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ВОВЕД

Фантазијата е буквално работилница во која се обликуваат 
сите планови создадени од човекот.

- НАПОЛЕОН ХИЛ

Ц елта на оваа книга е да ви даде серија на идеи, стратегии 
и техники што може веднаш да ги користите, за да оства-

рите поголема продажба, побрзо и полесно одошто кога било 
досега. Во страниците што следуваат ќе научите како да извле-
чете повеќе од себе и од вашата продажна кариера одошто до-
сега сте мислеле дека е можно. Вие ќе научите како да ги зго-
лемите својата продажба и својот приход за двапати, трипати, 
дури и за четирипати за неколку месеци, или дури и за некол-
ку недели.

Оваа книга е пишана верзија на мојата меѓународно успеш-
на, аудиопродажна настава, „Психологијата на продажбата”. 
Откако оваа настава изворно беше изработена, преведена е на 
16 јазици и користена е во 24 земји. Тоа е најпродавана профе-
сионална настава за обучување во историјата на продажбата.

Станете милионер!

Според тековното истражување врз дипломците на аудиона-
ставата, повеќе продавачи станаа милионери со слушање и со 
усвојување на овие идеи, отколку со кој било друг процес за 
обука во продажбата кога било развиен. Користејќи го овој 
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материјал, јас лично обучив повеќе од петстотини илјади про-
давачи низ светот, од илјадници компании и од речиси секоја 
индустрија. Таа навистина функционира!

Мојата сопствена приказна

Јас не завршив средно училиште. Наместо тоа, како млад чо-
век, заминав да го видам светот. Неколку години работев фи-
зичка работа, додека не заработив доволно пари за да почнам 
да патувам. Си го пробивав патот, на норвешки товарен брод 
низ северниот Атлантик, а потоа патував со велосипед, со ка-
мион и со воз низ Европа, низ Африка и конечно до Далечниот 
Исток. Никогаш не пропуштив оброк, но неодредено одложив 
многу од нив.

Кога повеќе не можев да пронајдам физичка работа, во очај, 
влегов во продажбата. Се чини дека повеќето одлуки што ги до-
несуваме во животот се слични на будење во ноќта и удирање 
во нешто, за дури потоа да станеме да видиме што било тоа. Во 
овој случај, за мене, тоа беше работата во продажбата.

Основна обука

Бев ангажиран во непосредно извршување и добив програ-
ма за обука во продажбата во три дела: „Еве ги твоите картич-
ки, еве ги твоите брошури, таму е вратата!“ Вооружен со оваа 
„обука“, ја започнав мојата продавачка кариера без најава кај 
муштериите, тропајќи на канцелариските врати во текот на де-
нот и на вратите на домовите навечер.

Личноста што ме ангажира не можеше да продава. Но, ми 

Се чини дека повеќето одлуки што ги правиме во 
животот се слични на будење во ноќта и удирање 
во нешто, за потоа да станеме и да видиме што било 
тоа.
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кажа дека продажбата е „игра на броеви“. Кажа дека сè што 
треба да сторам е да им зборувам на доволно луѓе, така што на 
крајот би нашол некој што би купил. Овој метод на продажба 
го нарекуваме „нафрлена кал на ѕидот“. (Ако нафрлите довол-
но кал на ѕидот, некаде, некако, еден дел од калта ќе се залепи.) 
Ова не значеше многу, но беше сè што имав.

Тогаш некој ми кажа дека продажбата не е навистина „игра 
на броеви“. Таа попрво беше „игра на одбивање“. Колку повеќе 
клиенти ќе ве одбијат, толку повеќе продажба веројатно ќе 
остварите. “Опремен” со овој совет, трчав од место до место, 
за да можам почесто да бидам одбиен. Тие кажаа дека имам 
„дарба за зборување“, па така јас ја користев. Кога некоја лич-
ност изгледаше незаинтересирано, јас зборував погласно и 
побрзо. Но, дури и кога брзав од еден до друг потенцијален 
клиент и ì зборував погласно и побрзо на секоја личност, јас 
едвај преживував.

