podlegajÈ one
procesom interpretacji tak jak sïowa, a zatem wywoïujÈ
szybszÈ reakcjÚ emocjonalnÈ po stronie klienta. MÈdre
i subtelne wprowadzanie tego typu děwiÚków otwiera przed
sprzedawcÈ duĝe moĝliwoĂci. Za pomocÈ jednego dobrze umiejscowionego „uhm” moĝna przekazaÊ zrozumienie, aprobatÚ i zachÚtÚ do dalszego kroku.
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RAPORT NIEWERBALNY
Wiesz juĝ, ĝe ludzie lubiÈ tych, którzy sÈ do nich podobni. W psychologii sprzedaĝy istniejÈ narzÚdzia sïuĝÈce do upodabniania siÚ
do innych — jednym z nich jest raport. Technika raportu wystÚpuje na dwóch poziomach: niewerbalnym i werbalnym. Raport niewerbalny polega na tym, by upodobniÊ siÚ do klienta
jÚzykiem ciaïa i gïosem. Robisz to za pomocÈ spojrzenia, gestykulacji, pozycji ciaïa, oddechu oraz szybkoĂci i intonacji gïosu. JeĂli wiÚc klient siedzi w pozycji otwartej, sprzedawca robi
to samo. Wykonuje podobne ruchy, w tym samym tempie, patrzy
jak on i uĝywa identycznych cech gïosu: intonacji, szybkoĂci,
wysokoĂci, gïoĂnoĂci, nawet akcentu. Z jakÈ prÚdkoĂciÈ klient
mówi? Czy jego gïos idzie gïÚbiej z przepony, czy bardziej pïytko,
przez nos? Czy zaciÈga wyrazy, czy teĝ mówi równomiernie?
Mów podobnie do niego, by zdobyÊ zaufanie. Uwaĝaj jednoczeĂnie
na to, by nie byÊ posÈdzonym o przeĂmiewczoĂÊ — jeĂli klient
mówi gwarÈ typowÈ dla jego regionu, z którego Ty nie pochodzisz, to lepiej, byĂ w tym zakresie nie próbowaï byÊ do niego
podobny. JeĂli klient mówi wolno, sprzedawca zwalnia; jeĂli
szybko, sprzedawca adekwatnie siÚ dostosowuje. Podobieñstwo
dotyczy takĝe sposobu oddychania. Waĝne, by nie byÊ sztucznÈ
kopiÈ klienta, ale jedynie korzystaÊ z podobnych zachowañ przez
maksimum 80% czasu. Gdyby sprzedawca kopiowaï klienta przez
caïy czas, zostaïoby to zauwaĝone i okreĂlone jako sztuczne.
Gdy klient nagle zïamie raport poprzez zmianÚ pozycji ciaïa,
to znaczy, ĝe sprzedawca zakomunikowaï coĂ, co klient odebraï negatywnie (to nie musi byÊ w ogóle zwiÈzane z samym
sprzedawcÈ, ale z okreĂlonÈ interpretacjÈ tego boděca przez
klienta). Wówczas powoli i konsekwentnie naleĝy odbudowaÊ
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raport poprzez dostosowanie siÚ do klienta. Nie powinno siÚ czyniÊ tego zbyt szybko, bo klient poczuje siÚ manipulowany.
