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Здравейте, 

Благодаря Ви, че направихте първата и най-важна крачка, взехте решението 

да инвестирате в себе си! 

Когато прочетете тази книга Виe вече ще знаете как да продавате. Ще можете 

лесно да убедите всеки в предимствата на вашия продукт. Ще бъдете по-

уверени в себе си, когато трябва да убедите някого във вашите знания, 

умения, идея. Ще имате по-големи възможности да стартирате свой собствен 

бизнес. Ще можете да привличате повече клиенти и да печелите повече. 

Може би се чудите как това е възможно. Може би си мислите, че трудно и се 

съмнявате дали въобще ще можете да се научите да продавате. Разбирам Ви 

напълно, защото и аз имах същите притеснения преди да се науча. Но, 

уверявам Ви, единственото нещо, което е необходимо, е да продължите да 

четете. Обещавам Ви, че ще промените мнението си.  

  

Какво ще можете...  



WWW.K2S.BG 

2   

ДА СЕ НАУЧИМ ДА ПРОДАВАМЕ ЗА 30 МИНУТИ                                                     

 

Като за начало ще Ви споделя моята лична история, свързана с продажбите. 

Естествено аз съм роден и възпитаван в това, че човек трябва да учи, да 

вземе добра диплома и да си намери сигурна работа. Това и правех. Учех 

съвестно, изкарвах добри оценки, завърших университет - дори две 

специалности едновременно. Записах и магистратура. Нещата вървяха както 

се казва „по план“. Смятах себе си за аналитичен интроверт, който може да 

си намери добре платена работа и да не мисли за нищо?! 

Започнах да посещавам интервюта за работа. Първо, второ, 

трето...Навсякъде резултатът беше един и същ - или ми искаха опит, който 

естествено нямах или пък просто някой друг печелеше позицията, без да 

знам къде греша.  

Един ден отидох да си получа последната стипендия от университета и 

попаднах на анонс за представяне на възможностите за работа в една голяма 

немска компания, която работеше от няколко години на нашия пазар. 

Човекът, който описа работата, имаше голяма харизма и продажбени 

умения. Той ме спечели, като каза, че всеки може да започне, стига да има 

желание да се научи да продава. Думите му бяха: „При три продажби на 

месец, възнаграждението Ви ще е 1 000 лв.“ Това бяха много добри пари за 

онова време, като се има предвид, ча най-високото възнаграждение, което 

ми беше предложено от всички интервюта до момента беше 440 лв. Реших 

да опитам. 

На представянето бяха над 300 души, но малцина от тях се появиха за 

интервю в компанията. Аз бях с един мои състудент, който каза, че ще 

продължи да си търси работа в банка или някое министерство. Струваше му 

се мръсна работа да се заеме с продажби! 

 

Моята история ... 
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На другия ден бях пред централно управление на компанията, позвъних и 

веднага ме приеха за кратко интервю. Бях одобрен и на другия ден трябваше 

да съм в офиса.  

Оказа се, че дори родителите ми бяха скептични. Майка ми каза: „Е, защо учи 

всичките тези 7 години в университета, за да бъдеш търговец като Бай Георги 

(това беше нейният образ за търговец)?“ 

Единственият човек, на който се крепяха мойте плахи опити да ставам 

търговец беше Робърт Кийосаки. Бях прочел неговата книга: „Богат татко, 

беден татко“. В нея той обясняваше колко е важно да се научим да 

продаваме. Самият той е милионер, а книгата му е бестселър. В нея той 

описва своята история и как е започнал с продажби на копирни машини, 

само защото са имали най-добрите курсове по продажби. 

В компанията, която попаднах също имаха (и до ден днешен имат) страхотни 

курсове за абсолютно начинаещи търговци. Дори за такива, които все още не 

знаят, че могат да бъдат добри търговци. 

Оказа се, че изкуството на продажбата няма нищо общо с това, което имах 

като представа преди това. И качествата, които притежавах, но не смятах, че 

ще са ми полезни при търговия, всъщност се оказаха мое сравнително 

предимство. Умения като това да слушам, да анализирам, да съм търпелив 

се оказаха (противно на първоначалните ми очаквания) изключително 

полезни при работата с клиенти.  

Усърдието ми в ученето и прилагането на няколко добри техники доведоха 

до чудесни резултати (за изненада дори на мен самия!). Станах първи по 

продажби в компания измежду колеги от цялата страна. Месечното ми 

възнаграждение, спечелено от реализираните продажби беше 6 920 лв. 

