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1. Introducció al  món comercial 

 
1.1 Del NO al SÍ 

 
               LA VENDA COMENÇA AMB UN ...NO !! per finalment 

obtenir un SI !! 
 

1.2 El món comercial: C-C-C 
 
Definirem Consumidor com el comprador potencial del nostre producte 
o servei. Generalment el nombre de consumidors ens indica la dimensió 
del nostre mercat. Comprador es aquell consumidor que ja ens ha 
efectuat una vegada l’acte d’adquirir un producte o servei (ha provat). 
Finalment, el Client és aquell comprador que ja ha repetit l’acte 
d’adquirir un producte o servei  (ha provat i ha repetit) 

 
 

                                     
 
 
 

2. Comunicació comercial; Habilitats socials i protocol comercial 
 
La comunicació és l'intercanvi d’informació entre subjectes o objectes. Com 
a qualsevol acte d'aquest tipus, la unitat bàsica és el missatge.  
 
L'objectiu de la comunicació comercial i dels seus missatges ha de ser...   

 
Objectiu: culminar amb èxit una venda. 

 
2.1 Elements del missatge: 
 

 Emissor  
 Receptor  
 Contingut  
 Codi 
 Feedback  
 
L’emissor es la persona que enuncia un missatge en un acte 
comunicatiu. El receptor és la persona que rep el missatge i ha de 
processar-lo e interpretar-lo. Per que això sigui possible, el contingut ha 
d' estar en un codi conegut per ambdues persones. Finalment, l’emissor 
s’assegura de la correcta recepció e interpretació del contingut del 
missatge a través de la retroalimentació (feedback) per part del 
receptor del contingut del missatge (usualment a través de preguntes 
obertes) 
 

CLIENT

COMPRADOR

CONSUMIDOR

consumidor

COMPRADOR

CLIENT
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2.2 Missatge enviat ≠ Missatge rebut 

 
2.2.1 Interferències  
 

Les interferències pròpies del canal de comunicació, no atribuïbles 
ni a emissor ni a receptor, les denominem soroll. Hem de procurar 
eliminar-les (generalment són fàcilment eliminables).  

 
Les que sí són atribuïbles a receptor o emissor tenen més 
complexitat:  

 
 La percepció del receptor  
 El rol i l’estatus d’emissor i receptor   
 Estat emocional del receptor  
 Trets de la personalitat  
 Formació i experiència del receptor  
 Actituds negatives de l’emissor  

 
 

2.2.2 La comunicació verbal  
 

Les claus per tenir èxit en la comunicació verbal (missatge 
rebut=missatge enviat) són: 

 
 Llenguatge clar, precís i senzill  
 Gràfic i descriptiu: generar imatges mentals  
 Dinàmic: manejar els ritmes  
 Positiu  
 No redundant  
 Adaptat al llenguatge de l'interlocutor  

 
 
      
         Si el receptor no entén, la culpa és de l’emissor 

 
 

2.2.3 La comunicació no verbal: Mirada, gestos, postura 
 

La comunicació no verbal es tot allò que transmetem sense 
expressar-ho verbalment, a través de la nostra mirada, actitud, 
gesticulació, postura, etc. Tot seguit diversos consell que s’han de 
tenir en compte:   

  
 Mirar als ulls al escoltar ..... Però compte amb l' "efecte 

mussol" 
 No mirar fixament l' interlocutor en parlar .... 50% del temps 

està bé 
 Mirada frontal 
 Mai no mirar de dalt a baix a l' interlocutor 
 El somriure és un valor inqüestionable ... i no resta serietat 
 No arrugar les celles 
 No fregar-se les mans, no tamborinar amb els dits, no 

gratar-se el cap, no tocar-se la cara ...Però compte: no som 
robots 

 La postura: equilibri relaxació / atenció ... 
 En moments de tensió, la respiració ajuda  
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2.2.4 La veu ...  
 

Les inflexions en el  to, la cadència, les pauses, el volum, etc. 
formen també part del missatge que volem transmetre: 

 
 Mostrar interès, no ansietat. Vigilar la respiració.  
 Utilitzar el nom / els noms de l'interlocutor  
 Somriure en parlar  
 Mostra confiança: to segur però modulat  
 Utilitza les pauses per:  
 Subratllar les paraules importants 
 Forçar l'interlocutor a parlar  

 
 
2.3 Notes finals  
 

 No intentem ser el que no som. 
 Adaptem els consells donats a la nostra personalitat. 
 No hi ha res pitjor en un venedor que l’excés 

d’aparentar  
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3.  Tècniques de venda 
 
Les tècniques de venda són eines desenvolupades per facilitar una estructura de 
treball, amb l’objectiu de vendre. En aquest apartat mostrarem les dues 
tècniques més utilitzades  i que a la vegada són complementàries.  

