
CELE 15 TIPURI 
DE CLIENTI 

!

CARE%IȚI%FAC%VIAȚA%GREA%%
ȘI%CUM%SĂ%ÎI%CUCEREȘTI!%

!

Bogdan!Comănescu!

”Nu mă pot decide!” 
”Mă grăbesc!” 

”Sunt foar te ocupat!” 
”Nu știu ce să iau!” 

”Caut ceva!” 

”Ce mai faci 

prietene?” 

”Nici asta nu aveţi? 
Nu pot să cred!” 

”Ţi-am povestit 

despre câinele meu?” 

”Îţi spun eu cum se 

face!” 

”Îl știu pe șeful tău!” 

”Eu sunt special 

și vreau ceva altfel!” 

”Aș vrea mai mult 

cu bani mai puţini!” 

”Sunt clientul tău de 
mii de ani!” 

”Din banii mei 

măncaţi toţi!”” 

”Toţi sunteţi niște 
hoţi!” ”Off … cât este de 

greu!” 

INDECISUL%%
Se!gândește!și!analizează!de!parcă!ar!

face!alegerea!vieții!lui!!
!

Nu-l încuraja să ia o decizie pentru 
că îl blochezi mai rău . Pur și 

simplu critică una dintre opţiuni!  

GRĂBITUL%
Se!grăbește!de!parcă!nu!ș8a!că!vine!la!
cumpărături!(sau!că!are!întrevedere!cu!
8ne).!De!fapt,!nu!are!nimic!de!făcut!!
!
Nu te grăbi și tu fiindcă îl agiţi și 
mai rău. Fii calm și disponibil! 

OCUPATUL%
Are!altceva!de!făcut,!mai!important!
decât!cumpărarea!pe!care!tocmai!o!

face!!De!obicei!vorbește!la!telefon!și!
cu!8ne,!în!același!8mp!!

 

Întreabă-l politicos: ”Doriţi să aștept 
să terminaţi convorbirea?”  

NEAJUTORATUL%
Pre8nde!că!nu!ș8e!ce!să!cumpere,!îți!
cere!ajutorul!și!apoi!are!obiecții!la!
orice!îi!propui!tu!!
!
Nu îi face nicio propunere până nu 
îi pui minim 5 întrebări legate de 
dorinţele lui. Asta îl plictisește și îl 
determină să îţi spună singur ce 
dorește! (fiindcă știa de la început) 

*CĂUTĂTORUL%
Caută!ceva!și!nu!se!ș8e!ce!!Cel!puțin!

eu!nu!am!aflat!ce!caută!în!cei!25!de!ani!
petrecuți!în!vânzări!!

 
Când îl vezi că umblă năuc prin 

magazin (sau prin catalog) și sare 
de la o gamă la alta, fără nicio 

legătura între ele, întreabă-l politi-
cos: ”Căutaţi ceva anume?”. Dacă îţi 
răspunde mormăit că Nu, fără să 
se uite la tine, lasă-l în pace! Nu 

este client, este doar un Căutător!”  

VORBĂREȚUL%
Nu!îl!interesează!câtă!treabă!ai,!dacă!
mai!ai!energie!sau!dacă!nu!cumva!
tocmai!serveș8!alt!client,!el!are!chef!să!
vorbească.!Și!vorbește!!Și!vorbește!!
!
Politicos și ferm, oferă-i să mai 

cumpere ceva, suplimentar: ”Nu aţi 
dori să cumpăraţi și X?” O să vezi 
minunea: Îi trece cheful de vorbă! 

GHINIONISTUL%
Alege,!cu!precizie!matema8că,!dintrLo!

sută!de!produse,!ceva!ce!nu!mai!ai!!
Apoi!se!evervează!pe!8ne:!”Păi%și%de%ce%

îl%mai%țineți%în%listă?”%
 

Recomandă-i imediat ceva apropiat 

de ceea ce a ales el și spune-i că 
este mai bun ce îi recomanzi tu” 

PROFITORUL%
Îl!interesează!doar!reducerile!și!
avantajele.!Are!senzația!că!toți!sunt!
mai!proș8!ca!el!și!cere,!în!con8nuu,!
mai!mult,!mai!de!calitate,!mai!ieOin,!
mai!repede.!Dacă!îi!ceri!un!preț!mai!
mare,!nuLl!mai!interesează!marfa!ta!!
!
Folosește tehnica ”T it for Tat” – 

pentru orice cere el, cere-i și tu 
ceva. Ori renunţă la marfa ta, ori îi 

câștigi respectul și ţi-ai făcut un 
client loial! 

