Si l<nyga sl<irta mano draugams, kolegoms, studentams ir didziojo pardavimy meno dalyviams bei tiems vyrams ir moterims, kurie
„dr^siai eina ten, kur niekas dar nebuvo", kad vykdytg pardavimus,
nuo kurig priklauso musy jmones ir valstybes. Jus esate tikri musy
konkurencingos verslo sistemos herojai ir herojes.
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§ios knygos tikslas yra pateikti Jums ideJ4, strategijy ir metodij, kuriuos galetumete pritaikyti, siekdami padidinti pardavimus ir atlikti
juos greiciau ir zymiai lengviau negu kada nors anksciau. Si knyga atskleis Jums, kaip tinkamai isnaudoti savo potencial^ ir pardavimq srityje pasiekti tokiij rezultatq, kurie atrode nejmanomi. Jus suzinosite,
kaip per kelis menesius ar net kelias savaites padvigubinti, patrigubinti ar net paketurgubinti savo pardavimus ir pajamas.
$i knyga - tai rasytine mano garso programos „Pardavimy psiciiologija" versija. Programa sekmingai parduodama tarptautiniu mastu.
Nuo isieidimo si programa jau yra isversta j sesiolika kalby ir yra klausoma dvidesimt keturiose salyse. Tai geriausiai parduodama profesionalaus pardavimo mokymo programa istorijoje.

Tapkite miUjoniehumil
Remiantis vykdomos garso programos absolvent^ tyrimy duomenimis, daugiau pardaveJ4 tapo milljonieriais klausydami ir pritaikydami
^ias idejas, negu dalyvaudami bet kokiame kitame pardavimtj mokymo procese. Naudodamasis sia medziaga as asmeniskai pravedziau
mokymus daugiau nei penkiems simtams tukstanciij pardavejy visame pasaulyje, is tukstancii^ jmoniq ir beveik visij pramones saky. Tai
tikrai veikia!

Mano paties istorija
As nebaigiau aukstosios mokyklos. Vietoj to, as, budamas jaunas vaikinas, nusprendziau pazinti pasaulj. Kelet^ metij dirbau jvairius fizinius darbus, koi sukaupiau pakankamai pinigy, kad galeciau pradeti
keliauti. Keliaudamas dirbau Norvegijos krovininiame laive Siaures
Atlante, veliau dviraciu, autobusais ir traukiniais keliavau po vis^ Eu6
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rop^, Afrik^ ir galiausiai pasiekiau Tolimuosius Rytus. Visada stengdavausi pavaigyti, bet tikrai budavo dienij, kai sj malonum^ atidedovou
neribotam laikui.
Galiausiai, kai nebepavyko susirasti jokio fizinio darbo, apimtas nevilties, patekau j pardavimy sritj. Atrodo, kad dauguma sprendimij,
kuriuos mes priimame gyvenime, yra tarsi vaziavimas atbulom naktj,
kai j kazkq atsitrenki, o tada islipi paziureti, kas cia buvo.

