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Познаването на процеса на продажба е ключов момент в бизнеса с недвижими 

имоти. Като всяка услуга, услугата на консултанта недвижими имоти следва 
принципите и закономерностите, определяни от пазара и тенденциите на него. 
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Познаването на процеса на продажба е ключов момент в бизнеса с недвижими имоти. Като всяка 

услуга, услугата на консултанта недвижими имоти следва принципите и закономерностите, 

определяни от пазара и тенденциите на него. 

Ето защо, в тази глава на наръчника ще се спрем обстойно на последователността, която трябва да 

следвате, за да спестите време - вашето и на клиента - и да осигурите качествена услуга. 

Ще използваме понятието етапи на продажбата, като трябва да се разбира - етапите на 

обслужване - независимо дали става въпрос за продажба, покупка, отдаване под наем или наемане 

на имоти. 

Продажбата представлява сделка, участниците, в която преследват своя интерес и защитават 

своите цели. 

Какви са етапите в тази сделка? 

1. КОНТАКТ С КЛИЕНТА 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТА 

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ   НА   УСЛУГА,   КОЯТО   ОТГОВАРЯ   НА 

ПОТРЕБИТЕЛСКОТО   ТЪРСЕНЕ.   ИЗЛАГАНЕ   НА   ДОВОДИ   И 

АРГУМЕНТИ 

4. РАБОТА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА КЛИЕНТА 

5. ЗАТВАРЯНЕ НА СДЕЛКАТА 
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I.    Стъпка 1: КОНТАКТ С КЛИЕНТА 

Установяването на контакта с клиента е отправната точка на вашето бъдещо сътрудничество. От 

т.нар. първи впечатления, които вие ще оставите у клиента и той ще направи на вас, зависи по-

нататъшния успех в работата ви. 

1. Първоначален контакт по телефона 

В повечето случаи клиентите, които се обръщат към вашата агенция, преди да предприемат по-

активни действия, предпочитат да съберат информация по телефона. От друга страна, когато вие се 

обаждате за първи път, обаждането може да служи за основа на дългосрочен ползотворен бизнес-

контакт. Ето защо е важно да умеем добре да използваме телефона, така че да заинтригуваме клиента 

и да успеем да уговорим лична среща. 

Какво трябва да знаете за входящите повиквания?  

■Стремете се да отговаряте до третото позвъняване; 

■ Винаги поздравявайте и се представяйте ясно и приветливо; 

■ Имайте готовност да записвате; 

■ След като отговорите на въпросите на събеседника, разберете името му, контакти за обратна 

връзка, откъде е научил за вас, с какво още можете да сте полезни; 

■ Когато записвате телефонните номера, на които може да бъде намерен клиента, си отразявайте 

също и времето, по което може да бъде открит на тях; 

■ Повторете най-важните неща няколко пъти; 

■ Затворете едва след като чуете, че клиентът отсреща е затворил. 

Какво трябва да знаете за изходящите повиквания?  

■ Не бъдете твърде настоятелни - затворете след петия свободен сигнал; 

■ Когато  ви  отговорят,  редно  е  да  поздравите   и  да  се представите; 

■ Уточнете целта на вашето обаждане; 

■ Проверявайте дали са ви разбрали правилно; 

■ Повтаряйте и сверявайте имена и телефонни номера; 

■ Водете си записки; 

■ След като съберете необходимата информация и постигнете целта на своето обаждане, благодарете 

учтиво. 

Добре е в телефонния разговор да използвате подбрани думи и да спазвате добрия тон. 

Независимо, че говорите по бизнес, правилото е: « Делови, но приятелски настроени! » 

Предимствата на телефонните контакти са много. 

На първо място те са бързи и за кратко време може да се свържете с много клиенти. 

Второ - независимо че не са лице в лице, те все пак са лични контакти. В повечето случаи клиентите 

са готови да водят разговор по телефона. 

