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Как да се преборите с едни от най-обичайните 

възражения на клиентите?  

 
Ако продавач ви каже: 

1. Ще продаваме сами, без посредници. 

Отговор: 

Разбирам ви добре, но да допуснем за момент, че вие ме наемете: Аз ще изготвя цялостен 

маркетингов план и ще осигуря необходимата реклама, за продажба на вашия имот, ще 

организирам Отворени домове, ще го оферирам в мрежата и най-важното – ще договоря най-

добрата цена за вас. Така че г-н и г-жо Продавачи, вие готови ли сте да направите всичко 

това сами?  

Затова, позволете ми да направя всичко това за вас! 

2. Имам приятел брокер, който ми обеща отстъпка от комисионната. 

Отговор: 

Да ви кажа ли защо това трябва да ви притесни? Защото имате познат брокер, който ви прави 

отстъпка преди още да сте обсъдили маркетинговия план и промотирането на вашия имот, 

както и разходите, необходими за да се осъществи една продажба днес. Представяте ли си 

как би постъпил вашия познат, когато дойде време да преговаря за цената на продажбата? Г-

н и г-жо Продавачи, брокерите, които намаляват комисионните си, намаляват също и 

продажната цена на имота. Наистина ли искате това? Вие наемате брокер, за да защитава 

вашия интерес и цена, нали? Тогава нека продължим нататък и да ме наемете още днес! 

3. Десетима други брокери ми се обадиха днес и ми се иска да спрете да звъните. 

Отговор: 

Разбирам ви напълно и мога да реша проблема ви, искате ли бързо решение?  

Ако отговора е: „ДА“ 

- Спрете да вдигате телефона си и дори помислете дали да не смените номера си поне 

временно – така брокерите ще решат, че вече сте продали имота си и ще спрат да ви звънят. 

Звучи ли ви смислено? А аз ще ви попитам, къде искате да се преместите, когато продадете 

имота си? Мога ли да ви помогна и с предстоящата покупка на имот? 

4. Ако трява да продавам на тази цена, ще мога и сам да го продам. 

Отговор: 

Разбирам ви напълно, но все пак нека ви кажа нещо: Покрай всичко, което се случва с 

икономика днес, тази цена е най-високата възможна, и то благодарение на маркетинга и 

рекламата, които ще ви осигурим. Ако премахнете маркетинга и рекламата, ще сте истински 

късметлии, ако продадете имота си само с 10% по-ниска цена. 

5. Обещах на бившия си брокер да работя с него. 

Отговор: 
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Уважавам Вашето мнение, а и аз като брокер ценя връзката със своите бивши клиенти. Но 

нека ви попитам, ако допуснем за момент, че има някакъв шанс да работим заедно, бихте ли 

раболити с мен? 

Обикновено отговора е: „ДА“ 

Тогава отделете ми 20 минути за среща, за да ви разкажа за методите на работа в РиълНет. 

Кога е удобно да се срещнем – сутринта или в следобедните часове? 

6. Защо трябва да изберем вас? 

Отговор: 

Нека ви кажа две причини: 

1. Ще се справя с конкурентните имоти на пазара, като ще покажа вашето жилище на 

максимално много квалифицирани потенциални купувачи. 

2. Моята способност и опит в това да водя преговори и да приключа сделката по покупко-

продажбата на вашия имот на възможно най-висока пазарна цена. 

Питам се какво повече ви трябва да знаете за да изберете вашия брокер? 

7. Все пак бихме желали да се консултираме и с други брокери. 

Отговор: 

Тук трябва да се замислите каква е истинската причина да ви откажат: 

„Уважавам мнението ви и бих искал да ви попитам: Какво би ви накарало да ме наемете още 

тази вечер, без да се срещате с други брокери?”  

Най-често, когато зададете такъв въпрос, отговорът е свързан с цената на комисионната. При 

такова възражение аз отговарям:  

„Значи вие бихте ме наели, очевидно искате моя маркетингов план и рекламна стратегия. А 

това, което ви притеснява, е комисионната. Прав ли съм?” 

И след като веднъж сте идентифицирали проблема, използвайте подходящия аргумент. 

8. Не искам да се ограничавам само с един брокер точно в момента. 

