
Pārdošanas process 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elizabete Pudāne 
Smiltenes tehnikums 



 

 

 

 
 
 

Viesmīlības uzņēmumā darbiniekam 
ir jāveic dažādas lomas, taču 

vissvarīgākā ir ?  
                               Pārdevējs 

                          
 





Pārdodot jāatceras, ka: 

1. Pārdodot savas viesmīlības prasmi, 
viesis jāpārliecina, ka darbinieks 
vēlas viņam pakalpot. 

2. Jābūt lepnam par to, ka pārdot tikai 
labas preces un pakalpojumus. 

 



Zināt vien ir par maz, zināšanas jāliek 
lietā.(Johans Volfgangs fon Gēte) 

 



Pārdevēju mērķi viesmīlības 
uzņēmumā 

• Piesaistīt pēc iespējas vairāk 
profesionālu klientu, pieaugs 
restorāna noslogojums 

• Vairāk pārdot dārgus pakalpojumus 
(piem. dārgākos ēdienus) 



3. Jābūt gatavam sniegt klientam visas 

nepieciešamās zināšanas, piedaloties 
diskusijās. 

4. Pārdodot savu produktu, jābūt par to 
pilnībā informētam. 

5. Jāprot izturēties atbilstīgi situācijai 

 

 



6. Jāapgūst pārdošanas māksla,  

prasme prezentēt produktu, 

atbildēt uz jautājumiem, 

 prasmīgi aizvadīt klientu līdz produkta 

iegādei. 

 
 



Veiksmīgu pārdošanas procesu 
palīdz veidot trīs pārdevēja spējas: 

1. Konsultēt 

2. Pārliecināt 

3. Ieteikt 



Pārdevējam jāapgūst jautāšanas 
tehnika 

1. Atvērtie jautājumi 

Kādas ir Jūsu vēlmes? 

2. Alternatīvie jautājumi 

Vai Jūs vēlētos pankūkas ar 

 aveņu, zemeņu jeb brūkleņu mērci? 

3. Slēgtie jautājumi 

Cik personām Jūs vēlētos banketu? 



 
Katrai pārdošanas reizei  ir trīs 

posmi 
 

1.Saskarsme 



Var būt gan laba, gan slikta 

 

 

 

 

 

 

Tā rodas jau pirmajā acumirklī 



2. 
Orientēšanās 

situācijā 



Negatīvs faktors var būt: 

Pārdevēja ārējais izskats 

Valodas barjeras 

Nevērība 

Neieinteresētība 

 



3.Pārliecināšana 



Liela nozīme personāla prasmei 
runāt, pārliecināt 

 



 
Divas populārākās pārdošanas ir: 

 

Suģestējošā 

Alternatīvā 



 

Suģestējošā pakalpojuma 
noteikumi paredz: 

 • Zinošu personālu 

• Veidot un stimulēt atgriezenisko saiti 
ar klientu 

• Pārdevēju ar iedzimtu talantu tirgoties 



Pārdevēja prasmi ieteikt un pārliecināt 

• Zināt atšķirību starp suģestējošu un 
uzbāzīgu pārdošanu 

Ko dzersiet? 

Kuram dzērienam Jūs  dodat priekšroku kafijai 
vai tējai? 



Alternatīvā pārdošana 

• Divas stratēģijas 
Piedāvāt klientam pakalpojumus, 

sākot ar lētākajiem, pārejot pie 
dārgākajiem 

 

Sākumā piedāvāt dārgākos 
pakalpojumus, pārejot uz lētākajiem 



• «Mūsdienās galvenokārt pārdod 
attiecības. 

• Veiksmīgāks būs tas pārdevējs, kam 
būs labas attiecības ar pircējiem. 

• Radiet pircējam patīkamu gaisotni un 
viņš kļūs par jūsu patstāvīgo klientu 

• Labi pārdot tā ir māksla, kura 
jāapgūst.» 

KasavanaM.L., Brooks R.M. 

http://www.youtube.com/watch?v=CEG49Xln6BA 

http://www.youtube.com/watch?v=CEG49Xln6BA


Pateicos  jums par aktīvu darbību! 

 

 

 

 

Paldies Googlei par attēliem un  

Clip Art par atraktivitāti! 

 