И нека не забравяме, че обаждането е толкова успешно, колкото е приятно чувството останало 

у човека, с когото сте разговаряли. 

2. Първоначален контакт в лична среща 

Времето, в което живеем позволява на клиентите да се информират от много рекламни 
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източници и често те решават да посетят офиса на компанията, в която работите, на място, без 

предварителна уговорка. 

Затова подготовката за личния контакт трябва да е сериозна, ако искате да ви приемат като 

професионалисти. 

2-1. Външен вид 

Работата в бизнеса с недвижими имоти е сериозна отговорност, така че от вас клиентите винаги ще 

очакват сериозно отношение и подход. 

Това означава делова визия и облекло. Да сте подходящо облечени не означава на всяка цена да 

сте похарчили купища пари. За професията на консултанта недвижими имоти е прието деловото 

облекло и не се гледа добре на ежедневното и спортно облекло. 

Първата лична среща ще бъде запомнена дълго от вашите клиенти, затова е особено важно да 

спечелите доверието им. 

Задължително след поздрава и ръкуването трябва да подадете своя визитка. 

Какво е от значение за клиента? В тези първи няколко минути да разбере, че срещу него стои 

специалист по недвижими имоти, компетентен и уверен, който с готовност ще работи за него. 

Първите впечатления са извънредно силни. Ако първото ни впечатление за някого е отрицателно, 

то ще остане за дълго у нас и ще е много трудно да го заменим с положителен образ. Тези първи 

впечатления се създават не само от външността, анализаторите твърдят, че реакцията ни към 

хората се формира така: 

■ на първо място, от това как изглеждат; 

■ ■    на второ място, от това как говорят', 

■ на трето - от това, което казват. 

Спомнете си това, когато се подготвяте за среща с клиент. И нека вашият имидж работи за вас. 

2.2. Етикет 

Учтивият тон налага при първа среша, независимо от това по какъв начин се обръща към вас 

клиентът, вие да използвате учтиви обръщения: „Госпожо", "Господине". 

Препоръчително е влизайки на разговор с клиент да изключите звука на мобилния си телефон и да 

помолите колегите в офиса да не ви безпокоят по време на срещата. 
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II.   Стъпка    2:    ОПРЕДЕЛЯНЕ    НА    ПОТРЕБНОСТИТЕ    НА КЛИЕНТА 

От разположението на клиента, от една страна и вашата способност ла привлечете вниманието, 

от друга, често зависи установяването и запазването на отношенията. 

Най-важният въпрос, с чийто ясен отговор трябва да си тръгнете, приключвайки първата си 

среща с клиент е.  

Защото  решението  на всеки  клиент,  включително  и  вашето когато избирате  някакъв продукт 

или услуга, се основава на някакви логични и осъзнати или емоционални и подсъзнателни мотиви. 

Пример: 

Семейство решава да търси нов апартамент. Какъв е поводът за това? 

Ще имат дете и търсят по-голямо пространство? 

Имат кавга с настоящите си съседи и искат да отидат на противоположния край на града? 

Имат определена сума пари, която искат да инвестират сигурно? 

Решили да сменят панелното с тухлено строителство? 

И десетки други възможни отговори... 

Вашата задача е да разберете отправния мотив, защото бъдещите решения за покупка на 

вашите клиенти ще се основават именно на него. А следователно и в решенията, които ще им 

предложите, вие ще се ръководите от потребностите на клиентите. 

Първостепенно значение имат потребностите на клиента, които задължително трябва да се 

познават, защото трябва да бъдат удовлетворени. 

Какви могат да бъдат най-общо мотивите на клиентите, обръщайки се към вас за покупка на 

имот? 

■ Комфорт и удобство ■ Семейно планиране 

■ Преместване ■ Инвестиция 

■ Сигурност ■ Престиж 

Как да установите от какво най-много се нуждае клиента? 