Отговор: 

Точно за това е добре да наемете мен, защото когато подпишете договор с мен, вие ще 

работите цялата мрежа на РиълНет. Веднага щом подпишем договора, ще се върна в офиса и 

ще разкажа за вашето жилище на моите колеги, а след това ще изпратя имейл до всичките 

брокери в мрежата на РиълНет с презентация на имота; не само в нашия град, но и в цяла 

България. Така че, когато ме наемете, всъщностност наемате всички нас. Как ви звучи това? 

9. Не смятам да подписвам ексклузивен договор. 

Отговор: 

„Уважавам Вашето мнение, но нека ви попитам какво точно ви притеснява – дали е срокът, 

цената, моя маркетингов план, или е ваш познат, който може би ще иска да купува?”  

Още веднъж това е шанс за вас да откриете какво е истинското възражение на продавача. Да 

предположим, че клиентът каже, че може би има купувач:   
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„Щом е така, нека се споразумеем: ако този ваш познат е купувачът, няма да ми дължите 

нищо. Ако не купи вашето жилище, обаче, ще ме назначите, за да продам имота ви. И в двата 

случая вие печелите – звучи ли ви добре?” 

10. Не искам да продавам в следващите 3-6 месеца.  

Отговор: 

Уважавам Вашето мнение, но нека ви попитам, ако се появи купувач, който търси много 

подобен на вашия имот, бихте ли искали да му покажа жилището ви? А какво бихте направили, 

ако договорим и добра цена, бихте ли се съгласили да продадете и да се преместите по-рано. 

Ако това е така, нека подпишем посреднически договор и ми позволете да работя усилено, за 

да намеря този купувач за вас. Как мислите вие? 

11. Вече няколко брокера ми представиха този маркетингов план, какво ви прави 

различен? 

Отговор: 

Слушам ви и си мисля, че сте голям късметлия, защото сте се срещнали с още няколко 

страхотни професионалиста, но аз съм различен поради 3 причини: 

- Ще ви изслушвам и ще комуникирам с вас ефективно, за да ви помогна да се преборите 

със стреса от продажбата; 

- Ще рекламирам вашия имот пасивно – онлайн и чрез брошури, и активно – чрез 

мрежата ни от брокери, потенциални купувачи и моята база данни; 

- Ще вложа всичките си усилия в преговорите на ваша страна, за да псотигнем възможно 

най-висока цена; 

Виждате ли смисъл в това? Смятате ли, че има още нещо, което бихте могли да изискате 

от вашия брокер? Тогава, назначете ме на работа – подпишете договора!  

12. Ще продам имота си само когато цените се покачат. 

Отговор: 

Разбирам ви, но все пак нека ви попитам: каква е първоначалната причина да решите да 

продавате? Разкажете ми за нея. Кажете ми, кое е по-важно първоначалната причина, или 

парите, бихте ли продали имота си за малко по-малко пари? Ако отговора е да, продължаваме 

нататък.  

Ако отговора е не: „Разбирам ви, тогава не трябва да продавате. 

Чрез този сценарий достигате до истинските причини на клиентите да продават. 

13. Искаме да си намерим ново жилище преди да пуснем за продажба настоящото.  

Част от вашата работа тук е да разберете защо продавачът смята, че това е добра идея. А след 

това да изкажете своите препоръки: 

Отговор: 

Разбирам ви напълно, но нека ви споделя два възможни варианта: Първият, който за 

съжаление се случва по-често отколкото ми се иска - изчакваме цените на имотите да 

достигнат дъното си и започваме да гледаме жилища с вас. Харесваме най-подходящия нов 

дом за вас и започваме да чакаме някой да купи настоящото ви жилище, за да съберем пари 

за новото. При този сценарий много често някой друг купува желаното от вас жилище, докато 

вие чакате парите.  
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Ето го и втория вариант: Пускаме жилището ви за продажба, започвам да рекламирам имота 

активно, едновременно с  това започваме да гледаме за жилище и намираме вашия нов дом. 

Продаваме настоящето ви жилище и аз започвам да преговарям и ръководя процеса по 

покупко-продажба на новото, преди някой друг да го е купил. 

Кой от тези два сценария си избирате вие? 