 
  

3.1 El mètode AIDDA.  
 
Aquest mètode és un clàssic de les tècniques de vendes, i segueix sent 
un dels mètodes fonamentals per a la venda .  
 
Es basa en les fases cognitives que un comprador segueix per reconèixer 
una necessitat. va ser formular ara fa més de 60 anys per Percy H. 
Whaiting en el seu llibre Les cinc grans regles de la venda 
 
Aquestes fases són: 

 
 A: ATENCIÓ: "Ah, el producte XXX existeix!  
 I: INTERÈS: "Escoltem. A veure de què es tracta "  
 D: DEMOSTRACIÓ: "Això podria ser-me útil"  
 D: DESIG: "m’interessa"  
 A: ACCEPTACIÓ /ACCIÓ: "M’interessa XXX. Posem-nos en marxa "  

  
 En al presa de contacte el venedor ha de saber captar l’atenció del 

potencial client 
 

 Posteriorment hem de saber generar interès vers el nostre producte 
o servei. El client ha de captar la necessitat 
 

 A través de la demostració dels beneficis del producte o servei el 
client ha d’entendre que cobreix la seva necessitat  

 Si hem actuat correctament en els tres punts anteriors, el client 
mostrarà el desig de compra del producte o servei 
 

 Es l’hora de tancar la venda, passar a l’acció aprofitant l'acceptació 
del client a la compra del nostre producte o servei 
 

Les botigues, un cas especial:  
 
En el cas del comerç detallista no anem a cercar el comprador, sinó que el 
potencial comprador entra directament a l’establiment. El nostre aparador 
es qui crida l’atenció del comprador. Per això és important dedicar-hi 
imaginació i un cert temps al parament de l’aparador.  
Els articles de l’establiment probablement atrauran l'interès i si el client 
troba el que vol, l’etapa de demostració i desig també quedaran 
assolides  . En cas contrari, per assolir-les, farem preguntes obertes (En 
què el puc ajudar?, Quin estil, quin model li agrada?...).  
La feina del botiguer o depenent es basarà doncs en assolir l’etapa 
demostració i desig en alguns cassos, i, sempre, passarà per aconseguir 
l’acceptació i tancar la venda. 
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3.2 Vendre satisfent necessitats.  

 
El 1925 el  psicòleg E. K. Strong ja va anticipar el sistema de satisfacció 
de necessitats o desitjos com una teoria de venda. La venda satisfent les 
necessitats del client és l’orientació que actualment fan servir la majoria 
dels professionals del màrqueting i venda.  
 
Sota aquesta perspectiva es pot definir la venda com: 
 
El procés pel que el venedor descobreix o activa les necessitats o 
desitjos del comprador per tal de satisfer-los amb avantatges i beneficis 
mutus i continus  per les dues parts. 
 
 

Anàlisi del producte  Necessitats del client 
 
 

 Què venem 
la definició del què venem en sentit ampli. Amb el nostre producte 
podem satisfer no tan sols necessitats materials sinó psicològiques i 
socials (seguretat, estatus, prestigi, imatge...)   
 

 Quins atributs té el que venem 
Allò que  fa diferent el nostre producte i pel qual el client potencial 
pot comprar. 
 

 Quines característiques tenen els potencials clients  
Haurem d’analitzar els clients que composen el segment de mercat a 
on ens dirigim en termes de necessitats no cobertes o latents 
 

 Establir la correlació: ATRIBUTS->BENEFICIS  
Quins dels atributs del meu producte satisfan les necessitats dels 
clientes i per tant els genera beneficis 

     
Trobar aquesta correlació és la clau de la venda. 

 
 

 Exercici 1 .- Què Venem?  
 Exercici 2 .- Qui són els nostres clients? 
 Exercici 3. - Llistar les característiques del producte / servei. 
 Exercici 4. - Llistar les característiques del client 
 Exercici 5.- Establir la correlació entre les llistes anteriors: convertir 

els atributs del producte en BENEFICIS per al client 
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4. Etapes de la venda  
 
Què és vendre?  
 
"Vendre és el procés mitjançant el qual el venedor aconsegueix que el client 
vulgui el que encara no sabia que desitjava." 

 
Objectiu: disposar d’una estructura que permeti utilitzar millor les dots 
personals 

 
4.1 Preparació  

 
4.1.1 Preparació: de l’activitat 

En aquesta fase planificarem quins clients contactarem i 
establirem un objectius i un calendari a seguir.   

