
VISTA A PELE DE
INSPECTOR

Seja discreto;
Fale numa linguagem inócua e num tom de voz compassivo;
Tome sempre notas;
Faça as pessoas que questiona sentirem-se importantes;
Faça perguntas elementares e inocentes;
Preste atenção às respostas verbais e não verbais;
Baseie-se nas respostas que vai recebendo;
Alivie as tensões que as suas perguntas possam criar.
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SATISFAÇA AS NEADS
N é de Neste momento. “O que tem o cliente neste momento?”
E é de Estimar. "O que mais o motivou a envolver-se com esse

produto ou serviço?"
A é de Alterar. “O que gostaria o cliente de alterar (ou melhorar) no

que tem neste momento?”
D é de Decisão. Temos de saber quem tomará a decisão final sobre a

venda.
S é de Soluções. Descobrimos o que os nossos clientes precisam e

arranjamos uma solução.

FAÇA PERGUNTAS PARA
ALCANÇAR O SUCESSO
Depois de conseguirmos levar o potencial cliente a aceitar o que
dizemos bastará continuar a fazer as perguntas certas.
Lembre-se: pense em pelo menos duas formas de criar emoção
com perguntas, em todas as suas apresentações.

DÊ ALTERNATIVAS
Esta estratégia implica dar ao potencial cliente duas

sugestões aceitáveis. Podemos utilizar a técnica da escolha
alternativa quando queremos centrar ou limitar a conversa

a determinados pontos.

QUALIFIQUE PARA TER
ÊXITO

Na etapa de qualificação, encontramos o nosso potencial cliente e fazemos os primeiros

contactos. O comprador demonstrou um certo interesse. Agora, temos de perceber não só se

ele realmente precisa do que lhe oferecemos, mas também se tem a autoridade e os meios

para tomar a decisão de comprar. Um dos maiores erros que as pessoas cometem, quando

tentam convencer ou persuadir os outros, é fazerem uma apresentação completa antes de

saberem se o ouvinte é um decisor qualificado ou se precisa do que elas têm a oferecer.