Atrodo, kad dauguma sprendimii, kuriuos mes priimame gyveriime, yra tarsi vaziavimas atbulom naktj, kai j kazkq atsitrenki, o
tada iilipi paziureti, kas cia buvo.
M Pagrindiniai mokymai
Pradejau dirbti pardavimy agentu pagal pardavimy uz komisinj atlyg]
sistem^ ir buvau apmokytas pagal toki^ trijg daliij pardavimg mokymij program^: „Cia tavo korteles; cia tavo bukletai; cia - durys!"
Taigi, pasitelk^s sias gautas „zinias", pradejau karjer^ pardavimy srityje. Dienomis as belsdavausi \q duris, o vakarais - j gyvenamijjij
namij duris.
Nors mane pasamd^s asmuo pats nepardavinedavo, taciau pamoke
mane, kad pardavimai - tai ,,skaici4 zaidimas". Jis taip pat pasake,
kad viskas, k^ man reikia daryti, yra pasikalbeti su pakankamai daug
zmonig ir galiausiai as vis tiek rasiu t^, kuris pirks. Sj pardavimq
metod^ mes vadiname „purvu nuo sienos". (Jei j sien^ mesime pakankamai daug purvo, kazkur ir kazkaip vis tiek siek tiek purvo ant
jos prilips.) Tai nebuvo daug, bet tai buvo viskas, k^ tuo metu zinojau
apie pardavimus.
Veliau kazkas man pasake, kad pardavimai nera „skaiciLj zaidimas",
0 greiciau, tai yra „atmetim4 zaidimas". Kuo daugiau „atmetim4"
surinksi, tuo daugiau pardavimy jvykdysi. Taigi, pasltelk^s sj patarim^, as skubejau is vienos vietos j kit^, nesibaimindamas, kad mano
pasiulymas ir vel bus atmestas. Man sake, kad as turiu „iskalbos dovanq", todel ja naudodavausi. Jei asmuo atrodydavo nesusidomej^s,
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as imdavau kalbeti garsiau ir greiciau. Bet deja, nors as skubejau nuo
vieno galimo kliento prie kito ir su klekvienu stengiausi kalbeti garsiai
ir greitai, as vos jstengiau issilalkyti.

lOzis
Po sesi4 menesig pastangij, uzdirbdamas tik tiek, kad galeciau susimoketi uz vienvietj kambarj nedideliuose sveciy namuose, galiausiai as zengiau zingsnj, kuris pakeite mano gyvenim^: nuejau pas musij
jmones geriausi^ darbuotoj^ ir jo paklausiau, k^ jis daro kitaip, nei as.
As nebijojau sunkaus darbo. Galedavau atsikeiti penkt^ ar sest^ valand^ ryte, pasiruosti dienos darbams ir jau 7^00 valand^ laukti automobiliq stovejimo aiksteleje, kol pirmieji galimi klientai ateis j darb^. Dirbdavau visq dien^, ejau is vieno biur^ j kit^, is vienos jmones j
kit^. Vakarais, iki devintos ar desimtos valandos vakaro, belsdavausi
j gyvenamqiy namy duris. Paskambindavau j duris, jei name degdavo
sviesa.
Geriausio musy biuro pardavejo, kuris buvo tik kelet^ metg uz mane
vyresnis, darbo pobudis buvo visiskai kitoks. Jis atsibelsdavo j biur^
apie devint^ valand^ ryte. Po keliy minuciy ateidavo potencialus
klientas ir jie sused^ kalbedavosi. Po trumpucio pokalbio, potencialus klientas issiimdavo cekiij knygel^ ir israsydavo cekj, jsigydamas
musq produkt^.
T^ patj ryt^ pardavejas iseidavo ir jvykdydavo dar kelis pardavimus,
tuomet papietaudavo su kitu potenciaiiu klientu. Popiet jis dar jvykdydavo kelis pardavimus ir tuomet, galimas daiktas, kad susitikdavo
su dar vienu potenciaiiu klientu pavakarieniauti ar isgerti puodel] kavos. Jis parduodavo penkis ir net desimt karty daugiau nei as ar bet
kuris kitas darbuotojas musq biure, nors atrode, kad vargu ar jis isvis
dirba.