 
 Determinació dels clients objectiu 
 Anàlisi exhaustiu de la cartera de clients 
 Valoració del seu potencial 
 Classificació, Prioritat 
 Calendari   
 
 

4.1.2 Preparació: de l’entrevista 
Com més informació tinguem del client abans de l'entrevista 
millor !! 

 
 Estudiar dades del client 
 Esbrinar qui decideix 
 Marcar un objectiu específic per a cada gestió de venda 
 Desenvolupar una estratègia: continguts (què, com i quan)  

 
 

4.1.3 Preparació: de la visita, presa de contacte 
Hem de preveure com presentar-nos, què dir i quan dir-ho i com 
introduir el motiu principal de la nostra visita. Tanmateix tenir 
preparades alternatives a possibles reaccions del client (sigui 
breu, tinc molt poc temps, ara no puc...)  
 
A l'inici de l’entrevista és fonamental que seguim les següents 
pautes:  

 
 Crear un clima apropiat i distès 
 Despertar l’atenció del client durant els primers 20-30 segons 
 Escoltar des del principi: client còmode = informació 
 Anar directament al objectiu de la visita 
 Interessa el problema del client, no els nostres 

 
 
"Les deu primeres paraules són més importants que les deu 
mil següents." (Proverbi xinès)  
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4.2 Determinació de necessitats del client  

 
4.2.1 Objectiu : Obtenir Informació, Formular la pregunta 

intel·ligent i adequar les preguntes a les personalitats 
 

4.2.2 Tipus de preguntes 
 

 Tancades: "¿Ha sentit a parlar del producte XXX?"  
 Obertes: "Quins reptes creus que té la teva empresa 

actualment?"  
 Condicionants: "Vostè vol millorar els seus preus de compra. 

És bona idea encarregar a un professional solvent que no 
"cremi" al seu equip de compres davant els seus proveïdors. "  

 Alternatives: "Quin és el seu repte més urgent: la 
internacionalització o la contractació de les posicions vacants?  

 De control: "Si ho he entès bé, el que vostè vol dir és que 
desconfia de les eines informàtiques?"  

 
"L’oïda pot ajudar tant com la boca a aconseguir una 
venda." (Anònim) 

 
 

4.3 Argumentació: 
 

Què és argumentar? Argumentar és exposar les característiques 
del nostre producte (atributs) en concordança amb les 
motivacions expressades pel client (necessitats) 

 
4.3.1 Característiques: qualitats del producte 

 
 Beneficis: el que el producte fa  pel client 
 Avantatges: característiques / beneficis que  el diferencien 

respecte a la competència  
 

Argumentar convincentment és transformar les característiques 
(atributs) en beneficis i avantatges per al client  
 
"No obligui a la gent a beure aigua, faci que tinguin set" 
(Elmer Wheeler) 

 
 
 

4.4 Tractament d’objeccions:  
 

 Exercici 6 .- Role play 
 Exercici 7 .- Llistar les principals argumentacions i objeccions  
 

 
4.4.1 Objeccions veritables (lògiques) Dubtes, Malentesos, 

Desavantatges  
4.4.2 Objeccions falses (psicològiques) per oposar-se al canvi o 

imposar-se al venedor i negociar amb avantatge: Evasives, 
Pretextos, Prejudicis 
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4.4.3 Actitud del venedor:  

 
 No témer les objeccions  
 No considerar–les com atacs personals  
 Escoltar fins al final  
 No inventar respostes que no siguin reals  
 No rendir-se ( "bé, el preu és elevat però")  
 Considerar que sempre hi ha una oportunitat 

 
4.4.4 Estratègia del venedor: Objeccions veritables 
 

 Dubtes: el venedor no ha argumentat convincentment; 
adaptar el missatge.  

 Malentesos: el dubte és erroni; reformular l’objecció amb una 
pregunta. Aclarir.  

 Desavantatges reals: posar de relleu altres beneficis.  
 
 
 

4.4.5 Estratègia del venedor: Objeccions falses 
  

 El client oculta alguna cosa:  
Fer preguntes obertes per esbrinar què. Són típiques les 
objeccions als atributs del producte o a les pròpies necessitats 
que el client reconeix tenir, quan darrera s’amaga una objecció 
al preu, (degut per exemple a una mala situació econòmica). 
També és freqüent amagar la veritable raó de l’objecció per 
por al canvi o per fidelitat a un altre proveïdor del mateix 
producte o servei.  

