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Разкриването на нуждите на клиента е от най-голяма важност за успеха на срещата. Едно 

недостатъчно познаване на нуждите на клиента, открива възможност за представяне на възражения 

и отказ от сделката. Не трябва да бързате с преценката дали клиентът е нереален или несериозен. 

Това до голяма степен зависи от вас. 

Търговските умения изискват следване на стратегия в поведението. Трябва да бъдете наясно с 

това какво ще купи клиента, на по-ранен етап от вашите взаимоотношения и постепенно да му 

влияете в тази насока. 

След като клиентът е посрещнат добре и е установен контакт, трябва да го накарате да изложи 

желанието си по възможно най-ясния начин, за да може да му бъдете от полза, за да му предложите 

допълнителни услуги, за които не е помислил. Тази фаза може да бъде по-кратка или по-

продължителна, в зависимост от сложността на конкретния случай. 

Не забравяйте, че изразеното желание понякога се различава от реалната нужда. Ако просто изпълните 

заявеното желание на клиента да закупи или наеме определен имот. Може да подведете клиента и той 

да остане недоволен от вас впоследствие, защото не сте му представили рисковете, които поема. 

Консултантът не трябва да търси отговор само на въпроса „Какво иска да купи/наеме клиента?", а 

също „Защо той иска да купи/наеме точно този имот?". 

Едва тогава ще може да му предложи правилното решение. 

Основния начин за събиране на необходимата ви информация е, разбира се, задаването на въпроси. 

Колкото по-прецизни са въпросите, толкова по-вероятно е клиентът да остане с впечатлението, че сте 

се подготвили добре. 

Въпроси се задават по време на целия разговор и не касаят само фазата на разкриване на нуждите. 

1. Отворени въпроси - използват се за търсене на лично мнение. Позволяват отваряне на 

диалога и създават предпоставки за неговото продължаване. Ще накарат събеседника да се чувства 

ценен, провокират изразяване на мотивация. 

Примери: 

«Какво мислите за такова разположение на кухнята?» 

« Защо не ви допада дървена дограма?» 

«Как виждате разполагането на вашите мебели в този хол?» 

2. Затворени въпроси - предполагащи отговор да/не. 

Търсят точен, спонтанен и бърз отговор. Позволяват постигане на съгласие по определени пунктове. 

3. Алтернативни въпроси - избор между два отговора. 

Тези въпроси насочват избора на клиента. Отказът и на двете предложения не затваря диалога. 

Улеснява вземането на решение (и то желаното). Използват се, когато клиентът не е много сигурен, 

какво точно търси и при приключване на продажбата. Примери: 

«Това, което е по-важно за Вас, площта ли е или гледката? » «Искате ли да се спрете на това 

жилище без да се налага да теглите кредит, или да продължим търсенето с друга цена?» 

4. Рикоширащи въпроси - събеседникът е приканен да 

доразвие това, което е казал. 

Примери: 

"Какво Ви кара да мислите така?" 

"Какво очаквате от смяната на търсенето от кв. Младост в кв. Гео Милев?" 
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5. Контролни въпроси (потвърждаващи) - те затвърждават това, 

което е казано. 

Примери: 

"Ако разбирам добре, Вие считате, че тази тераса е за предпочитане, така пи?" 

„Готови сте да се откажете от алуминиевата дограма, за сметка на такава отстъпка в цената, 

така ли? " 

6. Ориентиращи въпроси - предизвикват към изразяване на 

личното мнение. 

Примери: 

"Не мислите ли, че този коридор е достатъчно просторен?" 

"Кои са критериите Ви за избор на етаж?” 

"Какво най-много ви допада в жилището, в което живеете в момента?" 

"Ако цената не беше ключов фактор, какво щяхте да изберете? " 

7. Глобални въпроси - не персонализиращи. 

Избягва   се   прекалената   директност,   която   може   да   бъде възприета лошо. Обръщаме се към  

клиента, като представител на определена  група -  той   ще  отговори   позиционирайки  се  спрямо 

групата. Примери: 

"Какво мислят колегите Ви за новото строителство?” 

8. Въпроси тип Коломбо 

В края на разговора, когато вече си тръгвате, изведнъж се сещате нещо и се връщате към 

събеседника си, за да му зададете още един въпрос. Използвайте в тази ситуация неочакваното за 

вашият клиент, когато той вече е излязъл от ролята си и се е успокоил. 

9. Контра - въпроси 

Има въпроси на клиенти, на които не трябва да се отговаря веднага: 

"А1, разбира се, ще ви отговоря на въпроса, но преди това бихте ли ми казали, какво ви 

притеснява?" 

Контра - въпросите могат да бъдат използвани за печелене на време. С тези въпроси ще можете да 

разберете и оцените по-добре клиента, за да узнаете какъв тип отговор иска да чуе. Те се задават 

внимателно, с усмивка и не много често. 