14. Искаме изключение по договора, в случай че нашият съсед, или наш приятел 

реши да купи къщата. 

Отговор: 

Чудесно, кажете ми имената на вашите приятели и аз ще ги запиша в договора. Между другото, 

те казаха ли ви, че със сигурност ще купят къщата? Искате ли сега, след като запишем имената 

им в нашия договор, да им кажа отново, че вашето жилище се продава и да ги поканя да 

дойдат на оглед, ако наистина имат сериозен интерес.  

Защо всъщност искам да направя това? 

Помислете за секунда. Смятам, че работата на брокера е да накара клиентите си да се чувстват 

уверени, да открие потенциални купувачи бързо и естествено, ако те са сериозни, да се заеме 

с продажбата на настоящия им имот. Ето защо, това е чудесна стратегия да развиете бизнеса 

си и ако купувачът е реален, да започнете да продавате и неговия имот. 

15. Има доста заинтересовани клиенти, които идват по нашата обява в интернет, и 

не смятам, че се нуждая от брокер. 

Отговор: 

Това е чудесно, значи имате доста заинтересовани потенциални купувачи от обявата, а също 

и съседите ви идват да огледат жилището ви? Получили ли сте някакви оферти цени? Искате 

ли да ви кажа защо липсата на оферти за покупка при толкова голям трафик трябва да ви 

притесни? Има две причини: 1) Вие пускате непознати във вашия дом, без брокер, който да 

ви представлява и да прецени дали те са просто досадни съседи, или истински купувачи. И 2) 

Ако имотът ви привлича интерес сега, само изчакайте да се заема с предлагането му, да 

започна да го рекламирам пред много по-голяма група от потенциални купувачи. Защото, 

колкото повече заинтересовани купувачи имате, ще получите толкова повече офертни цени и 

ще можете да продадете жилището си възможно най-изгодно. Искате ли да вземете възможно 

най-много пари, или искате да ограничите максималната цена на имота? Затова ми позволете 

да го предлагам, за да продадете на възможно най-висока цена. 

16. Ще ми направите ли отстъпка от комисионната си? Другите брокери казаха, че 

ще ми направят. 

Отговор: 

Разбирам ви напълно и искате ли да ви кажа какво точно трябва да ви притесни? Разбирате 

ли, ако брокерът е готов да намали собствената си комисионна толкова лесно, представете си 

какво ще се случи, когато някой му предложи по-ниска цена за вашия имот. Той ще иска да 

приемете офертната цена, като се опита да ви убеди, че наистина е договорил „добра” цена 

за вас. Разбирате ли ме? 

Вие ме наемате, за да рекламирам, продам и договоря най-високата възможна цена за вашия 

имот, нали така? Ето защо, аз защитавам стандартната комисионна. Назначете ме на работа и 

ще защитя и цената на вашия имот. 
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17. Искаме да си помислим още малко и ще ви се обадим след няколко дни. 

Отговор: 

Разбирам ви напълно, но нека ви попитам все пак какво точно ви притеснява? 

Този специфичен въпрос има за цел да изкара наяве истинското възражение. Можете да 

продължите с въпроса така: 

Притеснява ви маркетинговият план, или крайната офертна цена? 

Тук идва момента, в който трябва да прецените сами дали клиентите наистина искат няколко 

дни, за да обмислят предложението. Ако е така, може да продължите: 

Г-н и г-жо продавачи, смятате ли, че аз мога да продам вашия имот? 

Обикновено отговора е: „Да”.  

Тогава нека подпишем договора още тази вечер и да се срещнем отново след два дни. Вие ще 

задържите и двете копия от договора. 

Сега, когато договорът е подписан и и двете копия стоят на масата пред вас, попитайте: 

Сега, след като го подписахме, не се ли чувствате по-спокойни? Сега, след като договорът е 

пред вас, все още ли искате да си помислите за два дни, или искате да започна да работя за 

вас веднага? 

Чрез тази стратегия лесно можете да откриете какво наистина притеснява вашите клиенти и 

да подпишете договор за посредничество с тях още на първата среща. 

 

 

18. Ще изчакаме цените на пазара да се покачат отново, преди да продаваме. 