ZmianÚ pozycji ciaïa moĝesz rozïoĝyÊ w czasie, nawet na
kilkadziesiÈt sekund. Moĝesz dodatkowo posïuĝyÊ siÚ pretekstem — powiedz coĂ, co pozwoli Ci logicznie wytïumaczyÊ zmianÚ swojej pozycji. JeĂli na przykïad w trakcie rozmowy klient
odchyla siÚ na krzeĂle w tyï, to kiedy skopiujesz ten ruch, moĝe to zauwaĝyÊ. JeĂli natomiast zamiast tego chwilÚ odczekasz
i odchylisz siÚ do tyïu, mówiÈc na przykïad: „Wie Pan, moglibyĂmy teĝ spojrzeÊ na to z wiÚkszego dystansu”, wówczas usprawiedliwiasz w ten sposób przed klientem ruch Twojego ciaïa,
przez co wyda mu siÚ on uzasadniony i naturalny. JeĂli na przykïad klient nagle wstaje z krzesïa, moĝesz to równieĝ po chwili
uczyniÊ, uzasadniajÈc: „MuszÚ jeszcze to przemyĂleÊ”. To bardzo
istotne, poniewaĝ przez caïy czas obie strony relacji sprawdzajÈ, czy rozmówca zachowuje siÚ spójnie, i szukajÈ powodów
wszystkich zachowañ. JeĂli klient takiego powodu nie znajdzie,
przestaje mieÊ zaufanie i zaczyna byÊ podejrzliwy. Dla przykïadu:
jeĂli ktoĂ bez powodu otrzymuje zniĝkÚ ceny kupowanego produktu, to zamiast siÚ cieszyÊ z niskiej ceny, nabiera podejrzeñ, bo
nie wie, za co jÈ dostaï. CoĂ mu nie pasuje, pojawiï siÚ rozděwiÚk pomiÚdzy tym, co siÚ staïo, a logicznym wytïumaczeniem
tego faktu. Takie filtry bÚdÈ teraz znieksztaïcaïy komunikacjÚ
sprzedawcy, bo klient bÚdzie szukaï wszystkiego, co potwierdzi
jego tezy o braku zaufania.
W opisanej wyĝej technice to Ty dostarczasz klientowi logiczne wytïumaczenie zmiany zachowania — w efekcie czego on juĝ
nie musi go szukaÊ. Kontrola pozostaje po Twojej stronie. Otwiera siÚ moĝliwoĂÊ budowania zaufania, bo nie istnieje rozděwiÚk
pomiÚdzy Twoim zachowaniem a powodem jego powstania.
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Raport na poziomie fizjologicznym dominuje nad treĂciÈ
rozmowy. JeĂli dobrze zbudujesz raport, klient bÚdzie podĂwiadomie dÈĝyï do tego, by zgodziÊ siÚ z TobÈ nawet tam, gdzie
wczeĂniej miaï odmienne zdanie.
Zbudowanie raportu pozwala na toczenie przyjaznej rozmowy
i budowanie zaufania klienta, ale samo w sobie nie prowadzi do
sprzedaĝy. Dlatego naleĝy wejĂÊ na kolejny poziom i wykorzystaÊ zbudowany raport do tego, by klient zaczÈï za TobÈ podÈĝaÊ.
TÚ technikÚ nazywamy leadingiem, czyli prowadzeniem. Operacyjnie polega ona na wprowadzeniu do swojego zachowania
jakichĂ subtelnych gestów, jak np. systematyczne poprawianie
zegarka, kiwanie stopÈ lub poruszanie wskazujÈcym palcem. Poczekaj, aĝ klient zacznie robiÊ to samo, bezpoĂrednio kopiujÈc
to zachowanie albo robiÈc to poĂrednio, innÈ czÚĂciÈ ciaïa. JeĂli
zauwaĝysz, ĝe zaczyna za TobÈ podÈĝaÊ, nieĂwiadomie powtarzajÈc te drobne gesty, oznacza to, ĝe podĂwiadomie uznaï CiÚ za
lidera. To wïaĂciwy moment, aby przejĂÊ do nastÚpnego etapu
sprzedaĝy — przedstawiÊ ofertÚ, zaczÈÊ rozmawiaÊ o pieniÈdzach
itd. Waĝne, by teraz posunÈÊ siÚ w Waszej relacji do przodu.
Technika leadingu daje Ci moĝliwoĂÊ sprawdzenia, czy klient
jest gotowy, by przejĂÊ z TobÈ do nastÚpnego etapu. JeĂli okaĝe
siÚ, ĝe odpowiedni raport nie zostaï jeszcze zbudowany, jest to
sygnaï dla Ciebie, ĝeby nie wchodziÊ na kolejny poziom sprzedaĝy, bo jest na to za wczeĂnie. PoĂwiÚÊ siÚ wówczas dalszemu
budowaniu zaufania i poznawaniu potrzeb, by po jakimĂ czasie
ponownie spróbowaÊ poprowadziÊ. Nic nie ryzykujesz — jeĂli
klient nie podÈĝy za TobÈ niewerbalnie, Ăwiadomie nie zwróci
na to uwagi, wiÚc nie cofnie procesu sprzedaĝy. Takie próby
czasem bÚdziesz podejmowaï kilkukrotnie, caïy czas rozwijajÈc
WaszÈ relacjÚ.