Замълчаване - използва се, когато искате да накарате клиента да сподели още информация, или да 

обмисли следващото си решение. 

Изкуството да задаваме въпроси 

Ако задаваме въпроси, без да владеем техниката на задаване на въпроси, рискуваме ла обидим клиента, 

да изглеждаме некомпетентни или да получим незадоволителен отговор. 

• Използвайте кратки и недвусмислени въпроси 

Ето едно изречение, което може да отегчи клиента: 

"За да разбера напълно проблема Ви и за да зная дали изолацията с фибран или със стиропор е по 

подходяща във Вашият случаи, ще трябва да зная кои от стените на жилището са тухлени и кои 

бетонни?" По-добре попитайте: 
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"Кои от стените на вашето жилище са тухлени и кои бетонни? " 

• Въпроси, които приличат на въпроси. 

Да вземем за пример първото изречение, клиентът може да не си даде сметка, че му задавате въпрос. 

Няма да подготви отговор. Дайте му веднага да разбере, че го питате нещо. Започнете изречението с 

въпросителни думи като: "кой, какъв, кога..." 

• Ясно изразени въпроси 

Говорете бавно и уверено, въпросът ви ще изглежда важен и събеседникът ви ще си направи труда да 

отговори точно. Избягвайте сам да си отговаряте в бързината, от страх какъв ще с отговора или за да 

покажете познанията си. 

• Разбираеми въпроси 

Избягвайте да говорите (особено по телефона) по въпроси, които събеседникът ви не разбира. Не 

използвайте чужди думи и специфични термини. 

• Конкретни въпроси 

"Как Ви се струва пазарът в този квартал?" 

Това не е правилен въпрос. Може да не ви донесе очаквания отговор. Уточнете. 

"Според вас цената на имота добрали е?" 

•     Само по един въпрос 

Двойните въпроси изискват различни отговори и затрудняват клиента. 

"Какво са критериите, които са важни за вас и в какви срокове мислите да закупите имота’. ‘„ 

Задайте тези два въпроса поотделно. 

Ако отговорът на клиента е неточен, това означава, че не сме му задали правилно въпроса или че е 

извън неговата компетенция. 

Изслушването 

Да изслушвате означава да отдадете пълното си внимание. Когато слушате внимателно някого, това 

означава, че му посвещавате цялото си внимание. Колкото по-маловажен ви се струва човекът, с 

когото разговаряте, толкова по-малко внимание сте склонни да му отделяте. Повечето хора 

предпочитат да говорят, а не да изслушват. Не смятайте, че другите ще са готови да ви изслушат, 

след като вие не им отвръщате със същото. 

Не е достатъчно да можете да задавате добри въпроси, нужно е да умеете да изслушвате отговорите! 

Да изслушвате означава да оценявате. Независимо дали искате или не, вие оценявате всичко, което 

възприемате. За това си служите с различни критерии: 

В свои води пи съм или не? 

За всеки е важно да може да различи в рамките на част от секундата дали това, което възприема е 

нещо ново, следователно непознато, и от там потенциално опасно. Ако случаят е такъв заемаме 

инстинктивно отбранителна позиция. 

Човекът се различава от животните по това, че може да анализира реакцията си за защита, което 

позволява да я смекчи. Колкото по-малко човек разсъждава върху поведението и живота си, толкова 

по автоматични са реакциите му за защита, когато вижда, чува, чете нещо, което е ново за него; 

когато има взаимоотношения с някой, който мисли различно от него. 

Това положително или отрицателно събитие е? 
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Тук става въпрос за бързо сравнение между това, което сме възприели и опита, с който 

разполагаме. Ако сме имали подобни преживявания, това веднага ще събуди у нас положителни или 

отрицателни емоции. 

Това се отнася за всичко, което възприемаме, независимо дали са думи или мисли. 

Това може да обясни защо някои клиенти реагират отрицателно на определението "евтино", докато 

други остават неутрални, а трети са положително настроени. 

Изслушването предимство ли е за мен, носи ли ми някаква полза? 

Нека не се опитваме да се прикриваме. В същността си ние сме егоисти. Ето защо постоянно, 

несъзнателно се питаме - това. което ни се случва, ще ни донесе ли някаква изгода? Често това, което 

някой ни разказва ни отегчава, защото не намираме полза за себе си. 

Ползата от внимателното слушане е богатството на информация, която събираме и с 

която ще си послужим в бъдеще. 

Това включва ли се в моята ценностна система? 

Тази преценка също се прави много бързо и често подсъзнателно. Ако отхвърлим всяка идея за 

непочтеност, а пък събеседникът ни иска да се похвали с последната си измама, рискуваме да 

покажем отрицателното си отношение. Когато говорим за контакт с клиентите, би трябвало по-скоро 

да покажем толерантност и да приемем, че не всички имат нашата ценностна система. 