Пресвртната точка

По шест месеци борба, остварувајќи продажба доволно 
за да ја платам мојата соба во малата гостилница, јас конеч-
но направив нешто што ми го промени животот; појдов кај 
најуспешниот човек во нашата компанија и го прашав што е 
тоа што тој го прави поинаку од мене.

Јас не се плашев од напорна работа. Ќе се разбудев во пет 
или шест часот наутро, ќе се подготвев за денот и ќе чекав на 
паркингот во седум часот, кога моите први потенцијални кли-
енти доаѓаа на работа. Работев по цел ден, одејќи од една до 
друга канцеларија, и од компанија до компанија. Навечер, до 
девет или десет часот, јас одев по станбени објекти. Ако свет-
лото беше запалено, јас ќе направев обид.

Врвниот продавач во мојата фирма, кој беше само неколку 
години постар од мене, имаше сосема поинаков пристап. Тој 
ќе се втурнеше во некоја канцеларија околу девет часот. Не-
колку минути подоцна, потенцијалниот клиент ќе влезеше и 
тие ќе седнеа и ќе зборуваа. По неколку минути разговор, кли-
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ентот ќе ја извадеше својата тековна сметка и ќе напишеше чек 
за нашиот производ.

Продавачот тоа утро ќе излезеше и ќе оствареше неколку 
други продажби, а потоа ќе ручаше со друг потенцијален кли-
ент. Попладнето ќе оствареше уште неколку други продажби 
и потоа можеби ќе се напиеше нешто или ќе вечераше со друг 
потенцијален клиент. Тој продаваше петпати или десетпати 
повеќе од мене, или од кого било друг во нашата фирма, а из-
гледаше како воопшто да не работи.

Обуката прави разлика

Излезе дека тој, кога бил помлад, работел за компанија на 
листата „Форчн 500“. Таа компанија 16 месеци интензивно го 
обучувала за професионална продажба. Со тие вештини тој 
можеше да работи за која било компанија или индустрија и да 
продава каков било производ или каква било услуга на речиси 
секој пазар. Бидејќи знаеше како да продава, можеше да про-
даде повеќе отколку луѓе како мене, иако работеше половина 
од моето работно време или пак помалку. Ова откритие ми го 
промени животот.

Кога го прашав што е тоа што тој го работи поинаку, ми 
кажа: „Па добро, покажи ми ја твојата продажна презентација, 
а јас ќе ти дадам забелешки“.

Тоа беше мојот прв проблем. Јас немав претстава како из-
гледа една „продажна презентација“. Имав слушнато дека по-
стои такво нешто, но самиот никогаш немав погледнато.

Му кажав: „Покажи ми ја твојата презентација, а јас ќе ти 
ја покажам мојата“.

Тој беше трпелив и учтив. Ми кажа: „Во ред, еве една основ-
на продажна презентација од почеток до крај“. Потоа ме воде-
ше, чекор по чекор, низ презентацијата на нашиот производ.

Наместо користење „говор“ или итри реплики за 
привлекување на вниманието или за совладување на отпорот, 
тој поставуваше серија логички прашања, од општи до кон-
кретни, што идеално одговараа за вистинскиот потенцијален 
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клиент. На крајот од оваа серија прашања, нему му станува-
ше совршено јасно дека може да има корист од нашиот произ-
вод. Последното прашање едноставно беше комплетирањето 
на продажбата.

Веднаш преземете акција

Сето тоа го запишав. „Опремен” со овој нов пристап за 
продажба, појдов надвор и уште еднаш започнав да им се 
обраќам на потенцијалните клиенти. Но, овој пат наместо да 
зборувам, поставував прашања. Наместо да му зборувам на 
потенцијалниот клиент за одликите или корисноста на мојот 
производ, јас се фокусирав на осознавањето на состојбата на 
потенцијалниот клиент и на тоа како можев најдобро да помог-
нам. Со овој нов метод, мојата продажба се зголеми.