Кое е най-важното в неговото търсене: ремонт на жилището, паркинг или детска градина в близост, 

голям хранителен магазин и удобен транспорт, подбрани съседи или много зелени площи? 

Въпросите, които не трябва да забравяте, за да разберете насоката в търсенето на клиентите 

трябва да се отнасят до: 

1. Местоположение - в кои райони на населеното място предпочитат клиентите и защо? 

2. Тип на сградата - самостоятелна    къща, етаж от къща с или без двор, апартамент в жилищен 

блок? 

3. Размер - колко души ще живеят в имота? 

4. Цена   -  до   каква  сума   трябва  да   е   ориентиран филтърът на вашето търсене? 

5. Състояние на имота - дали клиентите искат да се нанесат веднага и да заживеят, или може 

да се предвиди и ремонт на жилището? 

6. Специфични   изисквания   -   относно   година   на строителство, обзавеждане, охрана, 

Какъв е  МОТИВЪТ за 

покупка / продажба / 

наем ? 
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етажност, изложение и пр. 

7. Кредитиране - имат ли нужда клиентите от съдействие при кредитиране? 

8. Срок на търсенето - докога искат да са избрали и купили? Следете отговорите на клиента и 

неговите изказвания. Всичко това ще ви помогне да разберете повече за неговото търсене. Пример 

I: 

- В коя част на града предпочитате да купите новото си 

жилище? 

- В централната част. Обичам да съм близо до центъра. 

- Имате ли предпочитания за типа строителство? 

■ Държа да е ново, по възможност да е завършено и да не е ползвано. 

- Колко стаи трябва да има вашия нов дом? 

- Поне три, но може и повече. 

- До каква сума търсите имот? 

- Между 60 000 и 80 000 евро. 

- Трябва ли да е обзаведено жилището? 

- Не, съпругата ми предпочита да обзавежда само жилището ни. 

- До колко време искате да купите? 

- ..и т.н. 

Пример 2: Разбрахме,    че   тук   можем   да   се   обърнем   с   въпрос   за  продажба на нашия 

апартамент, който се намира през една улица от вашия офис. 

- ·Разбира се, ние можем да ви помогнем вашия имот да се продаде при най-добри условия. 

Какъв е имотът? 

- Двустаен апартамент, на втори етаж, за частичен ремонт, 

- Какво в апартамента трябва да се ремонтира? 

- Мокрите помещения и остъклението. 

- Има ли други проблеми по апартамента? 

- Да. Ипотекиран е. Смятаме, че това да се нанесем в нещо по-малко като  квадратура. 

- С какво време разполагаме, за да мога да ви посъветвам как да излезем на пазара с оферта за 

вашето жилище? 

- и т.н. 

Запомнете: 

Хората не купуват продукти, те купуват удовлетворяване на потребностите си ! 
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Ш. Стъпка 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА, КОЯТО ОТГОВАРЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ 

Следващият етап в обслужването на клиента, след като сте установили нуждите му, е подготовка 

на оферти, които отговарят или най-много се доближават до неговите очаквания. 

Сега уверихте ли се колко лесно е, ще спестите време да търсите сред „всичко", което е на пазара. 

Вече разполагате с най-значимите критерии и по тях ще се ориентирате. Когато на следващата 

среща покажете на клиента какво сте подготвили за него, той ще бъде доволен, че се опитвате да 

му пестите време и енергия, че сте го разбрали и се опитвате да помогнете да намери точно това, 

което търси. 

Вие вече направихте първата сериозна крачка в създаването на Доволния клиент! 

Когато разполагате с параметрите на клиентското търсене/ предлагане, вие се заемате да 

намерите максимално добри предложения за клиента. Използваме множествено число 

предложения - не случайно - клиентът обича да има избор. 

Постарайте се да спазите сроковете, в които сте обещали да реагирате. Добре е, ако сте определили 

срок от три дни. в които да подготвите подходящи предложения, да бъдете готови в края на 

втория ден. Клиентът ще оцени вашето старание. 