Толкова бяха доходите на майка ми от вземането на заплати за 12 месеца. 

Междувременно моят приятел беше започнал в банка, беше получил 350 лв. 

месечна заплата и беше отслабнал с 7 килограма (а нямаше излишни 

килограми преди да започне в „мечтаната“ банка). 
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След това постижение ми беше разрешено да сформирам екип. Хора, на 

които аз да предам търговското ноу-хау. Започнах да набирам чрез обяви. 

Търсех обаче онези, които имаха желание да учат, а не такива, които си 

мислеха, че знаят и умеят да търгуват. Убедих се, че самородни таланти в 

търговията няма. Просто това умения беше с пресечени корени, поради 

комунистическото минало. Всъщност хората си представяха търговците като 

спекуланти, като непочтени хора, които „само гледат как да ти вземат 

парите“. Слава богу, вече не е така. В момента има достатъчно книги, 

обучения, реални примери от бизнеса  и т.н., които върнаха търговските 

умения на полагащото им се място в едно свободно  пазарно общество. 

Екипът, който сформирах и обучих, постигна  3 поредни години най-добри 

продажби на национално ниво. Следващите 3 години обучих 8 от членовете 

на екипа ми как те да обучават и по този начин те постигнаха същите отлични 

резултати. Общо привлякохме няколко хиляди доволни клиенти. Компанията 

Търговското ноу-хау... 
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получи редица престижни награди, включително и за най-висока клиентска 

удовлетвореност. Тези клиенти се превърнаха не само в лоялни, но и в 

такива, които с удоволствие препоръчват продуктите и услугите  на 

компанията. 

Преди 3 години реших да стартирам обучения по продажби като собствен 

бизнес. Успях да предам моето ноу-хау на голям брои хора от най-различни 

браншове. Оказа се, че то е приложимо във всяка ситуация, в която имаме  

търговски процес. 

Смятам, че и вие можете да се научите да продавате много бързо и лесно. 

Ще ви дам няколко практични съвета, чрез които съм успял да науча стотици 

хора да започнат реално да работят с клиенти и то само след  30 мин. 

обучение.  

Има 6 стъпки на продажбения процес. Всяка от тях ще ви отнеме по 5 

минути, за да я усвоите: 

 

Стъпка 1: Създайте контакт. 

 

Стъпка 2: Слушайте клиента. 

 

Стъпка 3: „Влезте в обувките на клиента.“ 

 

Стъпка 4: Никога не спорете с клиента. 

 

Стъпка 5: Вземете поръчката! 

 

Стъпка 6: Потърсете обратна връзка. 
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Шест стъпки за успех в продажбите! 
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 Усмихнете се.  

 Има една стара китайска поговорка: „Който не може да се усмихва, 

не трябва да отваря магазин.“  

 Психолозите са доказали, че усмивката и доброто настроение се 

предава дори и при телефонен разговор.   

 Поздравете. 

 „Добро утро!“, “Добър ден!“, „Здравейте!“.  

 Създайте визуален контакт с клиента. Така вие му отправяте сигнал, 

че наистина се интересувате от него.  

 Задавайте въпроси. 

 Как сте? Как е семейството?- ако познавата клиента.  

 Как пътувахте? Лесно ли ни намерихте?–ако клиентът идва на среща 

във вашия офис. 

 С какво можем да Ви бъдем полезни? – ако е нов клиент, който 

влиза в магазина, в офиса ви. 

 Направете пауза след всеки въпрос. Дайте на клиента да разбере, че 

не просто любезничите с него, а наистина ви интересува човека 

отсреща.  

 

 

 

Стъпка 1: Създайте контакт 
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 Активно слушане. 

 Кимайте в знак на съгласие. Следете с поглед клиента. Правилото е да 

осъществявате визуален контакт през 2/3 от времето. Задавайте 

доуточняващи въпроси.  

 Уверете се, че клиента се чувства комфортно във ваше присъствие.  

 Задавайте въпроси. 

 Г-н Клиент, познавате ли нашата фирма? Имали ли сте среща с наш 

колега? Пазарували ли сте от нас преди? 

 Целта ни е първо, да накараме клиента да говори (т.е. да засилим 

усещането му за значимост и центричност в процеса). Второ, да 

наберем нужната ни информация относно информацията, която вече 

притежава за нашата фирма, за нашата дейност, за нашите продукти. 

Много по-полезен ще ви бъде този подход, отколкото да стреляте в 

тъмното и да си мислите, че ще улучите мишената!   

 Опишете на кратко проблемите, които вашите продукти решават. 

