
Müügipsühholoogia ja 
läbirääkimiste alused  
7.11.2019 

Metoodika: Seminar, harjutus, treening, diskussioon.  

Meetodid: Teemakäsitlused vahelduvad diskussioonide ja kogemusharjutustega 
 

Müügipsühholoogia  

• Mis on müük?  

Müük on ajas muutuv nähtus, mis käib kaasas turuolukorra ja inimeste 
eelistuste muutumistega. Lisaks peame arvestama meie ühiskonna normide 
ja tavadega. Kindlasti soovime olla kõik spetsialistid ja teha oma tööd 
selliselt, et see on vastastikku meeldiv kogemus, mitte tüütav pealekäimine.  

• Miks müük sageli ebaõnnestub?  

Inimene on küll mõtlev olevus, kuid vigu tehakse sageli ikka mõtlematusest. 
Just detailide nägemise oskus ja tegevusplaani koostamine on üheks 
tööriistaks ja midagi kindlasti veel, mis aitab meil oma tööd paremini 
mõtestada.  

• Millised on meie igapäeva müügitegevused?  

Rutiin ja mõtestatud tegevused on need, mis annavad lõpuks tulemusi.  

• Kas me oleme teadlikud oma oskustest?  

Mis on minu tugevused ja arengukohad? Kas mul on strateegia, või tõhusad 
tüüptegevused, mis on mind aidanud. Millised need on ja milline üldse on 
minu müügistiil? Kas ma oskan inimesi veenda, kas ma tean 



veenmistehnikad, või kuidas läheneda kliendile, kellel ei ole huvi ja aega, et 
suhelda?  

• Mis asi on positiivne müük?  

Positiivsus on klienditeeninduses elementaarne, mis käib hea suhtlemise 
juurde, küll aga ei ole seda endas nii kerge säilitada, kui suhted kliendiga 
jäävad toppama.  

• Kõik need küsimused on aktuaalsed ning treenitavad läbi harjutusmängude ja 
videonäidete. 

•  Müügiprotsess - mis see on?  

• Müügi etapid:  

• Harjutus- mis on minu toote argumendid?  

• Harjutus, müügimäng, aktiivne pakkumine  

• Nõuandlik müük, kuidas see toimib?  

• Intervjuu küsimused  

• Müügimängu analüüs/videod  

• Isiksusepsühholoogia - kuidas me mõtleme ja millised me oleme?  

• Isiksusetüübid  

• Mõjutamisvahendid- kasutame valdkonnaspetsiifilisi argumente  

• Personaalsed käitumismustrid, mis mind toetavad, või pärssivad.  

• Kuulamistõkked- mida me jätame kuulamata ja mis tegelikult aitaks meid 
kliendile lähemale.  



Koolitus annab võimaluse mõista ennast, kui isiksust ja annab parema 
ettekujutuse valikutest, mis on personaalselt ainuomased ja mis avavad 
loomingulist potentsiaali. Kõik ei saa teha müügitööd ühtemoodi, kasutada 
ühesuguseid argumente, rääkides õpitud lausetega, kellegi teise sõnu. Igaüks 
peab läbi oma isikliku karisma leidma endale ainuomase ja siira 
suhtlemisstiili, mis ei ole orienteeritud niivõrd müügile, kui pigem 
suhtlemisele. Õpime tundma oma toodet ja peame seda tähtsaks, kuid 
orienteerume eelkõige kliendile ja tema soovidele. Kuidas seda teha ja 
millised on meile ainuomased lähenemisviisid, saame koolitusel üles leida.  

 

Kuidas leida rahulolu läbi sisemise 
motivatsiooni? 
7.02.2020 
Metoodika: Seminar, harjutus, treening, diskussioon.  

Meetodid: Teemakäsitlused vahelduvad diskussioonide ja kogemusharjutustega 

 
-Huvi- ja mõjualad  

- Käitumisviisid  

- Mõjutamine  

- Emotsionaalsus  

- Isiksusetüüpidega arvestamine  

- Tõkestatusega toimetulek  

- Konfliktide käsitlemine  



- Suhtlemisvajadus ja eesmärgid  

- Suhtlemisprotsess  

- Suhtlemisviisid  

- Sõnade mõju ja valik  

- Vajaduste- ja väärtuste vastuolud  

- Tagasi- ja edasisidestamine  

- Läbirääkimis- oskused  

- Nõustamisoskused  

- Sinu keha sõnumid 

Motivaatorite ja stimulaatorite eristamine ning enesekohane 
mõtestamine. Isiksuse kasvamine ja areng  

Viie käitumisviisi vaatlemine ja kogemine ning kasutamisvajaduste 
määratlemine Õpitud käitumise viisid ja mõjud  

Eetiline ja ebaeetiline mõjutamine Mõjutamistehnikad  

Emotsioonide olemus ja ohjamine; aju ja taju koostöö  

Isiksuseerisuste tuvastamine toimetulekuks ja aktsepteerimiseks.	
Isikutüüpide käitumismustrid ettevõttes  

Probleemide allikad ja vajaduste- võimaluste-valikute mõtestamine 
Negatiivsete sõnumitega toimetulek  

Vastandumisest vastuoludeni ja vastutulekust vastutuseni.Konflikti 
võimalused  

Vajadused, väljakutsed ja võimalused suhtlemisel.Personaalne vaade  

Protsessi etapid, sh verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. 