■ Представяне на офертите. Излагане на доводи и аргументи. 

Подготвените оферти трябва да съдържат подробно и пълно описание на имотите, за предпочитане 

е да използвате и снимков материал. Когато клиентите не разполагат с много време те ще искат да 

им разкажете накратко офертите и директно да правите огледи. 

Тук ще разгледаме един важен проблем, а именно аргументацията при представянето на 

офертите. 

На първо място, никога не започвайте с най-силни си „коз", защото той не е подходящ за начало на 

представянето. Също така, ако наистина е силен и работещ, ще ви се налага многократно да го 

използвате в последствие и ще загуби от силата си. 

Не е добре да започвате и с най-слабия аргумент, защото клиентът ще заеме защитна позиция. 

Редуването на силни и слаби страни на офертата е добър способ, с поставяне на акцент на силните 

ви доводи. 

Пример: 

- Апартаментът, както искахте, е на нисък стаж - първи. Блокът се намира на тиха 

улица. 

- А има ли паркинг за колата ми? 

- Обособен паркинг няма, но жителите в блока ползват  околоблоковото пространство, 

за да паркират и досега не са имали проблем. Апартаментът е 70кв.м, с две стаи и кухня, 

както искахте вие. Терасата е една и е остъклена. Какво ще каже съпругата ви за това? 

- Ще я попитам, в какво състояние е апартаментът? 

- Настилките навсякъде са подменени, не са луксозни - балатум и мокет, но изглеждат 

много добре. Последният ремонт е правен преди 4 месеца. Няма нужда от основен ремонт, 

единствено банята има нужда от освежаване. 

- Има ли обзавеждане? 

- Обзавеждането, на което държеше вашата съпруга – в кухнята и антрето - е налице и 

е в отлично състояние. В кухнята- вградени уреди , маса и комплект 6 масивни стола от 
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череша, а в антрето - елегантна закачалки и малко гардеробче. В останалите стаи нима 

мебели, защото при преместването си семейството е трябвало  да реагира  бързо  и  се  е  

наложило  да  вземат  най- необходимите мебели със себе си.  Отоплението е с ТЕЦ, 

има телефон. 

И т.н... 

Друго важно правило е да се научите добре да използвате вашите най-силни доводи чрез 

умелото им повторение. 

Повторното използване на вашите аргументи ще ви позволи да насочвате клиента по често към 

мисълта за вземане на решение. 

Пример /аргументация по време на оглед/: 

- Това жилище според мен отговаря на най-важните Ви очаквания - цената е добра и 

състоянието позволява веднага да се нанесете. Нека да разгледаме отделните помещения. 

- Не смятам, че съпругата ми ще хареса такива обикновени настилки - балатум, мокет... 

Определено няма да ги хареса. 

- Съгласен   съм,че   настилките   не   са   луксозни,   но   са  поставяни преди 4 месеца и си в 

отлично състояние. Ако държите на по-скъпи настилки цената няма да е така добра. Аз 

мисля, че спокойно можете да се нанесете  и  при тези  настилки,  а  в  последствие да 

подменяте тези, които съпругата ви няма да  приеме. 

Трети много важен момент, който трябва да отбележим за етапа на представяне на офертите е 

избягването на преувеличенията. Все пак на пазара няма съвършени продукти или услуги и 

клиентите осъзнават това. 

Не го забравяйте, когато ви се прииска да използвате превъзходна степен в определенията си. 

Доводите, които използвате трябва да са конкретни и точни. Преувеличенията винаги създават 

естествена защитна реакция у клиента; „Не може да е толкова идеално, щом е толкова прехвалено 

има нещо нередно". 

Като всеки продукт на пазара, и офертите, които ще демонстрирате ще имат своите 

недостатъци. Не се страхувайте да обявите на клиента това, което той сам ще ви изтъкне рано или 

късно. 

