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SABER VENDER 

Obradoiro de 
vendas 



Que é vender para ti?  

Saber vender 

 

 o Satisfacer necesidades de alguén que quere comprar 
o Ofrecer un produto ou servizo. 
o Convencer 
o Coñecer o produto/servizo que se vende 
o Escoitar 
o Empatía coa persoa que vai mercar 
o Comunicación: saber comunicar en función do tipo de cliente. 
o Crear unha necesidade no cliente 
o Ter os  medio 
o Obter uns beneficios 
o Imaxe 
o Engano, estafa 
o Coherencia/incoherencia coa imaxe 
o Publicidade (relacionado con imaxe) 
o Transmitir optimismo por parte do vendedor 
o Arte-habilidade-método 
o Atopar solucións,  
o Centrarse no cliente 

 

 



Que é vender para ti? 

Saber vender 

 

  

 

Produto 

Vendedor 

Necesidade 

Comprador 



Como é o proceso de compra? 

Saber vender 

 

 

 

 o Detectar a necesidade (saber o que se quere) 
o Informarnos 
o Avaliar as opcións ( si merco por internet, na tenda, etc) 
o  Decidimos mercar/non mercar 
o  Merca 
o  Pago 
o Usar 
o Posvenda 

 

 



Saber vender 

O proceso racional de merca 

Recoñecemento do problema 

Búsqueda de Información 

Evaluación das Alternativas 

Decisión de Compra/Non Compra 

Actitudes posteriores á compra 

VARIABLES 
EXTERNAS 
•Entorno  
económico, 
 político e legal 
•Cultura 
•Grupos sociais 
•Familia 
•Influencias  
persoais 
•Situacións  

VARIABLES 
INTERNAS 
 
•Motivacóns 
•Percepción 
•Experiencia 
•Características 
persoais 
•Actitudes  



Como é o proceso de compra? 

Saber vender 

 

 

 

 o O facemos sempre así? 
o Que me interesa a min como vendedor? 
o Onde vai avaliar a información? Alí onde a avalíe alí teño que estar. 
o A postvenda: sírvenos ou non? Pensar como facer para que che responda o cliente. 
o O importante é a forma de preguntar: con ganas e con interese. 

 

 

Postvenda 

Cliente 
satisfeito 

Cliente 
non 

satisfeito 

Conseguir 
recomendacions 

Que volvan 
Vendas  cruzadas 



Saber vender 

Recordade a unha persoa que vos teña vendido 
ben. 
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Que cousas fixo? 

Saber vender 

 

  
o Comprobou as necesidades:  preguntando, escoitando 
o Respetou o espazo 
o Foi coherente: foi obxectivo, non opinaba, daba opcións, 
o Non presionou 
o Foi amable, servicial 
o Mostrar cercanía 
o Cercanía, disponibilidade 
o Sonrinte 
o Fiabilidade confianza 
o Atención personalizada 
  

 

 

O máis importante: escoitar, dar opciós, dar espazo (non presionar), ser amable 



Como vos fixo sentir? 

Saber vender 

 

 o  Atendidos 
o Cómodos 
o Seguro 
o Satisfeito 
o Comprendido 
o Orientado 
o Fidelizado 

 

 



Texto de Proba 

Pensa nunha vez que teñas feito unha boa 
venda 
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Unha boa venda. Como a preparaches? 
 

Saber vender 

o Pensar no destinatario, que quere. 

o Realizar deseños previos, dar opcións 

o  Estudar o produto e as necesidades do cliente potencial. 

 



Unha boa venda. Como a levaches a 
cabo? 

Saber vender 

o  Orientar e salientar os beneficios do produto e facer ver como encaixan coa sua necesidade 

o Sinceridade 

 



Unha boa venda. Como te sentiches? 

Saber vender 

o  Realizados 

o Satisfeitos 

o  Seguro 

 

 



Unha boa venda.  
Como se sentiu o cliente? 

Saber vender 

o  Contento 

o  Convencido 

o Satisfeito 

o Seguro 

o Volve 

 



Saber vender 
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