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RAPORT WERBALNY
Raport naleĝy równieĝ budowaÊ na poziomie jÚzyka mówionego.
Te zasady sÈ przydatne w kontakcie bezpoĂrednim, a bezcenne w przypadku rozmowy telefonicznej z klientem. W raporcie
werbalnym gïównÈ zasadÈ jest tworzenie poziomów, na których
jest moĝliwe poïÈczenie z klientem poprzez wykorzystanie podobieñstw. By zbudowaÊ relacjÚ z klientem, stosuj nastÚpujÈce
techniki:
x Potwierdě sïowa klienta, mówiÈc: „Rozumiem (widzÚ/
sïyszÚ), co Pan/Pani mówi”. Nawet tak prozaiczny komunikat jak „aha” — mimo ĝe moĝe byÊ maïo elegancki —
potwierdzi rzeczywistoĂÊ klienta. PodobnÈ rolÚ peïniÈ
zwroty: „SïyszÚ”, „Wiem”, „Faktycznie”, „OK” — wszystkie one sïuĝÈ do potwierdzania sïów klienta. W ten sposób budujesz schemat: „IdÚ z tobÈ, zgadzam siÚ z tobÈ,
jestem razem z tobÈ”. GdybyĂ nie potwierdzaï tego, co
mówi klient, straci on motywacjÚ, poniewaĝ nie bÚdzie
wiedziaï, czy uznaïeĂ jego stwierdzenia za prawdziwe.
x Kolejnym sposobem na budowanie raportu werbalnego
jest znalezienie we wïasnym lub cudzym doĂwiadczeniu
podobieñstwa do sytuacji, o których opowiada klient,
i uĝycie komunikatów: „Ja teĝ tak miaïem”; „Wiem, o co
chodzi”; „Teĝ to przeĝyïem”; „W peïni Pana/PaniÈ rozumiem”. Caïy mechanizm polega na potwierdzaniu rzeczywistoĂci klienta, nazywanym czasem u nas „wejĂciem
w czyjeĂ buty”. Kiedy klient dowiaduje siÚ, ĝe masz podobne do niego ĝyciowe doĂwiadczenia lub przeĝycia, zaczyna siÚ czuÊ przez Ciebie doskonale rozumiany. W efekcie
sam buduje z TobÈ raport, a co za tym idzie, zaczyna byÊ
skïonny kupiÊ od Ciebie to, co oferujesz, bo czuje, ĝe
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rozumiesz jego problemy. By ten mechanizm zadziaïaï,
Twoje podobieñstwa do doĂwiadczeñ klienta muszÈ byÊ
autentyczne. Samo powiedzenie: „Ja teĝ tak miaïem”, bez
potwierdzenia w rzeczywistoĂci, nie bÚdzie spójne i nie
da ĝadnego efektu. Nie musisz w peïni podzielaÊ doĂwiadczenia klienta — równie dobrze mogïeĂ skÈdĂ siÚ o danej rzeczy dowiedzieÊ, gdzieĂ o niej przeczytaÊ lub usïyszeÊ.
Rzecz w tym, byĂ znalazï podobieñstwa wiarygodne, prawdziwe i znajdujÈce oparcie w rzeczywistoĂci.
x PamiÚtaj równieĝ o tym, aby uĝywaÊ kluczowych sïów.
Powtórz wyrazy, które klient czÚsto wypowiada, i wprowadě je naturalnie do swojej komunikacji. JeĂli na przykïad
klient mówi: „Bo wie Pani, to jest waĝne. Bardzo waĝne!”,
sprzedawca moĝe odpowiedzieÊ: „Wiem. Waĝne”. OczywiĂcie, naleĝy uwaĝaÊ, ĝeby nie przedobrzyÊ, bo jeĂli bÚdziesz automatycznie powtarzaï za klientem jego ulubione sïowa, wkrótce odkryje, ĝe coĂ jest nie tak, i zacznie
CiÚ podejrzewaÊ o przedrzeěnianie. TÚ technikÚ naleĝy
wiÚc wykorzystywaÊ subtelnie. JeĂli od czasu do czasu
wypowiesz sïowo, którym klient czÚsto siÚ posïuguje,
zbudujesz w nim wraĝenie, ĝe go rozumiesz.