DEOSEBITUL%
Indiferent!cât!de!bune!sunt!serviciile!

tale!sau!marfa!ta,!el!vrea!ceva!ALTFEL!
decât!restul!clienților,!ceva!ce!nu!face!
parte!din!normal.!Dacă!nu!îi!accepți!

cererea…!”Voi%habar%nu%aveți%să%faceți%
comerț!”%%%%

 

Nu îi spune că nu se poate!  
Spune-i că l-ai servi dar … explică-i 
cum este în dezavantajul lui dacă îi 

oferi ce vrea! 

PRIETENOSUL%
Te!tratează!de!parcă!sunteți!prieteni!
de!o!viață!!Apoi!începe!să!își!bage!
nasul!în!treburile!tale,!apoi!începe!să!îți!
ceară!ceva!imposibil!și!…!se!termină,!
cu!ceartă!!
!
Clientul nu este prietenul tău! Mai 

ales la prima întrevedere! Păstrează 
distanţa, politeţea și respectul! 

PRICEPUTUL%
Cumpără!de!mult!!Sau!a!lucrat!cândva!
în!domeniu!!Sau!are!și!el!angajați!ca!
8ne!!Indiferent!de!mo8v,!este!”mai!

priceput!ca!8ne”!și!îți!va!spune!el!cum!
să!îți!faci!treaba!!

!%
Este doar un exerciţiu de vanitate 

și vrea doar un pic de recunoștere! 
Vrea să se simtă și el bine după 
ce i-a servit pe alții! Fă-i pe plac! 
Laudă-i cunoștinţele în domeniu și 

pune-i întrebări! O să îi placă!   

PRIETENUL%ȘEFULUI%
De!obicei!nu!îi!ș8e!mai!mult!decât!
numele!dar!se!comportă!de!parcă!ar!fi!
coLacționar!în!firma!în!care!lucrezi.!!
!
Spune-i politicos că Șeful tău te-a 
instruit să îl anunţi când unul dintre 
prietenii lui vrea ceva special și 
întreabă-l cum îl cheamă ca să știi 
cum să îl anunți pe Șeful tău! 

STĂPÂNUL%TUTUROR%
De!obicei,!nu!cumpără!mare!lucru!dar!

face!mare!tamLtam!și!are!senzația!că!ar!
trebui!să!îi!fie!toată!lumea!

recunoscătoare.!!%
 

Este tot un exerciţiu de vanitate și 
vrea tot un pic de recunoștere!  

Și-a muncit banii din greu și urăște 
să îi dea altora. Fă-i pe plac! 

Mulţumește-i, politicos, că a 
cumpărat de la tine! O să îi placă!   

LOIALUL%
De!obicei,!chiar!este!un!client!mai!
vechi!și!crede!sincer!că!este!unul!
dintre!cei!mai!importanți.!Din!cauza!
asta,!are!senzația!că!i!se!cuvine!ceva!
mai!mult!decât!celorlalți!clienți!!
!
Mulţumește-i politicos pentru 
loialitate și oferă-i ceva în plus (cât 
de mic). Va deveni și mai loial! 

DEPRESIVUL%
Se!plânge!permanent!de!ceva:!de!

prețuri,!de!marfă,!de!taxe,!de!
economie,!de!oameni,!de!vreme,!…!De!
fapt,!caută!un!partener!pentru!jocul!lui!

deLa!vic8ma!și!salvatorul.!El!să!se!
plângă,!tu!să!îl!asculți!!El!să!îți!ceară!

ceva!special!și!tu!să!îi!dai!!
!

Ascultă-l fără să te plângi și tu! 
Dar ai mare grijă la ce îţi cere!   

PARANOICUL%
Irascibil,!neîncrezător!și!agresiv!verbal,!
are!senzația!că,!orice!iLai!oferi,!vrei!să!îl!
înșeli!cu!ceva.!Cercetează!obsesiv!
detaliile!și,!de!obicei,!se!pricepe!
Atenție!!!!Nu!are!nimic!cu!8ne!!El!așa!
face!și!acasă!sau!la!serviciu!!
!
Dă-i toate detaliile pe care le vrea! 
Nu pune niciun pic de presiune pe 

el! Dacă îi câștigi încrederea va mai 

cumpăra de la tine (și va face iar 
scandal! ☺ ) 

by#Bogdan#Comănescu#–#www.accelera.ro#

Dacă eș
ti un vâ

nzător
 bun, 

cucerești 
toți clienții, … 

 

cu o sin
gură e

xcepție*! 