Защото по този начин няма да му дадете възможност да ви обори, а ще се зарадва на вашата 

откровеност. 

По време на представянето на офертите препоръчваме спазването на някои основни насоки: 

> Не прекалявайте с техническите термини. Освен, ако насреща ви не стои клиент 

строителен инженер. Използването на технически изрази действително показва, че вие познавате 

обектите, които демонстрирате. Но не пропускайте да разяснявате на своите  клиенти    какво    се    

крие   зад   специфичната   терминология,    която използвате. 

Пример: Сградата е ЕПК.  Този тип строителство се оценява като по-стабилен  и  с по-голям 

експлоатационен  срок.   Строителството включва стоманобетонни плочи и колони, а фасадите 

са изградени с тухли и панели. 

Пример: В нотариалния акт е посочена квадратурата и процента идеални    части   от   блока.    

Идеалните   части   в   този   блок   са междустълбищните площадки, стълбищата , асансьорната 

шахта и покривът 

> Внимавайте с отношението към конкуренцията - 
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препоръчваме ви въобще да не повдигате въпроси за нея. 

Ако все пак клиентът направи аналог между вашата услуга и тази на фирма-конкурент не 

забравяйте да изтъкнете преимуществата, принадлежащи на вашата компания и недостатъците, които 

се явяват слаба страна на другото предложение. 

Пример: Ние разполагаме с юридически отдел, който участва активно в сключването на сделката. 

Можете да разчитате, че юридическата страна на сделката ще бъде отлично издържана. 

Пример: Смята»,   че  като   най-голямата  компания   със   сериозно присъствие в страната, ние 

разполагаме с най-голям брой оферти. Изборът за вас ще бъде най-богат, ако предпочетете да 

работим заедно. 

> Демонстрирайте - за да подкрепите своите твърдения добре е да използвате помощни средства 

- брошури, скици, снимки.  Не забравяйте, че за клиенти, които възприемат по-добре визуално 

това ще е вашето силно оръжие. 

> Говорете за нещата, които тревожат клиента. 

Демонстрирайки, че знаете и мислите за тях, той ще се чувства по-спокоен да ви се доверява. 

Пример: Разбирам защо ниският етаж е толкова важен за вас. Моите родители също са възрастни 

хора. Всички оферти, които ви показва са максимум до 3 етаж. 

Пример: Трудно се взема решение за такъв размер кредит. Разбирам вашето безпокойство, аз 

самият изплащам жилището си. Но доскоро тези пари плащах за наем и мисля,  че постъпих по-

разумно. Не се тревожете, нашият кредитен консултант ще провери всички такси и лихви, за да 

изберете най-облекчените условия, 

> Използвайте професионална реч. Тежестта на вашата позиция предполага вие да 

използвате богат и образен речник и да избягвате модерните думи и градския жаргон. 

Пример: Вградените    кухни    са    много    рационално    решение     за съвременните  домакини.   

Останалото  пространство   в   кухнята   е оставено    на    разположение,    всяка    дама    да    

добави    стил    в подреждането. 

Пример: Смятам, че високите етажи осигуряват повече спокойствие на живущите. 

> Накарайте клиента да мечтае, докато му  презентирате. Рисувайте на клиента картина на 

ползите, които клиента получава, избирайки оферта. Допълнителната емоция, предизвикана у 

клиента способства за неговото позитивно отношение. 

Пример: Този детски кът зад блока е много подходящ за вас, като  младо семейство, очакващо 

скоро първата си рожба. Ще може да си почивате вечер след работа, а в същото време няма да ви 

се налага да се отдалечавате много от дома си. 

Пример: Удобството да ползвате паркинга към кооперацията ще ви бъде от полза. Първо, 

защото колата ви ще е на сигурно охранявано място, и второ - в непосредствена близост до 

сградата. 