Потоа дознав за книгите чија тема беше продажбата. Немав 
поим дека некои од најуспешните продавачи на светот има-
ат во книги запишано некои од најдобрите идеи за продажба. 
Почнав да читам сè што можев да пронајдам за продажбата, 
посветувајќи ги првите два часа од секој ден на проучување и 
земање белешки.

Потоа дознав за аудионаставата. Тоа ми го промени животот. 
Започнав да слушам аудионастава, од час на час, додека одев 
од канцеларија до канцеларија. Ги слушав навечер. Ги повтору-
вав и ги вежбав најдобрите реченици и фрази од најуспешните 
продавачи сè додека можев да ги рецитирам наизуст. А мојата 
продажба сè повеќе се зголемуваше.

Потоа дознав за семинарите за продажба. Мислев дека сум 
умрел и сум во рајот. Немав поим колку многу може да се нау-
чи од семинар за продажба. Започнав да го посетувам секој се-
минар и курс за кој дознавав и кој можев да си го дозволам, па 
макар и да морав да патувам на големи далечини, како што и 
правев. А мојата продажба продолжи да се зголемува.
Преместувањето во менаџментот

Мојот успех во продажбата беше толку голем, што луѓето од 
мојата компанија ме унапредија во менаџер за продажба. Тие 
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велеа: „Што и да правиш, најди луѓе што сакаат да се вклучат 
во продажбата и сподели го твоето искуство“.

Започнав да регрутирам продавачи, од улица и преку новин-
ски огласи. Им ја покажував мојата методологија и процесот 
на продавање. Тие излегуваа од вратата и веднаш остваруваа 
продажба. Денес многумина од нив се милионери и мултими-
лионери.

Бидете најдобри

Едноставната идеја што ми го измени животот беше откри-
тието на „законот за причина и последица“. Овој закон вели 
дека за секоја последица постои причина, дека сè се случува 
со повод. Успехот не е случајност. Неуспехот исто така не е 
случајност. Всушност, успехот е предвидлив. Тој остава тра-
ги.

Еве едно извонредно правило: ако го правите тоа што го 
прават другите успешни луѓе, повторно и повторно, ништо на 
светот не може да ве спречи на крај да ги остварите истите ре-
зултати како и тие. А ако не правите така, ништо не може да 
ви помогне.

Запомнете: секој во врвните 10 проценти во продажба-
та започнал во долните 10 проценти. Сите што сега работат 
добро некогаш работеле слабо. Секој од успешната страна на 
линијата на животот започнал зад линијата. И во секој од тие 
случаи, овие врвни луѓе учеле од експертите. Тие откриле што 
прават другите врвни луѓе за да бидат успешни, па така и са-
мите ги правеле истите нешта, повторно и повторно, сè додека 
не ги добиле истите резултати. А тоа го можете и вие.

Успехот не е случајност. Неуспехот, исто така, не 
е случајност. Всушност, успехот е предвидлив. Тој 
остава траги.
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Користете го тоа што го учите

Понекогаш ги прашувам учесниците на моите предавања: 
„Која е најпопуларна справа за вежбање во Америка?“ По мала 
пауза, им кажувам: “Тоа е мелница придвижувана со нозе”. 
Американците секоја година трошат повеќе од милијарда до-
лари на такви мелници.

Потоа го поставувам второто прашање: „Ако купите мел-
ница придвижувана со нозе и ја однесете дома, што ќе одреди 
кoлкава полза ќе добиете од неа?“

Тие одговараат: „Ползата што ја добивате зависи од тоа кол-
ку често ја користите и колку долго ја користите секој пат“.