Skiriamasis bruozas - tinkamas pasiruosimas
Paaiskejo, kad budamas jaunesnis jis dirbo jmoneje „Fortune 500" ir
si jmone pravede intensyvius sesiolikos menesiy profesionalaus pardavimo mokymus. Taigi, su siais jgytais jgudziais jis galejo dirbti bet
9
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kokioj'e jmoneje ar bet kokioje pramones sakoje Ir parduoti bet kokj
produkt^ ar paslaug^ faktiskai bet kokioje rinkoje. Kadangi jis zinojo,
kaip reikia parduoti, jis galejo zymiai daugiau parduoti, negu tokie,
kaip as, net per dvigubai ar net dar trumpesnj iaik^. Sis atradimas
pakeite mano gyvenim^.
Kai paklausiau, k^ jis dare kitaip, nei as, jis atsake: „Gerai, parodyk
man savo pardavimo pristatym^ ir as jj sukritikuosiu."
Tai buvo pirmoji mano problema. A§ net nejsivaizdavau, kaip turi
atrodyti „pardavimy pristatymas". Buvau apie jj girdej^s, bet pats
nebuvau mat^s.
As pasakiau: „Parodyk man savo ir tada a^ tau parodysiu savo." Jis
buvo kantrus ir mandagus. Jis atsake: „GERAI, stai koks yra pagrindinis pardavimg pristatymas nuo pradzios iki pabaigos." Ir tada jis
zingsnis po zingsnio parode man musij produkto pardavimy pristatym^.
Vietoj to, kad pasitelktij „prakalb^" ar kalbetij monologu, siekdamas
patraukti pasnekovo demesj ar jveikti jo pasipriesinim^, jis uzdave
daugyb^ logiskg klauslmij, nuo bendro pobudzio iki konkretesniij,
kurie puikiai tiko nuosirdziam potencialiam pirkejui. Po siy visij klausimy galimam pirkejui pasidaro visiskai aisku, kad jis gali pasinaudoti
musy produktu ir jis jam bus naudingas. Paskutinis klausimas yra tiesiog uzbaigti pardavim^.

Nedelsiant imtis veiksmii
As visk^ uzsirasiau. Pasitelkdamas sj nauj^ poziurj j pardavim^, is
naujo pradejau skambinti potencialiems klientams. Bet sjkart vietoj
to, kad pasokociau, as uzdavinejau klausimus. Vietoj to, kad bandyciau pribloksti galim^ klient^ musij produkto privalumais ir nauda, as
stengiausi perprasti galimo kliento situacij^ ir kaip galeciau jam ar jai
padeti. Sis naujas metodas padejo pagerinti mano pardavimus.
Po to as suzinojau apie knygas, kuriose aprasomi pardavimai. Net nejsivaizdavau, kad geriausi pasaulio pardavejai savo geriausias idejas
apie pardavimus yra apras^ knygose. Pradejau skaityti visk^, k^ radau
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pardavimij tema. Kiekvien^ dien^ dvl valandas ryte as praleisdavau
jas analizuodamas ir uzsirasinedamas.
Paskui as suzinojau apie mokymqsi is garso /rast^. Tai pakeite mano
gyvenim^. Eidamas is vieno biuro j kit^ as valanda po valandos pradejau klausytis garso programij. Klausydavausi J4 ryte; klausydavausi
j4 vakare. As pakartodavau geriausi^ pardavejo issakytas geriausias
frazes ir sakinius ir vis praktikuodavausi, kol galiausiai net per miegus
galedavau juos pasakyti atmintinai. Mano pardavimy rezultatai vis
gerejo irgerejo.
0 tada as atradau seminarus apie pardavimus. Tuomet pamaniau, kad
numiriau ir patekau j dangLj. Ne negalejau jsivaizduoti, kiek galima
ismokti tokiame seminare. Pradejau eiti j visus seminarus ir kursus,
kuriuos tik rasdavau, net jei man reikedavo jveikti nemaz^ atstum^ ir,
zinoma, jei isgaledavau tai sau leisti.
O mano pardavlmij rezultatai irtoliau gerejo.

Perejiwas / vadovavimq
Mano pardavimij rezultatai buvo tokie auksti, kad mane paaukstino
ir as tapau pardavimq vadovu. Jie pasake: „Kad ir k^ darytum, rask
zmoniij, kurie norety uzsiimti pardavimais, ir pasidalyk savo ziniomis
su jais."
As pradejau jdarbinti naujus pardavejus, ieskodamas J4 tieslog gatveje arba laikrasciq skelbimuose. As atskleidziau jiems savo naudojam^
metodik^ ir pardavimo proces^. Isej^ pro duris jie iskart pasinere j
pardavimus. Siandien dauguma jij yra milijonieriai ir multimilijonieriai.