2. Нещо в бонус за клиента 

Докато представяте офертите, които сте избрали за вашия клиент консултирайте го и за друга 

насока. 

Ще оцени, ако вие познавате домоуправителя на сградата и го запознаете с него. 

Ще оцени да го посъветвате да не плаща сметките си в станцията на квартала, поради голямото 

натоварване, а да се обърнете към най-близката банка, за да се разплаща по-банков път. 

Ще му е от полза, ако го насочите как най-бързо да смени титуляра на телефонния пост в 
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жилището. 

Ще се зарадва, ако можете да препоръчате по-добра детска градина от тази, която е единствена в 

квартала. 

Ще бъде по-спокоен да му препоръчате застраховател, ако няма нужните контакти в този сектор. 

Ще оцени вашата загриженост да бъдете внимателен към него, освен в чисто професионалната ви 

сфера. 
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IV. Стъпка 4: РАБОТА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА КЛИЕНТА 

Възражението не е нищо повече от изискване от страна на клиента за допълнителна информация. 

Вашата задача е да разкодирате истинския смисъл на възражението и да го използвате в своя 

полза, в полза на предлаганата от вас оферта. 

В скрития смисъл на  възражението на вашия клиент почти винаги има потребност от 

допълнителна информация, която вие очевидно до момента не сте предоставили на своя клиент и за 

която клиента чака. 

Въпреки че възраженията често звучат много грубо, старайте се да гледате на тях като на 

потребност от допълнителна информация, а не като нападане по ваш адрес. 

Колкото повече аргументи приведете на клиента, толкова по-малко възражения ще последват от 

негова страна. Посрещайки възраженията на клиента, винаги запазвайте спокойствие и търсете 

истинската причина. 

Всяко възражение може да ви служи като доказателство за интереса на клиента към вашето 

предложение и негов стремеж да научи повече. Клиентът очаква от вас, неговия консултант, да 

предложите решение на неговия проблем, както и да изложите убедителни аргументи, за да може 

да вземе правилно решение. 

Преди самото представяне на офертата, се постарайте да анализирате основните възражения, които 

може да повдигне клиента. Постройте презентацията по такъв начин, че да отговаря именно на тези 

възражения. 

Основно можем да разграничим две групи възражения: 

1. Принципни възражения - клиентът показва нежелание да работи с вас, още преди да сте 

изложили предложенията си. 

2.Класически възражения-те се срещат най-често. 

2.I.  Идеалният продукт или услуга не съществуват. 

Нито вие, нито вашият конкурент предлагате идеалния продукт. Начинът, по който ще се справите с 

възраженията, вашата увереност и стойностно представяне на другите елементи от вашето 

предложение ще ви помогнат, в много от случаите да убедите клиента. 

2.2. Възраженията са част от играта, нещо естествено. 

Помислете си, как ще убедите някого, който не реагира по 

никакъв начин на вашата оферта? Клиент, който не възразява не е ли смущаващ? В действителност той 

или няма никакъв интерес, или не би могъл да плати. 

2.3. Възраженията са необходими. 

Те ще ви позволяват да се върнете отново на аргументите, като в този момент вашият клиент слуша 

най-внимателно Трябва да третирате възраженията като искане от страна на клиента да 

прецизирате вашето предложение или като кова възможност да бъдат представени и оценени силните 

моменти от него. 

Работа по възраженията на клиента 

Справянето с възраженията може да бъде изцяло овладяно. Необходимо е да ги приемете като 

нещо естествено и да сте подготвени за тях. 

А.   Много е важно да оставите клиента да  изрази  своите 

възражения без да го прекъсвате. По този начин ще демонстрирате уважение към неговото 

мнение. Приемайте възраженията и демонстрирайте колко активно слушате. 
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В. Предизвиквайте въпроси  за възраженията и не се колебайте да задавате въпроси. Всяко 

изказано несъгласие от страна на клиента ще ви помогне да научавате повече за него. 