 Маркирайте само най-общо областите, в които може да сте полезни. 

Никога не започвайте директно да изтъквате технически 

характеристики на продуктите. Клиентът въобще не се интересува 

нито колко знаете, нито колко са ви превъзходни продуктите. Той се 

интересува единствено от решение на проблемите си. 

 

 

Стъпка 2: Слушайте клиента  
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 Задавайте въпроси. 

 Как смятате? От къде да започнем? Кой от нашите продукти би ви бил 

най-полезен? 

 Отново направете пауза. Клиентът трябва да има възможност да си 

събере мислите. Дайте му време, колкото му е необходимо! Целта е 

да може да поставите правилната диагноза, за да предпишете точното 

решение.  

 

 

 

Стъпка 3: „Влезте в обувките на клиента.“ 
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 Проявете емпатия.  

 Опитайте се наистина да разберете  конкретните нужди на клиента. 

Много често клиентите казват едно, мислят друго, а пък чувстват 

нещо трето. Не ги съдете. Те имат право. Ако не беше така, нямаше 

да има нужда от вашата работа. Бъдете вътрешно благодарни, че те 

ви дават основание да им помогнете да намерят вярното решение.  

 Спечелета тяхното доверие. 

 Повярвайте ми, те ще оценят това ваше поведение и ще спечелите 

тяхното доверие. Когато разполагате с доверието на клиента, вие 

сте на крачка от осъществяването на продажбата.  

 Предложете вярното решение. 

 Когато вие им представите онези характеристики на продукта, които 

в най-голяма степен се припокриват с техните нужди, клиентите ще 

ви си доверят още повече. Понеже освен, че сте разбрали техните 

проблеми сте достатъчно компетентен да им дадете решение.  

 Задавайте въпроси. 

 Не ги заливайте с технически характеристики, а по-скоро задавайте 

въпроси и търсете обратна връзка.  

 Как ви се струва това предложение? Имате ли въпроси? Искате ли 

да уточним детайлите на определен продукт? 
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 Приветствайте въпросите, съмненията и мненията на клиента. 

 Повечето хора инстинктивно реагират враждебно, когато клиентът не 

оцени или пък не хареса тяхното първоначално предложение. Учени 

сме, че в спора се ражда истината. В търговския процес няма нищо по-

невярно от това. Добрите търговци знаят, че могат да спечелят спора, 

но ще загубят клиента. За тях е важно да открият най-точно проблема 

на клиента, за да продадат решението. 

 Ако не знаете – признайте! 

 Ако клиентът ви зададе въпрос на който не можете да отговорите – 

признайте си. Не импровизирайте! Може да направите бърза справка 

в наличните у вас материали – листовки, брошури, общи условия, 

спецификации и т.н. Не е необходимо да знаете абсолютно всичко и 

то наизуст! Особено в началото. Когато си признаете, печелите още 

повече доверие. Клиентът ще си помисли следното: „Този човек не се 

опитва да ме заблуди, той си признава, когато нещо не знае. 

Следователно мога да му се доверя за нещата, които е говорил до 

момента.“  

 Ако не можете да откриете отговора, можете да се обадите дори на 

Вашия мениджър, той ще ви помогне. Той има интерес от вашия 

успех. 

 Насърчете клиента да споделя. 

 

 

Стъпка 4: Никога не спорете с клиента. 
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 „Г-н Клиент, има ли нещо друго което ви притеснява?“  Питайте за 

чувства, емоции, не само за аргументи (доказано е от психолозите, че 

в над 80% от случайте ние правим покупки на емоционално ниво, 

дори и при големите покупки като кола и жилище, процентът се 

запазва!). Така ще достигнете до най-високото ниво на доверие. 

Когато клиентът се почувства разбран, той ще направи поръчка и ще 

купи от вас. 

 Повечето търговци правят следната грешка. Водени от страха да не 

загубят сделката  преминават директно към убеждаване, притискане 

на клиента и всякакъв вид хитрости и техники само и само, за да 

накарат клиента не да пита, а да купува. Това може и да носи някакви 

резултати за кратко, но този клиент никога повече не се връща при 

търговци от този тип. А по-често дори клиентите спират да 

комуникират, казват: „Ще си помисля“, тръгват си и повече не се 

връщат. 
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 Останете центрирани върху клиентските нужди – не говорете 

излишно! 

 „Хората не обичат да им бъде продавано, но те обожават да 

купуват“ – това правило съм установил, че спазва всеки добър 

търговец. Повечето търговци губят продажбата, не защото не умеят да 

приключват сделки, а защото разфокусират клиента с много говорене. 