x Zbuduj z klientem wiÚě na poziomie problemów, by pokazaÊ, ĝe rozumiesz, co on przeĝywa. Poznaj dziaïanie
tej techniki na nastÚpujÈcym przykïadzie: klient spóěniï
siÚ na spotkanie z TobÈ i zaczyna je od przeproszenia, ĝe
tak siÚ staïo. Wykorzystaj to, by znaleěÊ sytuacje, w których
Ty teĝ siÚ spóěniïeĂ, i nawiÈĝ w rozmowie wïaĂnie do
nich. Klient mówi: „Przepraszam za spóěnienie”, na co Ty
odpowiadasz: „Dobrze, ĝe siÚ Pan spóěniï, bo gdyby nie to,
to pewnie ja bym musiaï” albo „W tym mieĂcie to i tak
dobry wynik. Ja w poniedziaïek przez korki zaliczyïem
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spóěnienie 30-minutowe!”. Jeĝeli zaĂ klient opowiada o tym,
ĝe nie moĝe przyjĂÊ na spotkanie, bo siÚ rozchorowaï,
wówczas odpowiadasz: „ProszÚ koniecznie siÚ wykurowaÊ i wyleĝeÊ tyle, ile potrzeba. Ja kiedyĂ tego nie dopilnowaïem i zamiast sobie poradziÊ z chorobÈ w kilka dni,
miaïem tydzieñ z gïowy”.
x Zbuduj wiÚě finansowÈ, by pokazaÊ, ĝe masz, miaïeĂ lub
znasz podobnÈ sytuacjÚ finansowÈ. Niektórzy sprzedawcy
nie radzÈ sobie w sytuacji, w której klient jest kimĂ bogatszym i sprzedawca swojÈ sytuacjÈ majÈtkowÈ nie moĝe siÚ z nim równaÊ. Blokuje ich to, ĝe nie sÈ w stanie
„wejĂÊ w buty” kogoĂ, kto ma znacznie wiÚcej pieniÚdzy
od nich. By sobie z tym poradziÊ, handlowiec moĝe siÚ
odwoïaÊ do swoich doĂwiadczeñ we wspóïpracy z bogatymi klientami. Nie musi mieÊ tak duĝych pieniÚdzy jak
klient, ale moĝe i powinien znaÊ sytuacjÚ takich ludzi.
Dziaïa to teĝ w drugÈ stronÚ, gdy klient nie ma zasobów
finansowych. JeĂli na przykïad klient mówi: „Na ten
moment nie mam dostÚpu do takiej gotówki”, sprzedawca
moĝe odpowiedzieÊ: „Rozumiem. Moja ĝona, gdy odeszïa z pracy, przez dïuĝszy czas nie mogïa znaleěÊ nowego zatrudnienia. To byïy nie najlepsze chwile, ale na
szczÚĂcie kïopoty okazaïy siÚ przejĂciowe”. IdÈc dalej,
wyjaĂniasz: „Bogu dziÚki, istniejÈ takie rozwiÈzania, które powodujÈ, ĝe w dzisiejszych czasach pieniÈdze nie sÈ
problemem… Moĝemy poĂredniczyÊ w dowolnej formie
kredytowania naszego produktu!”. (W dzisiejszych czasach sprzedawca nie jest juĝ tylko i wyïÈcznie specem
od produktu, czyli edukatorem w zakresie sposobu korzystania z niego, ale równieĝ doradcÈ finansowym, którego
zadaniem jest pomóc klientowi w pozyskaniu odpowiedKup książkę
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nich Ărodków finansowych, by zakup byï moĝliwy. Obecnie
równolegle z oferowaniem produktu idzie poszukiwanie
Ărodków finansowych umoĝliwiajÈcych jego zakup. Gros
drogich produktów nie jest dzisiaj w ogóle kupowanych
bez dodatkowego finansowania).
x Zbuduj wiÚě w kontekĂcie planów na przyszïoĂÊ, by
pokazaÊ, ĝe Ty i klient macie podobne ambicje. Na sïowa
klienta: „Zamierzam jeědziÊ tym samochodem za granicÚ”
sprzedawca odpowiada: „Ja dla odmiany jeĝdĝÚ po kraju.