Еве ја мојата поента. Не станува збор дали мелницата ќе 
ги даде резултатите што ги барате. Тоа веќе е докажано. Секој 
знае дека ако ја користите таквата мелница редовно и во по-
долг период, ќе добиете очигледна корист по вашето здравје.

Стратегиите и техниките што ќе ги научите од оваа книга во 
голема мера наликуваат на мелницата. Не станува збор дали тие 
дејствуваат или не. Тие се користени од сите највисокоплатени 
продавачи во секоја индустрија низ светот. Тие се тестирани и 
докажани. Колку повеќе ги користите овие методи, толку по-
добро ќе ги практикувате и ќе остварите подобри и побрзи ре-
зултати. Со практикување на тоа што ќе го научите на наред-
ните страници, вие ќе заземете место во врвните 10 проценти 
на продажните професионалци во вашата област и ќе станете 
еден од најдоброплатените луѓе во светот.

Дали е ова  добра цел што можеме да ја постигнеме заедно? 
Ако чувствувате дека е така, ајде да започнеме.

Сè што човековиот ум може да го замисли или да верува во 
него, може и да го постигне.

- Наполеон Хил
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ВНАТРЕШНАТА ИГРА НА 
ПРОДАЖБАТА

Замислете го она што го посакувате. Погледнете го, 
почувствувајте го, верувајте во него. Направете свој 

ментален нацрт и започнете да градите.
- РОБЕРТ КОЛИЕР

Ништо не се случува додека не настапи продажбата. Про-
давачите се едни од најважните луѓе во нашето опште-

ство. Без продажба, целото наше општество би се нашло во 
застој.
Единствените вистински создавачи на богатство во нашето оп-
штество се бизнисите. Бизнисите ги создаваат сите производи 
и услуги. Бизнисите ги создаваат сите профити и богатството. 
Бизнисите ги плаќаат сите надници и корисности. Успешноста 
на бизнис-заедницата во кој било град или нација, е клучниот 
фактор за квалитетот на животот и на стандардот на живеење 
на луѓето во таа географска област.

Вие сте важни

Во секој бизнис, продавачите се највиталните луѓе. Без про-
дажба, пропаѓаат и најголемите и најсофистицираните ком-
пании. Продажбите се свеќичката во моторот на слободното 
претприемништво. Постои непосредна врска меѓу успехот во 
продажбата и успехот на целата нација. Колку повеќе нивото 
на продажбата е полно со живот, толку поуспешна и попрофи-
табилна е таа индустрија или област.
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Продавачите даваат платен придонес за сите училишта, 
болници, приватни и јавни добротворни установи, библиоте-
ки, паркови и за сите добри нешта витални за нашиот стан-
дард на живеење. Продавачите - преку нивната продажба, про-
фитите и даноците од успешните компании - даваат придонес 
за владата на сите нивоа, за благосостојбата, за осигурувањето 
на невработените, за општествената безбедност, за здравстве-
ната грижа и за други користи. Продавачите се суштински за 
нашиот начин на живот.

Продавачите се тие што „жарат и палат“

Претседателот Келвин Кулиџ еднаш кажа: „Бизнисот (рабо-
тата) на Америка е бизнисот“. Ако ги поедноставите главни-
те весници, како Вол стрит џурнал и Инвесторс бизнис дејли 
и главните бизнис-магазини, како Форбс, Форчн, Бизнис Уек, 
Бизнис 2.0, Уајерд и Фаст компани, речиси сè за што тие пишу-
ваат има некаква врска со продажбата. Сите наши финансиски 
пазари, вклучувајќи ја и цената на акциите, обврзниците и ар-
тиклите, како и тековните каматни стапки, мора да имаат врска 
со продажбата. Како професионален продавач, вие „жарите и 
палите“ во нашето општество. Единственото прашање е: колку 
успешно продавате?

Во текот на многу години, продажбата беше сметана за 
второкласнa професија. Многу луѓе се срамеа да им кажат 
на другите дека се продавачи. Постоеше општа предрасуда 
насочена кон продавачите. Неодамна, претседателот на една 
компанија од листата Форчн 500 му кажа на еден новинар: 
„Тука, ние сметаме дека продажбата е лошата страна на наши-
от бизнис“.