Отговор: 

Уважавам и разбирам вашето решение, но все пак бихте ли ми казали отново каква е 

истинската причина, която ви мотивира да продавате. Защото може би наистина сега ще 

продадете имота си за по-малко пари, но от друга страна, след това вие ще сте в изгодна 

позиция, защото на днешния пазар купувач с пари в кеш може да си купи изключително 

жилище на страхотна цена. Затова трябва да решите дали наистина да изчакате ситуацията 

на пазара да се подобри и да продадете имота си за малко повече пари, а да купите новото 

си жилище още по-скъпо. Или да продадете имота си сега на малко по-ниска цена, но да 

постигнете наистина изгодна сделка при покупката на нов дом. 

Този кратък диалог ще ви донесе много пари! 

19. Нека да започнем да предлагаме имота на по-висока цена. После винаги можем 

да я намалим. 

Отговор: 

Разбирам ви напълно, но нека ви обясня как тази техника впоследствие ще понижи крайната 

ви цена. Всички правени проучвания показват, че когато имотът ви е обявен на правилната 

цена и при продажбата му се прилагат всички тези маркетинг техники, за които говорихме, 

вие ще продадете жилището си и то на най-високата възможна пазарна цена. От друга страна, 
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когато пуснете имота си на пазара на грешна цена, всички, които го виждат, ще забелязват 

само завишената му цена и ще си казват „нека изчакаме докато цената му не падне”. След 

като коригираме цената, хитрите брокери и купувачи ще си казват „нека да изчакаме отново”. 

Така липсата на интерес към имота ще ни отчае и ще се наложи да смъкнем още от цената. И 

знаете ли какво става? Най-накрая потенциалните купувачи започват да дават офертните си 

цени, които винаги са по-ниски от предлаганата. Звучи ли ви логично? 

В крайна сметка колкото повече имотът ви стои на пазара на грешната цена, толкова по-малка 

е вероятността да го продадете на добра цена. Съгласен ли сте? Затова моя съвет е: пуснете 

вашето жилище за продажба на реалната му пазарна цена. Така ще получите повече 

потенциални купувачи и съответно реален шанс да ви предложат дори повече пари. 

20. Ще изчакаме докато пазарът се стабилизира и тогава ще се опитаме да продадем 

имота си. 

Разбирам ви, ще повторите ли, обаче, още един път каква е мотивацията да продавате? 

Подтекстът тук е, да, може би ще продадете имота си по-евтино днес. Но важното е, че сега 

вие сте водещия, при пазара днес, купувач с пари може да се сдобие с невероятно жилище на 

супер цена. Така че, въпросът тук е – по-добре ли е да изчакате пазарът да се стабилизира и 

да продадете имота си на по-висока цена, за да си купите ново жилище за още повече пари. 

Или да продадете малко по-евтино сега, но да спечелите много повече, когато купувате.  

21. Ще продаваме, когато приключим със всичките си проекти и подготвим дома си 

за продажба. 

Нека да се изясним, това би могло да е условие, но не и възражение. Затова вашата работа е 

да разберете какво е истинското възражение в случая и дали няма да ги убедите, че ще е по-

добре да оферирате имота на пазара едновременно с довършването на останалите проекти на 

клиентите. Как бих започнал разговора аз: 

Това е чудесна идея. Ако искате, позволете ми да дойда и да разгледам дома ви. Мога да ви 

спестя много пари като ви кажа какво трябва и какво е препоръчително да се направи, 

базирайки се на желанията на купувачите днес. Съгласни ли сте? 

Подтекстът на този диалог е, че в крайна сметка ще отидете на среща, ще видите този имот, 

ще дадете добър съвет и ако има смисъл имота да се продава в настоящия му вид, ще го 

препоръчате на клиентите, ако не ще кажете на клиентите какво трябва да направят. И така 

ще спечелите тяхното доверие и ще положите основите на бъдещия си бизнес с тях. 

22. Универсалният квалифициращ сценарий. 

Можете да използвате този диалог с практически всеки един клиент, тъй като сами 

модифицирате въпросите си според отговорите, които получавате. Ето как работи: вие 

задавате въпроси, клиентите ви дават информация и докато напредвате с диалога, ще се 

съобразявате с техните отговори, за да изглеждате така, сякаш ги слушате много внимателно 

и след това им давате необходимата им информация. Ето как работи сценария: 

Щом продавате имота си, къде ще се местите?  

