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Като професионален консултант, вие сте лицето на фирмата и от впечатлението, което ще 

оставите у клиента, той си създава визия за цялата фирма. Как бихте искали да изглеждате? 

Преуспели или отчаяни? Предлагащи качествена услуга или неуверени в това, което можете 

да направите за клиента? 

Често лошото облекло, бедният речник и жаргона могат да оставят у клиента усещането, 

че не всичко е наред в тази фирма и че вие сте на тази позиция случайно. Качеството на 

обслужване на клиентите във всички сфери на търговията се повишава непрекъснато и това 

важи в пълна сила и за недвижимите имоти. 

Това, че имотът като състояние демонстрира сам себе си. не означава, че вие не сте 

ангажирани с подходящото му презентиране и чрез своя външен вид. Дори естетическото 

усещане, което оставяте у клиента е един от факторите за създаване у него на положителна 

нагласа за работа с вас. 

Вашият външен вид трябва да вдъхва респект, но в никакъв случай не бива да кара клиента 

да се чувства притеснен. И тъй като рядко знаете какви точно клиенти ще срещнете по време 

на работния си ден. препоръчителното облекло е делово. Това не означава непременно 

костюм с вратовръзка, но не оправдава носенето на дънки, тениски и за дамите тоалети с 

много къси поли или вечерни тоалети. 

Цветовете на деловия гардероб са черно, сиво и синьо. Разбира се, ако сте любители на по-

ярките цветове, ще трябва да прецените внимателно доколко се вписват в деловото облекло 

и доколко ще са в синхрон в него, така че да не се чувствате неадекватен на бизнес 

средата, в която общувате. Всеки е изпитвал удоволствието да срещне професионален 

консултант или търговец и да ползва неговите качествени услуги. 

Когато сте добре подготвени за срещата, може да съсредоточите цялото си внимание, да 

слушате своя клиент, да разбирате и анализирате неговите нужди. Подготвяйки 

предварително своята аргументация и отговор на възраженията, вие разполагате с едно 

голямо предимство - това да избирате оръжията си. Не забравяйте да подготвите и 

търговските документи, брошури, типови договори, тарифи. 

За вас е важно да сте подготвени и по следните въпроси: Познаване параметрите на 

имотите и пазара. Човек не може да продава нещо, без добре да го познава, не може  

да убеждава другите,  без той сам да е  убеден.  Трябва да познавате силните и слабите 

страни на предлагания имот. 

Именно заради това се провеждат огледите. По време на огледа се прави преценка на 

предимствата и недостатъците на имота, на висок или нисък етаж е, какво е изложението, 

какъв тип е строителството и т.н. 

Всичко това е обвързано с определяне на ценовите нива, в които може да се продава имота. 

Наред с познаването на имота, е необходимо да се познава и инфраструктурата на 

квартала, ла се знае какви са транспортните комуникации, какви институции има 

наоколо, какви са предвижданията за застрояване на квартала, какво е населението в района, 

средния доход и профила на живущите в квартала. 
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КАК      ПОСТЪПВАТ      КОНСУЛТАНТИТЕ      -ПРОФЕСИОНАЛИСТИ,   КОГАТО   

ОТИДАТ   НА ОГЛЕД 

 

1. Пристигат винаги навреме. 

2. Запознават се подробно с характеристиките на имота, преди да 

отидат на място. 

3. Предоставят характеристиките на имота пред купувача, преди да 

го заведат на оглед. 

4. Изчакват навън, ако вътре има други хора (друг консултант, който 

прави оглед и т.н.). 

5. Обаждат се на продавача, ако уговорката се отменя. 

6. Изгасят осветлението след приключване на огледа. 

7. Проверяват всички врати - дори и тези, които не са отваряли. 

8. Заключват всички врати, когато излизат от жилището. 

9. Въздържат се от пушене и хранене в имота. 

10. Съобщават на собственика, ако забележат счупени прозорци, 

ключалки, подозрителни миризми и др. 

Някои хора имат талант да продават - други не. Импровизацията, спонтанността, 

естествената способност да бъдем търговии са важно и хубаво нещо, но не са достатъчно при 

една силна конкуренция на пазара, където купувачите стават професионалисти в действията 

си. 

Необходимо е да имате план за всяка предстоящата среща, адаптиран към ситуацията на 

конкретния клиент. Като това далеч не значи, че трябва да сте робот и да декламирате пред 

своя събеседник, а да имате ясна идея, накъде да ориентирате разговора и гъвкавост да се 

настройвате според нагласите на клиента. 

Установяването на контакт с клиента е първият етап от вашата среща. Както когато 

отивате на интервю за постъпване на работа и винаги сте си мислили, че първото 

впечатление с най-важно, и тук е нужно да му отделите необходимото внимание. 

Първите две фрази от един разговор са много по-важни от следващите 20! За да започнете 

срещата трябва да подберете теми, които ще задържат вниманието на клиента. Независимо 

дали ще бъдат интересни, забавни или атрактивни, най-важното е да са работещи. 

Не забравяйте, че в началото на вашия контакт клиентът се 

страхува  

• От всичко, което касае парите му 

• От това, дали вие сте верният човек за разрешаването на 

неговия проблем 

• От всички, които се опитват да му продадат някакъв 

продукт/услуга 

• От това, дали ще вземе правилното решение 

• От това, какви ще са последиците от това решение за  

бъдещето му 



 
 

3 | P a g e                  2   

 

Освен готовност за встъпителна част, трябва да следите за три задължително 

присъстващи момента: 

А/ Представянето ви 

Кратко отговорете на въпроса: "Защо днес аз съм тук пред Вас?" 