Примерни въпроси: 

- Какво Ви спира да вземете решението сега? 

- Струва ми се, че не бях достатъчно конкретен, искате ли да 

повторим някои моменти? 

С. Превръщайте възражението във въпрос, защото това ще ви помогне да избегнете 

директното конфронтирай е с клиента. 

Пример: 

- Това е толкова скъпо жилище! 

- Вие питате дали това жилище не е твърде скъпо? 

Пример: 

- Всичко, което ми разказвате, вече съм го слушал. 

- Интересува ли ви с какво нашето предложение е по-различно 

от другите? 

D. Възползвайте се от възражението, за да се доближите до вземането на решение. Умелите 

оратори използвaт този приом с голям успех. 

Примерни въпроси: 

Преди да отговорите на възражението: 

- Това ли е, което ви кара да се колебаете? 

- Само това ли е, което ви тревожи? 

Независимо от това дали ще превърнете възражението във въпрос, ще използвате сравнение или 

ще смекчите възражението, винаги трябва да проявявате уважение към клиента. 

И не само това, разбирането на възражението трябва да се отрази във вашето поведение. 

Спомнете  си   последния   път,   когато   вие  сте   възразили   на търговец и той ви се е надсмял с 

недоумение... 
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V. Стъпка 5:    ЗАТВАРЯНЕ НА СДЕЛКАТА 

Последната стъпка в продажбите е затварянето на сделката. Следете за сигнали, който могат да ви 

подскажат, че клиентът ще предприеме някакво действие. 

Сигналите могат да са въпроси от  страна на  клиента ,  знаци от  невербалното  

поведение, изказвания. Обикновено те подсказват, че купувачът обмисля своето решение 

сериозно. 

Примери: 

- Ако сключим договора днес, кога ще мога да се нанеса? 

- Кога трябва да платя депозита? 

- Може ли да погледнем отново онзи тристаен на втория етаж? 

Съществуват редица способи за затваряне ма сделката. 

Най-често прилаганите са: хипотетично затваряне, даване на алтернативи, директно затваряне, 

акцентиране върху изгодата за конкретния клиент. 

Хипотетичното затваряне представлява изказване на предположение, че клиентът ви е взел 

решението да купи. 

Примери: 

- Когато се нанесете, ще усетите разликата с квартала, в който живеете в момента... 

- Когато го купите, ще видите как пътя ви до работа ще се скъси с 20 минути.. 

- Искате да си сложите голямата холна гарнитура тук, така ли? 

- Когато внесете депозита, този апартамент ще се спре от реклама... 

Даването на алтернативи включва вие да поставите купувача пред възможности, които при всеки 

случай са положителен отговор. И в същото време той да се чувства в ролята на водеща страна в 

сделката. 

Примери: 

- Кога предпочитате да го депозирате - в четвъртък или петък? 

- Предпочитате да го платите в брой, или ще ползвате и частичен кредит? 

- Сега ли да го спрем от продажба или утре сутрин? 

Директното затваряне се използва от опитните консултанти, които могат умело да водят 

преговорите и познават добре клиентското поведение. 

Тук вие питате директно за приключване на сделката. 

Примери: 

- Да подпишем ли предварителния договор? 

- Спирате ли се на този апартамент? 

- Това не е ли най-доброто, което видяхме до момента? 

Способът акцентиране върху изгодата за конкретния клиент се използва много честo, защото 

включва многократно връщане към изгода, която е заинтригувала клиента. Връщайки се 

многократно на нея вие насочвате клиента да я идентифицира като все по-реална и близка. 

Примери: 
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- Казахте, че това е най-добрия вариант за вътрешно разположение. Аз също мисля , че освен 

квадратурата друго ключово предимство на тази оферта е перфектното разположение. Много малко 

кооперации позволяват такова добро разпределяне на площта... 