 
 Exercici 8 .- Role play 
 Exercici 9 .- Quines objeccions són veritables i quines no 
 
 

4.5 Tancament : 
 
L’etapa de tancament te la seva dificultat per la tensió entre comprador i 
venedor. D’una banda el comprador te por a equivocar-se i de l’altre, el 
venedor te por a perdre la venda i que tota la feina feta no serveixi per 
res.  

 
 

     
 

4.5.1 Objectiu: ajudar el client indecís a prendre una decisió.  
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4.5.2 Actitud del venedor: 

 
 Captar la senyal de compra 
 

Senyal Verbal: 
 

 El client s’interessa per algun detall del producte 
 El client demana consell, opinió a un tercer 
 El client pregunta sobre detalls del servei 
 El client utilitza el possessiu  

 
     No verbal: 

 
 Indecisió, acariciar la barbeta, pessigar una orella, 

gratar-se  el cap, es relaxa i obre les mans, s’inclina cap 
endavant,  examina els catàlegs  

 
 Resumir els beneficis acceptats pel client  

Ajudarem al client a  eliminar aquella tensió i inseguretat 
que encara tingui 

 
 Demanar un compromís  

la manera més pràctica és redactar i signar la comanda...i 
fixar dades per properes visites (seguiment, reposició...etc).  
Si hem tingut èxit és aconsellable ja preparar el terreny per la 
següent  venda. 

 
 Parlar d’alguna cosa no relacionada amb la venda 

 una vegada assolit l’objectiu de la venda, si seguim parlant-ne 
es corre el risc de que el client s’ho repensi. Millor canviar de 
tema i parlar d’alguna cosa que alliberi tensió i que a la 
vegada serveixi per donar per tancat l’acte de venda. 
Procurem no entrar en temes relacionats amb la política, la 
religió, el sexe, o, si no n'estem segurs, les preferències 
personals, si aquestes poden portar càrrega emotiva (per 
exemple, equip de futbol favorit) 

 
 Acomiadar-se de forma elegant 
 

4.6 Autoanàlisi:  
 
Hem tingut èxit. Per què?, Hem fallat. Per què?, A quina etapa? Abans o 
durant l’entrevista? Què podem fer per millorar?, punts de coincidència 
amb el client i de discrepància... 
 

 
L’autoanàlisi ens permetrà consolidar les nostres fortaleses com a 
venedor, pal·liar els defectes per properes vendes i recordar el perfil del 
nostre client. És aconsellable prendre nota dels acords, els compromisos 
i allò que hagi estat més significatiu de la reunió amb el client 
(preferències, gustos...). En servirà de guia en la propera visita. 
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5.  Negociant preus 

 
"Es de necios confundir valor y precio" (Ramón Maria del Valle 
Inclán) 
 
El preu d'un bé o servei serà elevat, adequat o baix en funció de la 
percepció de valor que aquest bé o servei té pel nostre client en relació 
a altres bens o serveis. 
La percepció de valor és subjectiva i modificable i, en la venda, podrà 
variar depenent  de l’habilitat del venedor en l’argumentació i en 
detectar les necessitats del client. 
  

5.1 Motius de les objeccions en preu 
 

 Raons objectives: el client no pot pagar  
 Raons tàctiques: 

o amagar manca  d’interès 
o negociar  

 
Principi bàsic: si no hi ha què negociar preus, no els 

negociem 
 
 

5.2 Estratègia del venedor:  
 

 El preu té una referència: més alt o més baix que... 
 "És molt car" vs. "No veig el valor" 
 No emprar les paraules "barat" ni "car" sinó adequat, elevat  
 Fer referència al benefici obtingut  
 Preguntar: "¿quina quantitat ens separa?"  
 Dividir el preu en petites fraccions: "cada dia, vostè pot estar 
deixant    de guanyar $$$... Això només li costa $  

 
 

5.3 Estratagemes dels compradors: 
 

 Apel·lar a la vanitat del venedor 
 Iniciar les negociacions amb una queixa 
 Subratllar la importància del poder de compra: expectatives de 
futur 
 Estovar al venedor amb negociacions dures 
 Fer concessions en punts sense importància 
 Provocar incomoditat física / psicològica al venedor  
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6. La competència 

  
 

Què és un competidor?  
 

"Un competidor és tot aquell i tot allò, que ens pot treure negoci." 
 