След колко време искате да сте се преместил? Разкажете ми повече за това. 

И каква е причината да се преместите в ...? 

 

Кой още ще участва в този процес и какво мислят те по въпроса? 

Какво трябва да се случи, за да предприемете голямата крачка и да купите това жилище? 

Имате ли план Б, ако това не проработи? 

 

Нека да си уредим втора среща. Кога ще е по-удобно за вас – сутрините, или следобедите. 

Какво ще кажете за вторник в 4ч.? 

 

23. Спрете да се обаждате, няма да подновяваме продаждаба до другата година. 

Подходящият отговор тук е – да, чух ви. Днес просто ви се обадих служебно, както правя 

периодично с всичките си клиенти, за да ги държа в течение с промените на пазара. Разбирате 

ли ме. Искам вие да знаете, че пазарът за недвижими имоти е доста динамичен – цените падат, 

покачват се и после пак падат, и аз искам вие да сте информиран. Затова да ви пратя ли 

новини за последните промени на пазара?  

Като правите това, поддържате контакт с клиента си, без да ставате досаден. 

24. 10 ТОП причини да изберете да работите с мен и да ме препоръчате на вашите 

близки. 



 
7 | P a g e                                          ВЪЗРАЖЕНИЯ   

За да създадете този списък, ще ви дам множество важни идеи и насоки, а вие изберете онези 

от тях, които най-много ви подхождат: 

1. Моят екип. Думата екип винаги изкарва на преден план индивида. Екипът в вашите колеги, 

менджър, асистент и всички, с които работите в тясна връзка. 

2.  Моят опит. Разбира се, за да използвате тази причина, трябва да приложите към 

презентацията си списък с всички имоти, които предлагате в момента и които сте продали 

вече. Ако вашият опит не е толкова богат винаги можете да използвате успехите на агенцията, 

в която работите. 

3. Уменията да преговарям за вашата цена и да накарам купувача и неговия брокер да дадат 

възможно най-високата цена за вашия имот.  

4. Маркетинг стратегията. Моят маркетинг план включва не само пасивни, но и агресивни 

инструменти и ще привлече повече потенциални купувачи не само онлайн, но и офлайн, чрез 

рекламна табела, брошури и отворен дом. А вие искате точно това. 

5. Можете да кажете, че имате 100-процентна успеваемост в сделките с имоти, които 

оферирате.  

6. Друга предимство ще е да знаете какви са вашите резултати, спрямо резултатите на другите 

брокери, които работят в района, в града, или в страната. Така ще можете да кажете, 

например, „ние продаваме имотите си 3 пъти по-бързо за 1.5 пъти повече пари от останалите 

агенции. 

7. Можете да покажете на клиента начините, по които бихте му спестили пари, назависимо 

дали чрез маркетинга, или цената, или при поемане на разходите по прехвърлянето от страна 

на купувача.  

8.  Може да наблегнете на представянето: Г-н Продавач, ако ме изберете, ще представя 

жилището ви в най-добрата му светлина и така потенциалните купувачи ще се влюбят в него 

и ще позволят на емоциите си да ги водят при покупката.  

Може да изтъкнете като други причини компанията, за която работите, умението ви да 

разговаряте с хора, агресивния маркетинг, който практикувате и т.н. 

Все пак помнете, че всеки клиент е уникален и когато го квалифицирате трябва да разберете 

кое е важно за него и да наблегнете точно там. 

 

25. Диалог с ФСБО за генериране на срещи. 

 

Започнете разговора така: 

Здравейте, обажда се Александър от агенция РиълНет офис Партнърс. Като специалист в 

областта на недвижимите имоти, една от моите основни задачи е да познавам всички имоти, 

които се продават в квартала/ града. Затова ще ми разкажете ли малко подорбности за дома 

ви? ..... 