Најдобрите компании

Овој однос брзо се менува. Денес, најдобрите компании ги 
имаат најдобрите продавачи. Помалку добрите компании има-
ат помалку добри продавачи. Уште помалку добрите компании 
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одат по патот на излегување од бизнисот. Најуспешните орга-
низации на светот се супериорни продажни организации.

Стотици факултети сега нудат курсеви за професионална 
продажба, што е голема промена за разлика од пред неколку 
години. Многу млади луѓе дипломираат на колеџ и веднаш ба-
раат да работа како продавачи за големи компании. Повеќето 
главни извршни раководители од фирмите на листата Форчн 
500 доаѓаат од областа на продажбата, а не од друг дел на 
компанијата.

Денес во Америка најмоќната жена во бизнисот е Карли Фи-
орена, претседател и главен извршен раководител на Хјулит 
Пакард. Откако доби диплома по средновековна историја од 
универзитетот Стенфорд, таа работеше во продажбата кај АТ 
и Т и така си го пробиваше патот. Пет Мулкаи, претседателот 
на Ксерокс, исто така се проби преку продажбата. Многу од 
врвните компании во светот се предводени од поранешни про-
давачи.

Висок приход и сигурност во работата

Вие може да се гордеете ако сте професионалец во продаж-
бата. Вашата способност за продавање може да ви донесе ви-
сок приход и доживотна сигурност во работата. Без оглед кол-
ку промени се случуваат во економијата, секогаш ќе постои 
потреба од врвни продавачи. Без разлика на тоа колку многу 
компании и индустрии стануваат застарени или излегуваат од 
бизнисот, за успешните продавачи секогаш ќе постои висока 
побарувачка. Со станување извонреден во продажбата, вие мо-

Повеќето главни извршни раководители од компаниите на 
листата Форчн 500 доаѓаат од областа на продажбата, а не 
од друг дел на компанијата.
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жете да постигнете каква било финансиска цел што   ќе си ја 
поставите.

Седумдесет и четири проценти од милионерите што сами 
успеале во бизнисот се претприемачи, луѓе што започнале и 
граделе свои сопствени бизниси. Тие имаат идеја за производ 
или услуга што никој друг не ја нуди, или идеја за која чув-
ствуваат дека може да понуди повеќе од конкуренцијата и така 
ги започнуваат нивните бизниси. А помеѓу претприемачи-
те, најважната вештина за успех е способноста за продавање. 
Секоја друга вештина може да биде најмена од некој друг. Но, 
способноста за продавање е клучниот фактор што го одредува 
успехот или неуспехот на компанијата.

Пет проценти од луѓето во Америка што самостојно стана-
ле милионери се продавачи што цел живот работеле за други 
компании. Продавачите денес се едни од најдоброплатените 
луѓе во Америка и често заработуваат повеќе од лекарите, ад-
вокатите, архитектите и од лицата со широко академско обра-
зование.

Продажбата е профитабилна професија. Во продажбата не 
постои граница на вашиот приход. Ако сте соодветно обучени 
и ако го продавате вистинскиот производ на вистинскиот па-
зар, не постои граница на сумата на пари што може да ги зара-
ботите. Продажбата е единствената област во нашето опште-
ство во која може да започнете со малку вештина или обука, во 
која се доаѓа од кој било ранг во општеството и во која може 
да создадете извонредна живеачка дури и за период од три до 
дванаесет месеци.

Правилото 80/20 во продажбата

Кога започнав да продавам, некој ми укажа на принципот 
на Парето, познат како правило 80/20. Тој ми кажа: „Врвните 
20 проценти од продавачите заработуваат 80 проценти од па-
рите, а долните 80 проценти заработуваат само 20 проценти од 
парите“.


