
Колекция:
„Обучения за брокери“



Работа с клиенти

според техния 

характер



Разбирането на различните типове хора ви помага:

Да адаптирате поведението си към различните хора;

Да откриете по-лесно слабите и силните черти на човека 

срещу вас;

Да общувате по-ефективно и по–лесно, да окуражавате и 

мотивирате околните;

Да намалите нивото на стрес при общуването с 

непознати;

Комуникацията да ви носи удоволствие и респективно да 

увеличи продуктивността си.



Съществуват четири типа характеристики на хора:

МАГНЕТИЧНИ

ВИДРА

АНАЛИТИЧНИ

БОБЪР

ГРИЖОВНИ

ЗЛАТЕН РЕТРИВЪР

ДИКТАТОРИ

ЛЪВ

Нито един човек не принадлежи изцяло към 

една от групите, а е комбинация от 

четирите. 





Характеристики

лидери, предприемачи, заемат 

началнически позиции в работата си;

решителни, разрешават проблемите 

самостоятелно;

индивидуалисти, търсачи на 

предизвикателства и приключения;

уверени в себе си, разчитат на 

собствените си умения;

Притежават естествено вродено 

чувство на желание за доминиране;
ДИКТАТОР

ЛЪВ



-решителни

-поемат рискове - лесно започват ново 

начинание

-работоспособни и резултатни

-приемат предизвикателства

-ориентирани са към постигане на 

целите си

-независими

-поемат контрола в свои ръце

-упорити

-обичат да се състезават

-харесват промените

-взимат инициативата

-имат желание да завършат започнатото

-харесват разнообразието

Силните му страни

ДИКТАТОР

ЛЪВ



откровени /прекалено/

импулсивни

лесно се отегчават

нетърпеливи

изискващи

страхуват се от бездействие

могат „да прегазят”

трудно се съсредоточават върху 

човешки проблеми

Слаби страни

ДИКТАТОР

ЛЪВ



Основни качества

работят бързо, ориентирани са към осъществяване на 

задачата;

Мотивират се от

резултати, предизвикателства, действие и 

признание;

Управление на времето

концентрират се върху СЕГА. Извършват много неща 

за кратко време. Мразят да пилеят времето. 

„Премини към същественото – времето е пари”;

Комуникация

отлично се справят със започване на разговор, но са 

лоши слушатели;

Вземане на решения

Импулсивни. Концентрирани са върху резултатите. 

Имат нужда от ФАКТИ, за да вземат решение;

ЗА ДА ГИ РАЗБЕРЕМ

ДИКТАТОР

ЛЪВ





лесно може да се развълнуват, търсят 

забавление, обожават да говорят;

отлични мотиватори и заемат основна част от 

работата в мрежа;

познават много хора, които познават много 

хора;

могат да бъдат любящи и окуражаващи ви, 

освен ако не са под напрежение, когато 

атакуват устно;

имат голямо желание да се харесват и да 

бъдат център на внимание;

имат усет към мода, обличане и изтъкване;

сърцето на всеки екип;МАГЬОСНИК

ВИДРА

Характеристики



оптимистични

ентусиазирани

притежават личен подход

драматични /добре 

интерпретират различни роли/

лесни за разбирателство

забавни

общителни

емоционални

действат мотивиращо и 

вдъхновяващо за околните
МАГЬОСНИК

ВИДРА

Силни черти



не са реалисти

твърде импулсивни

прекалено лесно се 

въодушевяват

Неорганизирани

много говорят, почти не слушат

нямат добра ориентация към 

детайлите

доминация на чувствата пред 

разумаМАГЬОСНИК

ВИДРА

Слаби страни



Основни качества

работят бързо и са ориентирани към работа с хора;

Мотивират се от

признанието и умението на околните;

Управление на времето

Фокусирани са в БЪДЕЩЕТО. Тенденциозно се 

хвърлят към следващото по-вълнуващо нещо;

Комуникация

ентусиазирана и стимулираща, често еднопосочна;

Вземане на решения

интуитивно и бързо, имат добри и не толкова добри 

попадения. Всяко по-важно решение в живота им 

трябва да води до ПРЕСТИЖ и нови приятелски и 

социални взаимоотношения;
МАГЬОСНИК

ВИДРА

ЗА ДА ГИ РАЗБЕРЕМ





лоялни, способни да приемат 

/преглъщат наказания и проблеми;

отлични слушатели;

много емпатични /способни да се 

поставят на мястото на другия/;

отлични окуражители;

намират за трудно да отстояват 

позициите си;

ориентирани към семейството, 

нуждаят се от сигурност;

ГРИЖОВЕН

/Златен ретривър/

Характеристики



търпеливи

стабилни

може да се разчита на тях

лесно се съгласяват

лесни за общуване

много лоялни

отборни играчи

състрадателни и подкрепящи

чувствителни /поставят хората 

над целите/

Силни черти

ГРИЖОВЕН

/Златния ретривър/



нерешителни

страхуват се от промени

трудно започват нещо ново

избягват конфронтация, дори 

когато е необходима

задържат недоволството и 

помнят, когато са ги наранили

склонни са да жертват 

резултатите, заради 

хармонията

Слаби страни

ГРИЖОВЕН

/Златния ретривър/



Основни качества

работят бавно, ориентирани са към хората;

Мотивират се от

желание за добри взаимоотношения и признателност 

на околните;

Управление на времето

Концентрирани в НАСТОЯЩЕТО и върху хората;

Комуникация

Двупосочна. Отлични слушатели. Винаги се поставят 

на мястото на другия;

Вземане на решения

Бавно. Искат мнение на околните и често се поддават 

на него. Прекалено толерантни.Търсят сигурност и 

добре позната и постоянна среда;

ЗА ДА ГИ РАЗБЕРЕМ

ГРИЖОВЕН

/Златния ретривър/





Нужда да правят всичко „както 

трябва” или „по учебник”;

Това са хората, които четат 

инструкции;

Отлични в контрола;

Срещат трудности при изразяване на 

топлина във взаимоотношенията;

Могат да вбесяват, хората които не са 

толкова детайлни;

Обожават правилата, постоянството и 

високите стандарти;
АНАЛИТИК

/БОБЪР/

Характеристики



прецизни

подредени

интуитивни

контролиращи се

аналитични

предприемчиви

поставят за себе си и околните 

високи стандарти

ориентирани към детайлите

обстоятелствени

методични и отдадени

Силни черти

АНАЛИТИК

/БОБЪР/



перфекционисти

прекалено взискателни

прекалено строго съдят

прекалено предпазливи

прекалено критични към 

околните

изключително чувствителни

Слаби страни

АНАЛИТИК

/БОБЪР/



Основни качества

бавни, ориентирани към задачите;

Мотивират се от

желанието да бъдат прави и да поддържат това 

качество;

Управление на времето

Работят бавно, за да бъдат сигурни, че са прецизни;

Комуникация

добри слушатели. Обикновено са дипломатични;

Вземане на решения

Никога не вземат решение без всички факти! 

Планират всичко, влизат в задачи с много нисък 

процент на риск. Склонни са да избягват кратки и 

крайни срокове;

ЗА ДА ГИ РАЗБЕРЕМ

АНАЛИТИК

/БОБЪР/