В стремежа си да го убедят, инстнктивно започват да изтъкват 

предимства на продукта, които в конкретния случай не са от 

съществено значение и нямат отношение към проблема на клиента.  

 Направете обобщение и заключение. 

 „Ако правилно съм ви разбрал, Г-н Клиент за Вас ще е най-подходящ 

продукта Х, с цвят У и цена Z, така ли е?“ Когато получите заветното 

„Да“ направете следното: 

 Дайте две алтернативи. 

 Например: „Как предпочитате Г-н Клиент, вие ли ще попълните 

формуляра или аз.“ Как предпочитате Г-н Клиент, в брой ли ще 

платите или с карта? В такъв случай Г-н Клиент кога ще Ви е най-

удобно да Ви доставим продукта във Вторник вечер или Сряда 

сутрин?  

 Когато давате алтернативи на клиента, той има усещането, че изборът 

е негов. Вие просто давате рамката, в която той да избира.  

 

 

 

Стъпка 5: Вземете поръчката! 
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 Попитайте доволни ли са от покупката. 

 Не се страхувайте да питате клиента. По този начин Ви му показвате, че 

се интересувате от неговото мнение, дори когато вече сте му продали. 

С това вие печелите най-малко три неща: 

 Клиентът ще се почувства важен.  

 Когато пак му потрябва нов продукт, твърде вероятно е да направи 

покупка от вас. 

 Вие печелите. 

 Ще можете да отстраните направените пропуски при следващ клиент и 

така постоянно да подобрявате своята работа. 

 Почти винаги клиентите отговарят с „Да“, когато вече са купили. 

 Това е много добра основа, за да поискате препоръки: „В такъв случай 

Г-н Клиент, бихте ли ме препоръчали на ваши близки, познати, колеги, 

които да могат да също да се възползват от нашите 

продукти.“ Направете пауза. Изчакайте отговора. Какъвто и да е той 

благодарете искрено! 

Нека сега обобщим 6-те стъпки на търговския процес: 

Стъпка 1: Създайте контакт. 

Стъпка 2: Слушайте клиента. 

Стъпка 3: „Влезте в обувките на клиента.“ 

Стъпка 4: Никога не спорете с клиента. 

Стъпка 5: Вземете поръчката! 

Стъпка 6: Потърсете обратна връзка. 

 

 

Стъпка 6: Потърсете обратна връзка. 
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Лесно е! 

 

Приложете това синтезирано търговско ноу-хау във вашата дейност. То ще Ви 

помогне да привлечете нови клиенти, да намерите по-добра работа, да 

убедите съдружници и инвеститори във Вашата идея. Вярвам във Вас и 

смелостта Ви да преследвате и реализирате всички Ваши мечти, желания и 

цели. Ще се радвам, ако ми дадете обратна връзка, като оставите своите 

коментари, мнения и въпроси на моя e-mail:  

miroslav.petrov@k2s.bg 

Ако сте харесали книгата, ще съм Ви благодарен, ако я споделите с Ваш 

приятел, роднина, колега, дори и с непознат. Нека всеки, който иска да учи, 

да се развива и да бъде успешен да има достъп до необходимите знания за 

това. Знаете онзи филм с Кевин Спейси „Предай нататък“, в които 

момченцето нарисува прословутия модел с това, че ако получиш добро и го 

предадеш на 3-ма човека, а всеки от тях също го предаде на други 3-ма 

светът ще стане по-добър.  Вярата ми идва и от думите на Джон Ленън: 

„Може да ме сметнете за мечтател, но не съм единствен.“   

Бих бил истински щастлив, ако можем да Ви бъдем полезни с курсовете 

които организираме. Може да разберете повече за нещата, които правим на 

нашия сайт. Свържете с нас чрез:  

www.k2s.bg 

 

mailto:miroslav.petrov@k2s.bg
http://www.k2s.bg/
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Благодаря Ви, най-искренно, че отделихте тези 30 минути и ги посветихте на 

Вашето обучение! 

Оставаме на разположение, аз и целият екип на www.k2s.bg, за да Ви 

помогнем да имате повече клиенти, по-големи продажби и по-високи  

печалби! 

 

 

Пожелавам Ви успех!                                       С уважение,  Мирослав Петров 

                                                                                miroslav.petrov@k2s.bg                                                                                                           

www.k2s.bg 

http://www.k2s.bg/
mailto:%20miroslav.petrov@k2s.bg
http://www.k2s.bg/

