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Mis on müümine?

Müümine on teadus sellest, kuidas teha 
kliendile kõige kasulikumaid kliendile kõige kasulikumaid 

ettepanekuid ja kunst sellest, kuidas 
olla nii usaldusväärne, et klient tehtud 

ettepanekud vastu võtaks



Teadmised, Oskused, SoovTeadmised, Oskused, Soov

� Pakkuge oma 
klientidele nii nagu 
nad soovivad, et neile 
pakutaks!

Teadmised
(mida pakkuda,
miks pakkuda)

Oskused
(kuidas

pakkuda)

pakutaks!

� OLGE ISEENDAGA 
KANNATLIK-
enesearendamisest 
suuremat 
investeeringut pole!

(Stephen Covey)

HARJUMUSED,
HOIAKUD

Soov
(tahtmine 
pakkuda)



PAKKUMISE ANALÜÜS

oskus ( tehnika ), mille abil saate 
oma pakkumist potentsiaalsele 
kliendile esitada:kliendile esitada:

- köitvamalt

- ahvatlevamalt

- veenvamalt



MOTIVEERIJAD ehk 
lisaväärtus
Ärilised ehk

ratsionaalsed:

- Saan / säästan

- Turvalisus / Ohutus

Isiklikud ehk
emotsionaalsed:

- Nauding
- Lojaalsus- Turvalisus / Ohutus

- Kasutamise

lihtsus

- Lojaalsus
- Ego
- Hirm



TEIE PANUS HUVITAB 
TEIE KLIENTI VAID       TEIE KLIENTI VAID       

10- 20 %



PAKKUMISE ANALÜÜSI 
ETAPID-
Etapp 1: Tee kindlaks kõik faktid, omadused
- oma toote/ teenuse kohta
- oma ettevõtte kohta
- oma pakkumise kogupaketi kohta- oma pakkumise kogupaketi kohta

Etapp 2: Laienda neid fakte, omadusi nii, et 
neist saaksid eelised, tulemused
Etapp 3: Sõnastage eelised, tulemused 
selliselt, et need sisaldaksid           
KLIENDI KASU



POTENTSIAALNE KLIENT 
SOOVIB, ET OLEKS 
RAHULDATUD TEMA 4 
PÕHIARVAMUST:

• Mida see ettepanek endaga kaasa toob

• Kuidas toimib Teie poolt pakutav• Kuidas toimib Teie poolt pakutav

• Mis kasu on sellel tema jaoks

• Mis kasu on sellel tema asutuse jaoks
Otsused baseeruvad eelarvamustel, praktiliste 

vajaduste rahuldamisel- järelikult tuleb leida 

see punkt, mis ostjat huvitab ja seda 

võimalikult kiiresti!



PAKKUMISE ANALÜÜSI 
PROTSESS KOOSNEB 
OTSUSTE LANGETAMISEST:

• MIS SEE ON (faktid, omadused)
• MIDA SEE TEEB (eelised, tulemused)
• MIDA SEE TÄHENDAB (kasu kliendi jaoks)• MIDA SEE TÄHENDAB (kasu kliendi jaoks)

ANALÜÜSI HARJUTAMISE VAJALIKKUS: 
kliendi ees on “tagataskus” vajalik info, 

saate kasutada mõjuvamaid detaile, 
esitada neid efektiivsemalt ja 

atraktiivsemalt



Millises maailmas me elame?
Mis toimub meie ümber?

• Tootmisajastu- toote turundus- toote müük

• Teenindusajastu- teenuse turundus-
teenuse müük

• Elamuste ajastu- suhteturundus-• Elamuste ajastu- suhteturundus-
elamuste müük

Mis ajastul elad Sina? 

Millisel ajastul asub Sinu toode/ teenus?



Traditsiooniline nn. “vana” 
müügimudel 

1
10%

Tutvumine
(kliendi poole pöördumine)

2

3

4

20%

30%

40%

Kvalifitseerimine
(otsustusõigus, raha)

Toote tutvustus
(kasulikkus ostjale)

Müügi lõpetamine
(veenmine, tehing)



Nõuandev konsulteeriv 
müügimudel

1

2

40%

30%

Usalduse loomine
(terve rida põhimõtteid)

Vajaduste tuvastamine 2

3

4

30%

20%

10%

Vajaduste tuvastamine
(küsitlemisoskus, kuulamine)

Lahenduse tutvustamine
(eelneva kokkuvõte)

Lõppfaas
(vestluse lõpetamine, tehing)



Milliste harjumuste ja hoiakute
abil on võimalik luua ja hoida 
usaldusväärsust? 
• Optimism (positiivsus, osavõtlikkus, huumorimeel)
• Elementaarne viisakus ja korrektsus (k.a. käitumine)
• Osavõtlikkus, koostöötahe, abivalmidus, asjatundlikkus• Osavõtlikkus, koostöötahe, abivalmidus, asjatundlikkus
• Lahkus, sõbralikkus, oskus vajadusel vabandada
• Tolerantsus, konkreetsus, kannatlikkus, täpsus, enesekindlus
• Konfidentsiaalsus (saladuse hoidmine)
• Ausus iseenda ja teiste vastu, lubadustest kinnipidamine
• Võime asjadest aru saada ühtemoodi
• Eelarvamustevaba, konfidentsiaalne, arenemisvõimeline
• Jne.



Looge tootele/ teenusele
juurde lisaväärtust 
(personaalset isikupära)

• Läbi enda isikupära (loomulikkus peab jääma)
• Need on pisiasjad! ERISTUGE!
• Ebaõnnestumine on loomulik nähtus!• Ebaõnnestumine on loomulik nähtus!
• Mitu korda ämbrisse astuda ei tohi!
• Eristume nii, et konkurentsi ei tekiks!
• Kui tootel on konkurents, siis isikupärasusel 

seda pole ja see on hea
• Keskpärasus on halb! Võidelge selle vastu!



Ja lõpuks- edutegurid

• Positiivne hoiak- see on emotsioonide 
ohjamise küsimus. Me saame muuta oma 
suhtumist asjadesse ning olukordadesse. 
Esitage küsimus- milline teguviis teenib minu 
parimaid huve?parimaid huve?

• Suurepärane tööeetika- tee kõik selleks, et 
saavutada soovitud ja/ või vajalikke tulemusi. 
Ja tee seda õigel moel- nagu klient soovib!

• Suurepärased müügioskused- elamuste 
pakkumise eeltingimuseks on müügioskuste 
suurepärane valdamine

• Oma toote/ teenuse 100% tundmine



Tänan kaasa mõtlemast!

Mati Ruul
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