 
Conèixer els nostres competidors i els productes /serveis que ofereixen és 
fonamental de cara a argumentar el nostre propi producte i servei i rebatre les 
objeccions basades en les ofertes de la competència. El quadre sinòptic d’aquest 
apartat pot ajudar a clarificar la nostra posició respecte als competidors 
 
 
La competència canviarà segons:  

 
 La percepció del client sobre el seu negoci 
 La seva percepció del producte / servei 
 El tipus de client determinarà el nostre competidor 

 
 
 
 

     
 

 Exercici 10.- Omplir el quadre sinòptic de la competència 
 Exercici 11.- Role Play. Entrevistes de vendes. 

 
 
El client pot fer servir objeccions basades en avantatges dels productes de la 
competència respecte als nostres. Si aquests avantatges són certs, no intentem 
rebatre-les doncs perdrem credibilitat, sinó que intentem contra-argumentar 
utilitzant aquells atributs forts del nostre producte o servei vers el de la 
competència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERD
(En què som millors)

GROC
(En què estem igualats)

VERMELL
(En què ens superen)
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7. La venda telefònica: El tele-màrqueting 

 

   El telèfon només és una eina                            
 

Entenem per venda telefònica l’acte de vendre un producte o servei al client a 
través del contacte telefònic. 
 
La venda telefònica fa servir un canal diferent per transmetre el missatge. 
Aconseguir cridar l’atenció i interès del potencial client te més dificultat que en 
altres modus de venda. 
 
 
7.1 Característiques: 

 
 En primer lloc és imprescindible tenir molt clar que el client és una 

persona (no una veu), per tant hem de tractar-lo com a nosaltres ens 
agradaria que ens tractessin (Empatia)  
 

 El respecte, la bona educació i la claredat són imprescindibles en el 
tracte  amb el client 
  

 La salutació en començar la conversa, les paraules d’agraïment i el 
comiat adequat són imprescindibles.  
 

 l’objectiu és que ens escolti. Nosaltres hem de portar les regnes de la 
conversa.  

 
 

7.2  Estratègies en la utilització del telèfon: 
  

 Utilitzeu un to de veu càlid i amable  
 Parleu amb claredat  
 Escolteu amb atenció  
 Somriure  
 

7.3 5 Principis bàsics en la utilització del telèfon:  
 

 La seguretat. ¡Per Déu! NO titubejar.  
 La persuasió.  
 La brevetat  
 No excedir-se en el temps  
 La postura i les seves accions  

 
 

7.4 Cinc minuts per vendre per telèfon i hem de... 
  

 Contactar amb la persona desitjada  
 Exposar els beneficis del nostre servei  
 Superar les objeccions que ens plantegin  
 Tancar la venda 
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7.5 Etapes:  
 

 PRESENTACIÓ 
o Nom del venedor 
o Nom de l’empresa que representa 
o Dirigir-se al client pel seu nom / cognom (personalitzar la 

trucada) 
o Afegir el motiu de la trucada (despertar l'interès)  

 
 

 DESENVOLUPAMENT 
o Presentar el producte / servei amb els seus avantatges 
o Rebatre les objeccions amb seguretat 

 
 
 

 TANCAMENT 
o Aconseguir les dades necessàries 
o Aconseguir la seva afirmació de compra 
 
 

 
 

8. Transformant errors en oportunitats 
 

EL GRAN ERROR: NO SABER IDENTIFICAR LA NECESSITAT FINAL DEL 
CLIENT 

 
8.1 Errors d’un venedor davant el client: 
 

 Parlar de temes no relacionats amb el negoci 
 Fer passar al client per ignorant 
 No somriure 
 No recordar el contingut de la visita anterior 
 No identificar el decisor 
 Prestar atenció només a una persona 
 Criticar a la competència 
 Criticar a la pròpia empresa 
 No fer que el client se senti protagonista 
 No saber argumentar 
 No saber preguntar 
 Posar-se a la defensiva davant les objeccions  
 Deixar en evidència a un company 
 Dubtar en el tancament 
 Emprar llenguatge negatiu (problema-> repte; crítica-> resultat 
  d’anàlisi) 
 Mostrar ansietat per aconseguir la venda.  
 Sobre-argumentar 
 Mentir 
 Mantenir el mòbil connectat  i respondre 
 Rebatre objeccions al preu usant el producte i no els beneficis 
 No saber acomiadar la visita 
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8.2 Errors d’un venedor abans i després: 
 

 No estudiar als clients.  
 No segmentar.  
 No prioritzar 
 No planificar el temps 
 No ser puntual 
 No preparar la visita 
 No conèixer a fons el producte 
 No identificar l'interlocutor adequat 
 No resumir la visita 
 Desmoralitzar-se davant d’una mala ratxa 
 No estar al dia del mercat 
 

 
 
 
 

No hi ha millor venedor que el que estima el que ven !! 
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