.... Уау, изглежда имате чудесно жилище, как така решихте да го продавате?... Когато го 

продадете, къде ще се преместите?.... Защо се спряхте на този район?.... Колко скоро 

планирате да се преместите?.... Имате ли брокер, който да ви помогне да закупите бъдещия 

си дом?.... Значи трябва първо да продадете този имот, за да купите новия?... Разговаряли ли 

сте с някой брокер преди да обявите имота си на пазара?... Как определихте цената на 

имота?... Знаете, че в момента на пазара се предлагат голям брой имоти. Какво по-различно 

правите, за да рекламирате имота си и как ви помага това?... Ако имате полза от това да ме 

наемете за ваш брокер, бихте ли обмислили вариант да работите с мен?... Хайде да се срещнем 

за около 20 минути, за да ви покажа как точно съм помогнал на толкова  много хора, точно 

като вас. Кога ще ви е по-удобно – аз съм свободен днес следобяд, или утре?  

Ако след целия този разговор, клиентите не се съгласят да се срещнат с вас веднага, то винаги 

можете да ги помолите да видите имота. При всички положения ще сте една стъпка по-близо 

до организирането на такава среща и включването на нов посреднически договор.  

 

26. Въвеждащи въпроси при първа среща с продавач. 

 

След като влезете в дома на продавачите, погледнете ги в очите и им кажете: Знам, че можете 

да избирате измежду много брокери и агенции за недвижими имоти и затова съм наистина 

благодарен за възможността да се срещна днес с вас. Ще може ли първо да ме разведете в 

апартамента си?.... Кои са най-привлекателните характеристики на имота ви?... Ако вие сте 

купувач и идвате на оглед в този апартамент, какво бихте променили в него?... Разкажете ми 

повече за това... Кой според вас е идеалният купувач на това жилище?... След като ми 

показахте имота, къде ще е удобно да седнем – в хола, или на масата в кухнята?... Г-н и г-жо 
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Продавачи, нека първо ви обясня за какво ще говорим днес. От опит знам, че продавачите 

искат да обсъдят четири основни теми. Преди да ме наемат за техен брокер, те искат да знаят 

първо – какво ще направя аз, за да покажа имота им на възможно най-голям брой потенциални 

купувачи и на брокери, представляващи такива купувачи. Второ, всеки иска да знае на каква 

цена ще може да продаде имота си. Номер три, хората искат да знаят колко време ще отнеме 

да продадат имота си. И накрая, защо аз смятам, че трябва да ме изберете да ви 

представлявам. Г-н и г-жо Продавачи, има ли нещо друго, извън тези 4 теми, което да искате 

да обсъдите с мен?... добре, преди да започнем, нека отново повторим вашите планове. 

Казахте, че се местите, как точно се спряхте на този район?... Трябва ли първо да продадете 

този имот, за да можете да се преместите, или за вас също е опция да го отдавате под наем?... 

Колко скоро очаквате да се преместите?... Ако не успеете да продадете това жилище за срока, 

който сте си определили за местене, имате ли План Б, ако да – моля споделете... Изпратих ви 

на имейла маркетинг предложение, имахте ли възможност да го погледнете?... Причина номер 

едно клиентите ми да ме препоръчват на свои познати и приятели като най-добрия брокер, е 

именно този маркетинг план. Съгласни ли сте, че при днешните пазарни условия, да покажете 

имота си на най-голям брой колеги и купувачи е много важно?... Тогава нека започнем именно 

с обсъждането как да постигнем точно това.  

 

27. Как е пазарът на недвижими имоти?  

 

Най-добрият възможен отговор е следния: „Зависи от това дали искате да купувате, да 

продавате, да инвестирате, или да наемете. Всяко едно от тези неща е напълно различно, така 

че кое по-точно ви интересува?... „ 

Тук има дав възможни варианта. Първият е да ви кажат от какво се интересуват и да си 

определите допълнителна среща, на която да го обсъдите. Вторият е да кажат: „Просто съм 

любопитен!“. При него най-добре кажете: „Питате ме, защото се итнересувате за някой ваш 

близък, или приятел, или просто сте любопитен каква е стойността на имота ви?“. След като 

вече имате тази информация, искате ли да определя цената на имота ви и да ви я изпратя на 

имейла, или на допълнителна среща? 

Запомнете, ще чувате този въпрос – как е пазарът по-често, отколкото си мислите, затова не 

забравяйте да започнете със: „Зависи от това дали искате да купувате, да продавате, да 

инвестирате, или да наемете.“ 

 