Трябва да признаем правото на другия да има различно мнение, въпреки, че понякога ни 

е трудно да го приемем. 

Съществуват три нива на изслушване. Можете да откриете себе си в тях. 

Първо ниво: Само чуваме, без да вникваме в това, което ни се казва. 

Второ ниво: Слушаме разсеяно, без да разсъждаваме активно. Нашите предразсъдъци и оценки веднага 

ще окажат влияние на това, което чуваме. 

Трето ниво: Слушаме внимателно, разсъждаваме, вникваме, участваме. Отваряме всичките си сетива, 

за да разберем добре какво мисли другия (какво иска да каже). Задаваме потвърждаващи въпроси, 

за да сме сигурни, че сме разбрали. Това поведение изисква толерантност към мнения, различни от 

нашето. 

Техниката на активното изслушване се основава на твърдението, което гласи, че добрият слушател 

изслушва без предразсъдъци, без да дава преценки или да съди. 

Затова вие разполагате със средства да накарате събеседника си да продължи да говори, когато му е 

трудно да изрази мислите си и проблема си. Изпращайте окуражаващи сигнали (мълчаливо 

съгласие, кимване, погледи, които изразяват съгласие). 

Избягвайте да възразите веднага, дори и когато ясно се вижда, че техниката на противника цели точно 

това, да ви накара да отвърнете веднага. 

Стигнете до същността на нещата, като повторите думите на другия и след това замълчите. Това е 

най-добрият начин да накарате другия да размисли заедно с вас и да допълни позицията си. 

Можете да си позволите да прекъснете събеседника си, ако му зададете конкретен въпрос, който 

доказва, че полагате усилия да го разберете напълно. Такъв тип въпроси имат положителна 

психологическа стойност. 

Някои полезни насоки: 

Заложете на бъдещето 

Когато напомните на някого какво е казал преди, това прави впечатление. На подсъзнателно ниво, 
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събеседникът Ви си прави следните разсъждения; 

"Този човек не само ме е слушал внимателно, но и си е отбелязал какво съм казал. Ако нещо от 

това, което съм казал му се е сторило важно, значи ме взема на сериозно. " 

1. Веднага след разговора си отбележете някои идеи, които са ви се сторили важни за събеседника 

ви. 

2. Преди следващата среща (дори и месеци по-късно) погледнете бележките си. 

3. Цитирайте думите на клиента по време на срещата. 

Ако   същия   човек,   ви   е   дал   някога   ценен   практически   съвет, подчертайте колко често сте се 

възползвали от този съвет. 

Накарайте събеседника си да се чувства удобно - 

Ако събеседникът ни се чувства удобно, той освобождава съзнанието си за съдържанието на това, 

което искате да му кажете, иначе винаги ще мисли първо за собствените си грижи, 

Ето защо, всеки знак за оценяване от ваша страна е от значение. И понеже за повечето от нас е трудно 

да даваме положителни знаци на другите,    като    им    правим    искрени    комплименти,    начинът    

на изслушване може да помогне да се разграничим. Всеки път, когато одобряваме част от изказването 

на клиента (с кимане или друг знак) това означава, че индиректно одобряваме и събеседника си. 

Първо потърсете части от изложението му или негови твърдения, с които бихте могли да се 

съгласите изпяло. Покажете това на събеседника си. По този начин ще създадете психологическа 

основа, върху която след това ще можете да дискутирате точките, по които   не   сте   съгласен.   Ако 

опитате да сторите това по-рано, събеседникът Ви ще възприеме това като натиск и ще реагира 

подобаващо. 

Водете си бележки, правете скици 

Водете си бележки, като отбелязвате ключови думи. Това показва на събеседника Ви, че се 

интересувате от това, което казва, а за Вас е от полза, защото можете да си отбележите някои точки, 

на които искате да се върнете по-късно. 

Съветник 

Каква стратегия да използвате в общуването с нови клиенти? 

Много от вашите нови клиенти досега вероятно са били клиенти на друга компания. Най-често 

ваш определен конкурент. 

Всеки нов клиент ще очаква при вас да намери повече преимущества, от тези, с които е разполагал 

до момента. Затова той ще преценява вашето поведение далеч по-критично, отколкото вашите 

постоянни клиенти. 

Първата сделка на новия клиент с вас ще се разглежда като нещо ново за него и всичко, което той ще 

разбере и изпита докато работи с вас, ще бъде сравнявано с негови предишни преживявания. 

Затова вашата нелека задача е да превъзхождате конкурентите си във всяко отношение, за да можете 

след сделката да се поздравите за спечеленото доверие и да допишете този клиент в списъка с 

ВАШИ клиенти. 

Усилията по качественото обслужване на нови клиенти впоследствие се отплащат многократно. 

Вниманието и специалното отношение към вашия клиент ще ви спечелят много препоръки и винаги, 

когато стане дума за недвижими имоти, той ще препоръчва ВАС за професионален консултант. 

 


