Реализиране на комуникационната стратегия – част 2 

3. Понятие за търговска аргументация 
Търговската аргументация /commercial argumentation, sales pitch/ представлява сборът от убедителните думи на продавача – неговите изявленията, аргументите, които използва и уверенията, които дава, за да убеди някого да купи нещо. Видове:
3.1. Междуличностна аргументация – формална презентация на бизнеса /продукта/ пред един или няколко човека.
3.2. Телефонна аргументация – вариация на формалната презентация, предназначена за студени контакти /обаждания на хора, с които никога не е говорено преди това/ или за последващи запитвания /обратна връзка/.
3.3. И-мейл аргументация – подобна на телефонната. Трябва да се подготви, когато фирмата ще рекламира в глобалната мрежа /WWW/. Съдържанието ще варира по формат и стил спрямо устния текст. 
3.4. „Асансьорна” аргументация – стегнато, кратко описание на вашия бизнес в неформална обстановка като събирания и при самолетно пътуване. 
Основни стъпки на търговската аргументация:
1. Привличане на вниманието на потенциалните клиенти. 
До 80% от успеха на продажбата се дължи директно на доброто откриване /встъпителни думи/. Първото впечатление, което прави продавачът е критично. То трябва да се подготви с най-голяма грижа. Задължително е продавачът да пристигне навреме за презентацията си, да има добър външен вид, да се усмихва и да има добро ръкостискане. Първото впечатление се създава в рамките на началните 3-5 секунди от срещата и няма връщане назад. Казаното в началото определя дали хората ще продължат да слушат с интерес или ще се отдръпнат. 
2. Идентифициране на проблема. 
Необходимо е внимателно да се изслуша клиента и да се разбере от какво наистина има нужда той. Не може да се премине към следващата стъпка преди клиентът да е изяснил за себе си, че има проблем и е готов да направи нещо за разрешаването му.  
3. Изграждане на интерес. 
Това трябва да се направи чрез бързо установяване на връзка. Хората не правят бизнес с хора, на които не вярват. Продавачът трябва да покаже, че има решение за проблема на клиента и че ако му се даде възможност да навлезе в детайли, ще покаже на клиента как той може да спечели.  
4. Предоставяне на „свидетелски показания”. 
На тази стъпка се представят още няколко ползи на продукта като се покаже как други клиенти са се възползвали от него.  
5. Признаване възраженията на клиента. 
На този етап трябва да се установят страховете и съмненията /възраженията/ на клиента и да им се отговори правилно. Продавачът трябва да демонстрира, че за него чувствата на клиента са истински и значими, че е готов да спечели доверието му. Клиентът има нуждата да чуе, че продавачът и неговата компания го ценят и няма да го изоставят, ако има проблем.  
6. Създаване на желание. 
На тази стъпка продавачът помага на клиента да вземе решение относно направената оферта – повтаря желанието му за продукта и му помага да стигне до благоприятно заключение. Трябва да бъдат показани наличните възможности и начинът за подаване на поръчката.   
7. Подтикване към действие. 
Продавачът трябва да поиска от клиента да предприеме действие веднага. Не може да се отдръпне и да се надява, че клиентът просто ще реши да приеме направената му оферта. Продавачът трябва да бъде проактивен като попита за поръчката. Той трябва да даде на клиента подтик /причина/ да действа веднага – специална цена, безплатен подарък и др.  
8. Последващ контакт. 
Това е една от най-важните стъпки в успешните продажби. Продавачът трябва да остане във връзка с клиента. Нужно е да се осигури изключително качествено следпродажбено обслужване. Продавачът трябва да демонстрира същата истинска загриженост след продажбата, както и преди нея. 

