10 TIPOV AKO SA
NAMOTIVOVAŤ...
Všetci mávame v predaji obdobia, kedy sa až
tak nedarí. Tu sú tipy ako ich prekonať a ako
znovu nájsť stratenú motiváciu.
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1

AKÉ JE VAŠE "PREČO"?
Aký zmysel vidíte vo vašej práci? Prečo ste ju začali robiť? Čím
je užitočná pre iných? Mať dostatočne silný dôvod je základom
pre každú motiváciu. Aký je ten váš?

2

PRIPOMEŇTE SI VAŠE ÚSPECHY
Keď sa nedarí, máme sklony začať o sebe pochybovať. Stratenú
sebadôveru si obnovíte tak, že si pripomeniete úspechy, ktoré ste
kedysi dosiahli. Viete napísať, ktoré to boli?

3

NECHAJTE SA "POCHVÁLIŤ"
Nie je lepší balzam na dušu obchodníka, ako vypočuť si hodno
tenia od spokojných zákazníkov. Je to dôkaz, že to čo robíte je
užitočné a že má zmysel predávať ďalej.

4

ODPOJTE SA OD NEGATIVITY
Filtrujte, čo k sebe púšťate. Vynechajte všetko, čo môže na vás
pôsobiť negatívne  spravodajstvo, bulvárnu tlač, negatívnych
ľudí atď. Radšej sa "kŕmte" pozitívnym obsahom (knihy, CD,...).

5

UDRŽTE SI MOMENTUM
Práve v období neúspechu to človeka zvádza poľaviť. Je to veľká
pasca  ak totiž spomalíte, znovu sa rozbehnúť bude veľmi ťaž
ké. Pokračujte ďalej, možno to chce iba čas a "zlomí" sa to!

6

DÁVAJTE SI KRÁTKODOBÉ CIELE
Dlhodobé ciele nám dovoľujú veci odkladať na neskôr. Stanovujte
si preto denné ciele, zamerané na množstvo aktivít. Takto uvidíte
výsledky každý deň. Je to skvelý doping do ďalšej práce :)

7

UPRACTE SI V "ŠPAJZI"
Máte v databáze obchodné prípady, ktoré sa dlhodobo nehýbu?
Máte tam zákazníkov, ktorí vám nedvíhajú telefón a neodpove
dajú na emaily? Poďakujte im za účasť a pošlite ich k vode...

8

UROBTE NIEČO NAVYŠE
Počuli ste už o teórii dobrých skutkov? Teraz je čas ju použiť.
Urobte pre klientov niečo navyše  dajte im odporúčanie, pošlite
odkaz na zaujímavý článok, video... Dávanie vždy povznáša :).

9

NAUČTE SA NIEČO NOVÉ
Možno práve teraz je čas na zlepšenie vašich schopností.
Nechce to veľa  možno stačí iba chvíľu pozerať "cez plece"
vašim úspešnejším kolegom. Niečo sa na vás určite nalepí.

10

ODREAGUJTE SA
Aj vaša myseľ si potrebuje oddýchnuť. Nájdite si preto aktivitu,
najlepšie pohybovú, ktorá vás baví a pri ktorej prídete na iné
myšlienky. Navyše vám to aj prekrví a okysličí telo :)

Pre viac tipov na zlepšenie predaja kliknite na: Akopredavat.sk

