
UP-SELLS UN CROSS-SELLS KULTŪRA
LATVIJĀ

Ģirts Priekulis

Sertificēts treneris, konsultants



ŠODIENAS MĒRĶIS

Apskatīt efektīvu veidu, kā palielināt 
papildu pārdošanu jauniem un 

esošiem klientiem



Ik gadu uzņēmēji ASV iegulda:
$800 mljrd.  pārdevēju bonusos
$15 mljrd. pārdevēju treniņos

Harvard Business Review 2015 aprīlis



Vai arī Jums ir līdzīgas situācijas?

Klients bieži zina labāk, ko viņam vajag
Klientiem nepatīk, ja viņiem uzbāžas

Ir vajadzība palielināt pirkumu apjomu uz 1 klientu
Ir produktu/pakalpojumu kategorijas, kuras “neiet”

Klientiem “neko nevajag”, “viss jau ir”
Aktuāla efektīvāka jaunumu palaišana tirgū



Izmaiņas pircēju un klientu uzvedībā
• Klientiem pieejams milzīgs informācijas daudzums

• Laiks kļūst aizvien kritiskāks

• Klientu pirkšanas paradumi mainās gan B2C, gan B2B

• Arvien vairāk cilvēku tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā

• Lielāka pretestība pret risku, izvēlas nepieņemt 
lēmumu



Pirkumu paradumu maiņa
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Esošā situācija piepārdošanā, B2C

• Klienti izvēlas vietu, kur iegādāties

• Ievāc informāciju, iegādājas online

• Nepatīk vecie piepārdošanas rīki

• Ir slikta pieredze ar piepārdošanu, uzbāzība



Esošā situācija piepārdošanā, B2B

• Ja ir nepieciešams risinājums, paši meklē

• “Visiem viss ir”

• Nesaskata atšķirību/vērtību no konkurentu 
piedāvājuma



VAI KLIENTI VĒLAS, LAI VIŅIEM 
PIEPĀRDOD?



Ierastie piepārdošanas veidi
Piedāvāšana

• Vai ņemsiet arī?

Konsultēšana

• Vai esat domājuši arī par...?

• Jums vajadzētu arī ..., lai...

Salīdzināšana

• Bieži klienti izvēlas arī ..., jo vēlas ...



Ieteikumi

• Vai piepārdodam vispār

• Kurā pārdošanas solī un ko piepārdosim

• Vērtība – līdz + 25% no tā, ko klients gatavs  
iegādāties

• Cik zināms klientam ir produkts

• Lai nav par daudz



VĒL VIENS VEIDS





Pārdošanas saruna
Ja pārdevējam jautā par X

X specifikācija, detaļas, 
cena

Situācija, kurā klients ir 
sajutis vajadzību pēc X

Iekrist sīkumos
Grūtāk izprast galveno
Trūkst info par to, ko klients 
grib iegūt, risināt

Iespēja izprast klienta 
situāciju
Saprast vēlamo rezultātu



Situācija

Detaļas

Kopskats

Kur slēpjas 
piepārdošanas 
iespējas?



“Aiziet no risinājuma detaļām” 
formula

“Aiziet no risinājuma” formula



Mīkstinošie un paskaidrojošie apgalvojumi 

“Aiziet no risinājuma” formula

• Nopelnām atļauju uzdot 
jautājumus
• Izmantojam pāreju no klienta 
apgalvojuma vai jautājuma uz 
mūsu atbildi
• Precizējam, ko īsti klients 
saprot, domā, sakot...



“Aiziet no risinājuma” formula

Pāreja

Virzām sarunu uz situāciju
vai arī

Virzām sarunu uz rezultātiem



Piemērs

• Vēlos iegādāties jaudīgu datoru

• Klients jautā par jaunumiem

• Vai varat ātri atsūtīt piedāvājumu?

• Vēlos ātru un efektīvu veidu kā...



Piemērs

Klients interesējas:

Šī brīža jaunās konkurences ietekmē, mēs 
vēlamies sadarboties tikai ar ļoti inovatīviem 
partneriem. Vai jūsu uzņēmums ir tāds, kādu 
mēs meklējam?



Piemērs
Sarunas gaita:
1. Klausāmies
2. Mīkstinošs apgalvojums

Jā, mēs tādi iespējams esam. Parunāsim nedaudz sīkāk par to, ko 
tieši jūs vēlaties redzēt sadarbības partnerī, lai pārliecinātos ka 
tas sniegs jums pietiekamu inovācijas līmeni?

3. Pāreja
Uz problēmu: Sakiet, vai jaunā konkurences situācija rada jums 

jaunus izaicinājumus biznesā?
Uz rezultātu: Sakiet, kāda veida rezultātus jums sniegtu sadarbība 

ar inovatīvu partneri?



Vajadzību izzināšana vs situācijas izpratne

Vajadzību izzināšana:

• Orientēta uz risinājumu

• Nesaņemam 
informāciju par 
svarīgāko klientam

• “Nopratināšana”

Situācijas izpratne:

• Orientēta uz klientu

• Skaidri iemesli, rezultāti

• Vieglāk palīdzēt 
klientam izvēlēties



Kopsavilkums

• Izprotot klienta situāciju:

– Vieglāk atrast atbilstošāko risinājumu

– Klients pats izstāsta par citām aktualitātēm

– Patīkamāk pārdevējam, patīkamāk klientam



KĀDI JAUTĀJUMI?



PALDIES!

Sekojiet FranklinCovey Latvia sociālajos tīklos:

FranklinCovey Latvia FranklinCovey Latvia @FranklinCoveyLV

https://www.linkedin.com/company/franklincovey-latvia
https://www.linkedin.com/company/franklincovey-latvia
https://www.facebook.com/FranklinCoveyLV
https://www.facebook.com/FranklinCoveyLV
https://twitter.com/franklincoveylv
https://twitter.com/franklincoveylv

