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Типовете клиенти, на които ще се спрем, са следните: 

Търсещ клиент 

Това е най-лесният за работа тип клиент. Разговорът или срещата са провокирани от клиента. Това 

не означава, че той вече е избрал вас за посредник и че не е консултиран паралелно от ваши конкуренти, 

но във всички случаи ще бъде внимателен и ще иска да си сътрудничите. 

Действията ви следва да се състоят в точно определяне на очакванията и нуждите на клиента, в 

адаптиране на няколко предложения и убеждаване на клиента в предимствата на предложените 

имоти. 

Планът на разговора при срещата включва следните фази: контакт (особено важно е първото 

впечатление); точно определяне на нуждите и очакванията на клиента - диагностика на търсенето 

/предлагането му; разкриване на условията и обобщаването им, за да можете да отговорите успешно 

на очакванията на клиента; представяне на офертите и убеждаване, па клиента в качествата на 

имотите - ентусиазъм и сила на аргументация; подписване на договор за поръчка.  

Незаинтересован клиент 

Това е клиент, който е убеден, че не му е необходим посредник. В началото на разговора, клиентът е 

убеден, че няма нужда от вас. Междинната ви цел е да промените това негово виждане. Вашият 

единствен шанс е да направите така, че клиентът да стигне до убеждението, че неговата ситуация 

не е абсолютно сигурна и задоволителна. 

Стъпки при разговора 

1. Контакт. 

2. Анализиране на ситуацията - събиране на обща информация за клиента, с цел разбиране 

на мотивите и критериите за избор и предизвикване на спонтанно споделяне на недостатъците на 

положението. 

3. Търсене на пукнатина - задаване на въпроси за разкриване на проблем, неудовлетворение от 

актуалното решение на проблем. 

4. Акцентиране   върху   проблема  -  задаване   на   въпроси   за последствията   от   

съществуващия    проблем.    Това е фазата на трансформиране на клиента. 

5. Представяне на възможните добри решения - възможни са два подхода: 

- Поставяне на въпрос за ангажиране: "Ако аз .мога да реша проблема Ви, ще... " 

- Повторно формулиране на отрицателните последствия от фаза 4: "Ако правилно съм Ви разбрал. Вие 

бихте искат. ." 

6.  Подтикнете  към  вземане  на  решение  -  не  бъдете   много настойчиви, трябва да бъдете 

внимателни, за да събудите у клиента доверие към вас. 

7.  Дайте сигурност на клиента, след подписване на договора. 

 

 

Да се чете заедно с отделно обучение: Типове хора 