- Тук, както вие сам сметнахте, спестявате 3000 евро, с които спокойно ще направите желания 

козметичен ремонт преди да се нанесете... 

На етапа затваряне на сделката вие трябва да помогнете на клиента да вземе правилното 

решение и да направи последната стъпка. 

Понякога, когато клиентът не може да вземе веднага решение и иска време, за да обмисли, някои 

търговци просто изчакват. Професионалният консултант обаче  поддържа интереса и насочва 

клиента, без да забравя отправната точка: неговите потребности. 

След като клиентът-купувач е избрал подходящ за него имот, за спирането на офертата от продажба 

е необходимо той да остави депозит. С плащането му той декларира своя сериозен интерес към 

жилището. 

Депозитът е сума, обикновено в размер до 3% от офертната цена, която се изплаща при 

подписване на договор за депозит, В този договор клиентът може да постави условия, които да се 

договорят с продавача и да се определи дата за подписване на предварителен договор. 

Договорът за депозит се сключва с определен срок - не повече от 7 дни. Сумата от депозита се 

приспада от капарото. 

Следващата стъпка е подписването на предварителен договор, при което се заплаща капаро. Срокът 

на действие на предварителния договор се договаря между страните по договора, като обикновено е 

между 30 и 45 дни. Следва нотариално изповядване на сделката. 

Най-често владението на имота се предава при окончателно изплащане на сумата и нотариалното 

прехвърляне на имота. 

Схематично изразени етапите на сделка за покупка и продажба можете да намерите в Приложения 1 

и 2 на Наръчника. 

Съветник 

Причини, поради които клиентите не купуват 

Както на всеки друг пазар, и на пазара за недвижими имоти съществуват клиенти, които не желаят 

да купуват. 

Какви са причините за техния отказ? Ако знаете основните пречки пред вземането на решение за 

покупка, ще успявате по-лесно да се справяте с клиентските откази. 

- Единият от поводите за отказ на клиента е това, той не бърза да купува. Обикновено този довод 

се използва от нерешителни и колебливи клиенти, които често сменят очакванията и потребностите 

си. Започнали сте да търсите заедно двустаен, в края на месеца клиентът вече иска етаж от къща, а 

вероятността да купи гарсониера е най-голяма... 

Добра техника за справяне с такива клиенти е предлагането на промоция; нещо уникално, което ще 

спечели, ако вземе решението си СЕГА - по-добра цена, допълнителна услуга, и пр. 

- Друг често срещан отказ се основава на липсата на пари. Разбира се, съвременните пазарни 

условия са доста гъвкави и винаги можете да препоръчате на клиента да се възползва от 

кредитиране. Ако това предложение не успее да склони вашите клиенти, предложете смяна на 

критериите в клиентското търсене: направете заедно с вашия клиент анализ кои са ключовите 

фактори за избор на жилище и кои са тези, с които той може да направи компромис. 

- Клиентът няма осъзната потребност ла купи - това означава, че мотивът му не е достатъчно 
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силен. Ето защо, ваша задача е още на първия етап - определяне на нуждите на клиента, да изясните 

точно мотивацията за покупка. Така вие по-лесно ще знаете доколко активно ще търси клиента и 

дали само не проучва пазара. 

- Клиентът няма доверие - това е важен мотив за отказ за покупка. Това би могло да означава две 

неща - или че клиентът е твърде мнителен или че в хода на вашата съвместна работа вие не сте 

създали необходимите предпоставки клиентът да ви повярва и да разчита на вас, че заедно ще 

намерите неговия нов дом. 

- Липса на желание - не забравяйте правилото, че когато влиза в магазин, клиентът повече 

очаква признание, отколкото грандиозно пазаруване. Затова опознавайки и обслужвайки клиентите 

си. не забравяйте водещите за тях мотиви: демонстриране на уважение към тяхната личност 

посредством разбиране и зачитане на техните интереси и демонстриране на признание към тях като 

личности. 


