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Što je to 
„prodaja“? Što za vas 
znači „prodavati“? 
Doživljavate li je 
pozitivno, negativno 
ili neutralno? Kako 
doživljavate sebe kao 
prodavača? Ističete 
li s ponosom da se 
bavite prodajom ili 
možda nastojite naći 
druge izraze da biste 
ljudima objasnili što 
radite?

Odgovori na ta pitanja samo 
su mali dio vaših uvjerenja. Jedno-
stavna definicija uvjerenja je da je 
to ono što vjerujemo da je istina.  
Moć koju uvjerenja imaju proizla-
zi iz toga da djeluju „iz pozadine“ 
i često nismo svjesni da je neko 
naše ponašanje uvelike oblikova-
no uvjerenjima.

Svi smo svjesni da je veliki dio 
našeg djelovanja, ponašanja – ne-
svjestan! Slika kojom možemo do-
čarati odnos svjesnog i nesvjes-
nog je slika ledenjaka. Samo oko 
5% ledenjaka vidljivo je iznad po-
vršine. To je naše djelovanje, po-
našanje. No, to je samo mali dio 
nas, onog što jesmo. Naravno da 
to znamo! Ipak, često zaboravi-
mo da je i ponašanje drugih samo 
mali dio onoga što oni jesu. Na te-
melju određenog ponašanja (u 
pravilu na temelju vrlo malog se-
gmenta života druge osobe) vrlo 
lako i brzo donosimo prosudbe 
o tome kakva je osoba. Prosuđi-

vanje je, naravno, velikim dijelom 
nesvjesno.

Dio ledenjaka koji je ispod po-
vršine mnogo je veći, a opet vrlo 
ga je lako previdjeti. Podsjetite se 
– što je potopilo Titanik? Problem 
je što unatoč tome što znamo da 
je najveći dio skriven, teško je to 
uvijek imati na umu i vidjeti. Poku-
šajte rukom prekriti dio slike koji 
se nalazi ispod površine mora i 
predočiti si pravu veličinu lede-
njaka. Čak i kad ste prije vidjeli ci-
jelu sliku može vam biti teško. A 
sad zamislite kako je tek imati na 
umu da čovjek s kojim komunici-
ramo nije samo ono što vidimo u 
tom trenutku – nije samo njego-
vo ponašanje u toj situaciji kad je 
s nama, posebice ako nismo ima-
li drugih iskustava s tom osobom.

U dijelu koji ne vidimo, i kod 
sebe i kod drugih, nalaze se naše 
vrijednosti, iskustva, sjećanja, 
emocije, ciljevi, oduševljenja i ra-
zočaranja, i sve to oblikuje uvje-
renja s kojima ulazimo u interak-
cije s drugima, na temelju kojih 
se ponašamo i djelujemo u odre-
đenoj situaciji. I isto vrijedi za sve 
koji su uključeni. Marko je voditelj 
prodaje. Njegovi prodavači uglav-
nom ostvaruju dobre rezultate i 
prodajni se ciljevi ispunjavaju. Ali 
... Proizvod po kojem su lideri na 

tržištu i koji je svojim karakteristi-
kama trenutno tehnološki superi-
oran nad konkurencijom, kupuju 
svi osim najvažnijeg kupca. Svaki 
put sastanak s kupcem prođe do-
bro i odnosi izgledaju dobro, ali 
kupac kupuje proizvod konkuren-
cije.  Zna se da je kupac stručnjak 
u svom području i morao bi pre-
poznati prednosti njihovog proi-
zvoda. S vremenom se među pro-
davačima proširilo mišljenje da je 
to „težak kupac“ i sumnjaju da će 
on ikad kupiti. Nakon konzulta-
cija, Marko je odlučio isprobati 
može li drukčiji pristup kupcu do-
nijeti rezultat. Uvjerenje da se radi 
o „teškom kupcu“ zamijenjeno je 
znatiželjom i pozitivnim uvjere-
njem o osobi s kojom se prego-
vara. Rezultat je bio zapanjujući 
– iako su se nadali da bi mogao 
donijeti određeni napredak, ku-
pac je nakon tog sastanka počeo 
redovito naručivati proizvod. Neki 
će možda reći da je to bila stvar 
sreće, da se jednostavno „poklo-
pilo“ ili štogod već – no Marko je 
siguran da je rezultat posljedica 
drukčijeg stava i na temelju toga 
i drukčije komunikacije.

Prodajna komunikacija i pro-
dajni proces sastoje se od mnogo 
komponenti i sigurno je da neće 
svaki put samo promjena uvjere-

nja donijeti drukčiji rezultat. Vr-
stan će prodavač voditi računa o 
što je moguće više elemenata koji 
utječu na njegov rezultat. Uvje-
renja koja ga vode jako su zna-
čajan dio.Uvjerenja koja imamo 
vrlo često imaju snagu samoispu-
njujućeg proročanstva. Poznata 
je izreka Henryja Forda „Ako mi-
sliš da možeš, i ako misliš da ne 
možeš – u pravu si!“. Kakva uvje-
renja imamo o sebi kao prodava-
ču, o kupcima, o prodaji kao pro-
cesu, o svojoj tvrtki, šefu ... uvelike 
će utjecati na našu komunikaci-
ju i ponašanje u prodaji, pa tako 
i na prodajni rezultat. Problem s 
uvjerenjima najčešće nastaje zato 
što ih nismo uvijek svjesni. Drugi 
problem je sama priroda uvjere-
nja - budući da, po definiciji, pred-
stavljaju ono što vjerujemo da je 
istina, teško nam je prihvatiti da bi 
moglo biti drukčije, pa ih nastoji-
mo braniti, racionalizirati i prona-
ći način da uvjerimo i sebe i druge 
da drukčije ne može.

U svakoj komunikaciji, a po-
sebice u prodaji, osvijestiti i pro-
mijeniti uvjerenja koja nas ogra-
ničavaju i predstavljaju moguće 
prepreke pomoći će nam ne samo 
u ostvarivanju boljeg rezultata 
nego će i pozitivno utjecati na naš 
osobni i poslovni razvoj u cjelini.
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U susret konferenciji SUPERPODAVAČ 2015.
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