Ale radoĂci mam coraz wiÚcej wraz z oddawaniem nowych
autostrad”. Jeĝeli pokazujesz, ĝe masz podobne plany jak
Twój klient, to automatycznie pojawia siÚ wspólne tworzenie przyszïoĂci. To takĝe buduje dïugoterminowÈ relacjÚ.
Pomocne tutaj bÚdzie pokazanie klientowi, w jaki sposób
Ty korzystasz obecnie z oferowanego przez Ciebie produktu i jak klient bÚdzie mógï uĝywaÊ go w przyszïoĂci.
x Zbuduj wiÚě w zakresie relacji rodzinnych, by pokazaÊ, ĝe
macie podobnÈ sytuacjÚ w domu. JeĂli klient stwierdza:
„Jak to kupiÚ za tyle pieniÚdzy, to mnie ĝona zabije”,
sprzedawca ripostuje: „Takie wyrzuty ĝona Panu robi?
Moja ma odwrotnie — jak ja jej kupujÚ prezenty, to pilnuje,
czy z odpowiedniej póïki. No, ale co zrobiÊ…”. Ta typowa maïĝeñska sytuacja rodzi w kliencie poczucie wspólnoty — klient konstatuje, ĝe sprzedawca ma ten sam
problem, a co za tym idzie, rozumie jego potrzeby. Dodatkowo moĝesz teĝ staÊ siÚ sprzymierzeñcem klienta, by
mu pomóc przekonaÊ ĝonÚ, ĝe dokonaï dobrego zakupu.
x Zbuduj wiÚě w zakresie relacji towarzyskich, by pokazaÊ,
ĝe podobnie wyglÈdajÈ Twoje zwiÈzki ze znajomymi i przyjacióïmi. Na sïowa klienta: „Moi kumple pÚknÈ z zazdroĂci,
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jak im taki zegarek pokaĝÚ” sprzedawca odpowiada: „ProszÚ
wziÈÊ dla nich kilka folderów. Wiem, jak bardzo moi koledzy zainteresowali siÚ tym zegarkiem”.
x Zbuduj wiÚě w zakresie hierarchii wartoĂci, by pokazaÊ,
ĝe dla Ciebie równieĝ waĝne sÈ sprawy, o których mówi
klient. Po znalezieniu wartoĂci uĝywaj ich, gdy mówisz
o sobie, o produkcie, firmie czy branĝy (wiÚcej na temat
wartoĂci przeczytasz w rozdziale dotyczÈcym psychografii).
x Zbuduj wiÚě w zakresie przekonañ, by pokazaÊ, ĝe myĂlisz
podobnie do klienta. JeĂli mówi: „Przecieĝ tak drogiej biĝuterii nie wypada kupiÊ”, odpowiadasz: „Ma Pani racjÚ,
faktycznie jest to drogi produkt i kiedyĂ miaïem wyrzuty
sumienia, proponujÈc go klientom. Ale proszÚ potraktowaÊ
to jako inwestycjÚ, dziÚki której z czasem zyska Pani wiÚcej,
niĝ Pani zapïaciïa”.
Powyĝsze przykïady budowania wiÚzi moĝesz zastosowaÊ
w ciÈgu jednej kilkunastominutowej rozmowy. Efekt, który w ten
sposób osiÈgniesz, w kontekĂcie budowania relacji z klientem
bÚdzie taki, jaki z reguïy powstaje po dïuĝszym, czasem wielotygodniowym kontakcie. To silne narzÚdzia, które skracajÈ czas
potrzebny na wypracowanie odpowiednio mocnego raportu
i zbudowanie wiÚzi — w tym zaufania oraz sympatii klienta do
Ciebie. BÚdzie miaï silne odczucie, ĝe zna CiÚ od dawna i ĝe
jest przez Ciebie rozumiany. To naturalne zjawisko — sÈ sytuacje, gdy kogoĂ poznajesz i rozmowa na tyle dobrze siÚ ukïada,
ĝe po chwili macie wraĝenie, jakbyĂcie byli znajomymi od dïugiego czasu.
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