Kaitsereaktsioonid  

Vestluse ohjamine ja juhtimine. Suhtlemistõkked ja nende ületamine  

Sõnade tähendus, tähtsus nii suulises kui kirjalikus 
kommunikatsioonis Projektsioon  

Täissõnumi koostamine ja kasutamine; häirivate tegurite tuvastamine ja 
nendega tegelemine Kuulamistõkked  

Kiituse, kriitika, tunnustuse, toetamise erisused; tagasiside ja edasiside 
mõjud ja kasutus.	Kuulamisvõtted  

Kauplemisest lahenduskeskse ja põhimõtest lähtuva 
vastastikkasuni Läbirääkimiste etapid ja viisid  

Teenindamine-müük-nõustamine eesmärkide ja tegevuste mõtestamine; 
strateegiline kasutamine igapäevatöös Vastupanuga tegelemine  

 
SUHTLEMINE  

Tulemus: 	

• teadvustab ja  

kasutab sobivat suhtlemisviisi igapäevatöös  

 
SUHESTUMINE  

Tulemus: 	

• täiendab ja toetab kolleege ja kliente igapäevatöös  

- Grupiprotsessid ja - dünaamika  

- Meeskonnatöö  

- Lojaalsuse loomine ja hoidmine  



- Usaldussuhe  

- Terviklikkuse tajumine  

Kohanemine-konflikt-kompromiss-koostöö faaside sujuv läbimine ja 
dünaamika tajumine Grupirollide jaotamine  

Etappide mõtestamine ja ohtude-võimaluste 
teadvustamine.Meekonnatöö eesmärgistamine  

Potentsiaalsest kliendist lojaalse kliendini vajadused ja võimalused.  

Klientide/partnerite haldamine ja personaalsuse pakkumine Hoiakud ja 
nende tekkimise põhjused ning kujundamine  

Teenindusprotsessi osad ja tähendus osapooltele ja y/z põlvkonna 
erinevused. 

Näitlejameisterlik esinemine 
5.03.2020 
Metoodika: Seminar, harjutus, treening, diskussioon.  

Meetodid: Teemakäsitlused vahelduvad diskussioonide ja kogemusharjutustega 

 
-Kuidas leida endas esinemisjulgus 

- Kuidas häält juhtida  

- Improvisatsiooni kunst 

- Kuidas edastada mõjusalt sõnumit 

- Kuidas olla rollis (rollikäitumine igapäevaelus) 



- Demagoogia võtted 

- Kuidas juhtida emotsioone 

- Kuidas kasutada häält 

- Kehakeel ja selle nähtavad sõnumid 

- Kuidas tekib ärevus 

Koolitus keskendub treeningule, mille käigus saavad kõik osalejad 
treeninda esinemisoskust ja koostada presentatsiooni.  

Harjutused: Märkamised-mõtisklused-muudatused arenguks; tööalastest 
eesmärkidest lähtuvalt võimalused ja tugevustele toetuvad väljundid. 

Emotsioonide juhtimine 
7.05.2020 

- 5 emotsiooni mõju  

-  Kuidas tõlgendada positiivseid ja negatiivseid emotsioone 

- Minakeskne vaade tunnetele 

- Allasurutud tunded ja solvumise põhjused 

- Häirivad emotsioonid ja hoiakud 

- Emotsionaalse enesetunde test 

 – Kuidas ennast aidata 

Koolitusel vaatleme ärevuse põhjuseid ja emotsioonide 
väljareageerimise põhjuseid. Osaleja saab paremad teadmised 
emotsioonide põhjuste kohta ja võimaluse märgata oma käitumises 
häirivaid hoiakuid ja käitumisviise.  



 

Koolituse	kestvus:	
10:00-	12:30	
12:30-	13:30	Lõuna	
13:30-	14:30		
14:45-	16:00	
8	a/h	

Vahendid: Tahvel ja jaotusmaterjalid osalejatele, A4 paber harjutusteks, 
slaidiesitlustehnika (organiseerib tellija); koolitusruumi suurus ja 
mööblipaigutus võimaldab grupi- ja paaristöö tegemist (organiseerib 
tellija) 

	