But/ geriausiu
Paprasciausias suvokimas, pakeit^s mano gyvenim^, buvo „priezasties ir pasekmes desnio" atradimas. $is desnis teigia, kad kiekviena pasekme turi savo priezastj, kad niekas nevyksta be priezasties.
Sekme nera atsitiktinumas. Nesekme taip pat nera atsitiktinumas. Is
tikr4Jy, sekme yra nuspejama. Ji palieka pedsakus.
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Sekm^ nera atsitiktinumas. Nesekme taip pat nera atsitiktinumas.
Is tikrqlq, sekme yra nuspejama, Ji palieka pedsakus.
Yra viena gera taisykle: „Jei Jus darote tai,
nuolat daro kiti sekmingi zmones, niekas pasaulyje negali JCisij sustabdyti galiausiai pasiekti
tokiij pat rezultatg, kaip ir jie. O jeigu Jus to nedarote, niekas Jums
negali padeti."
Atminkite, kad kiekvienas, siandien patenkantis tarp geriausiij lo procentq pardaveJ4, kazkada pradejo budamas tarp blogiausiy. Visiems,
kurie siandien gali pasigirti gerais rezultatais, kazkada sekesi prastai.
Visi, siandien stovintys priekineje linijoje, pradejo nuo galines linijos.
Ir kiekvienu atveju tai, k^ visi sie virsunese esantys zmones dare, yra
mokesi is tos sn'ties specialisti^. Jie issiaiskino, k^ kiti geriausiij rezuitaty pasiek^ zmones dare, kad jiems pasisekty, ir patys nuolat dare
t^ patj, kol pasieke tokiij pacig rezultaty. Tai galite padaryti ir Jus.

dosite siuos metodus ir kuo geriau juos jsisavinsite, tuo geresniy rezultatg pasieksite per trumpesnj laik^. Pritaikydami tai, k^ suzinosite
sioje knygoje, Jus pateksite tarp 10 procentij virsuneje atsidurusiq
pardavimy specialistij savo srityje irtapsite vienu is geriausiai uzdirbancig zmoniij pasaulyje.
Ar tai pakankamas tikslas, kurio galime siekti kartu? Jei manote, kad
taip, tuomet pradekime.
Zmogus gali pasiekti visk^, k^ sukuria jo protas ir kuo jis patiki.
—
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Panaudokite tai, kq ismokstate
Kartais as paklausiu klausytojy: „Koks yra populiariausias namy treniruoklis Amerikoje?" Po trumpy dvejoniy as jiems pasakau, kad tai:
„6eg/mo takelis" Amerikieciai kasmet isleidzia daugiau kaip milijard^
JAV doleriy begimo takeliams.
Tada as uzduodu antr^jj klausim^: „Jei Jus nusiperkate begimo
takelj ir parsivezate j] j namus, kas nulemia, kiek jis bus Jums naudingas?"Klausytojai atsako: „Nauda, kuri^ gausite, priklauso nuo to,
kaip daznai ir kiek ilgai Jus juo naudosites."
0 stai koks yra mano atsakymas. Klausimo, ar begimo takelis duos
Jums norimy rezultaty, ar ne, nera. Tai jau buvo nustatyta. Kiekvienas zino, kad jei reguliariai ir ilg^ laik^ naudosites begimo takeliu,
nauda sveikatai bus neabejotina.
Strategijos ir metodai, apie kuriuos suzinosite sioje knygoje, yra iabai
panasus j begimo takelj. Klausimo, ar jie veiksmingi, ar ne, nera. Juos
taiko visi pasaulio geriausiai apmokami pardavimg srities atstovai visose pramones sakose. Jie yra isbandyti ir jrodyti. Kuo dazniau nau12
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