Това, от което се интересува събеседникът в този момент, е дали вие сте способни да го 

посъветвате и да отговорите точно на нуждите му. 

Б/ Представянето, па събеседника ви 

Какво правите, например, когато се върнете към снимките от ученическите си години? - 

Снимка с класа Ви от абитуриентския бал? Първото нещо е да погледнете себе си. Всички 

реагираме по същият начин и в повечето случаи се интересуваме първо от себе си. Точно по 

този начин мисли и вашият клиент. Дайте му възможност да се представи. Не му 

задавайте веднага въпроси за имотите, поинтересувайте се от него самия. Това не отнема 

много време, а последствията са положителни: 

- вашият клиент се чувства оценен от вас и следователно ви намира за симпатични; 

-още в началото на разговора можете да разкриете черти от неговата личност и мотивацията 

му; 

-създават се топли междуличностни отношения, което е особено важно и необходимо за 

създаването на взаимно доверие. 

В/ Определяне на рамките на разговора 

Вие поемате водещата роля в разговора и определяте правилата на играта - всъщност трябва 

да постигнете съгласие за практическата организация и времето, за което ще се проведе 

срещата. 

Това носи със себе си предимството, че вие уверявате бързо вашия събеседник в 

професионализма си. Също така срещу един не много разговорлив клиент, получавате 

неговото съгласие да отговори на вашите въпроси. При един бъбрив клиент, 

ограничавате възможността му за дълги монолози. 

Съвременните търговци и фирми добре разбират, че един клиент, който е посрещнат добре, 

зачетен и уважаван, консултиран в полза на неговите интереси е клиент, който ще се върне 

отново. 

Няколко допълнителни стъпки, за да очаровате клиента 

Консултантът трябва да е на разположение 

Клиентът трябва да остане с впечатлението, че вие сте там, за да му помогнете, да го 

обслужите, да решите бързо проблема му. Това означава, че трябва да сте в състояние да 

владеете емоциите си и да се справяте с трудностите на ежедневната работа, за да можете 

ефикасно да обслужвате клиентите. 

• Дори ако сте заети с друго нещо, отделете нужното внимание на клиента. В 

съзнанието на клиента вие сте тук, за да го обслужите. Той не може да си представи, че 

вие имате спешно да попълвате  някакви  документи,  да  подреждате  бюрото,  да  водите 

разговори  по телефона с други хора.  Нито една задача не е по-належаща, когато 

клиентът има нужда от вас, освен ако не сте заети с друг клиент. 

• Трябва да покажете на всеки новопристигнал клиент, че е забелязан, без да се прекъсва 

работата с обслужвания в момента клиент: контакт с жив поглед, кимване с глава, две-три 

думи, с молба за малко търпение. Тогава клиентът ще се почувства забелязан, и ще е готов 
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да изчака. 

Клиентът трябва да чувства, не го посрещате с удоволствие 

Вие създавате атмосфера подобно на домакинята, която посреща своите гости. Тонът се 

променя, става приятелски, топъл. Без създаването на такава атмосфера, клиентът се 

чувства неудобно. Всички клиенти имат право на едно и също посрещане. При едни и същи 

условия запазете едно и също поведение. Минималното, което се изисква е да поздравите 

(дори минавайки или докато обслужвате друг клиент) и да се усмихнете. 

"Добър ден господине, какво мога да направя за Вас?" 

" мага да Ви помогна с повече информация?" 

Кажете го с усмивка. Бъдете любезен. Клиентът, който вече е бил при вас или е работил с 

вас очаква да бъде разпознат. Това е най-голямото удоволствие за един клиент, да бъде 

разграничен от останалите... 

Проява на уважение 

Всеки клиент, колкото и скромно да е неговото търсене, и независимо от сумата на 

сделката, ви засвидетелства доверието си, като избира да работи с вас. Затова вие трябва да 

се отнасяте към него с нужното уважение. Още повече, че всеки е чувствителен към 

отношението, с което го третират. Всеки се чувства неприятно, като види. че го смятат за 

незначителен или още по-лошо - за натрапник. Трябва да поддържате зрителен контакт с 

клиента, да се усмихвате, да поздравявате и да го изслушвате внимателно. 

Услужливостта 

Трябва колкото се може повече да участвате в разрешаването на проблема на клиента, а не 

да се измъквате с оправданието "Това не е мой проблем". 

Трябва да сте по-загрижени за удовлетворението на клиента, отколкото за изпълнението на 

професионалните си задължения. Независимо на кой етап от контакта се намесвате, 

трябва да се чувствате отговорен за качеството на работата с клиента. 

Грешки, които не трябва да се допускат 

• Клиентът се  чувства  изгубен.  Никой не забелязва присъствието му и не се заема с 

него. 

• Разговори с колеги пред клиента, по въпроси, които не го засягат. 

• Прибързано обслужване на клиента 

• Слагаме на лицето на прекалено любезна маска, която дразни повече от липсата на 

усмивка. 

• Рецитиране на заучени фрази, които звучат неестествено и клиентът получава 

впечатление за хладен прием и липса на истинска комуникация. 

• Заемане    на   позиции    на   тялото,    които    издават незаинтересованост: кръстосани 

ръце, затворено изражение на лицето,  отсъстващ поглед,  водене  на разговор без 

зрителен контакт. 
  


