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Tehnica SPIN de vânzare: Arta întrebărilor în vânzări 

Întrebările sunt cele mai puternice instrumente de care dispune un vânzător pentru a 

descoperi nevoile potenţialului client şi a-l convinge că soluţia oferită de el este cea mai 

potrivită. Ele reuşesc să atragă atenţia mai bine decât afirmaţiile, primesc întotdeauna un 

răspuns, nu contrazic nici o idee preconcepută a clientului şi nu conduc la obiecţii. În plus, 

întrebările nu închid niciodată discuţia, ci o dezvoltă şi o orientează în direcţia dorită. 

 

Un proverb chinezesc spune: Dacă pui o întrebare eşti prost 3 minute, dacă nu o pui rămâi aşa 

toată viaţa. În vânzări, nu e nici un pericol să pari mai puţin expert dacă pui întrebări şi iei 

notiţe. Dimpotrivă, clienţilor le place acest lucru şi apreciază interesul tău şi efortul de a le 

oferi ceea ce au nevoie. Totul e să ştii să pui întrebările potrivite.  

 

Tehnica de vânzări SPIN 

Oricine doreşte să devină maestru în arta întrebărilor în vânzări trebuie să cunoască tehnica 

SPIN. Modelul SPIN a fost dezvoltat de către consultanţii de la Huthwaite pe baza studiului a 

35.000 de vizite de vânzare şi este prezentat de Neil Rackham într-o serie de cărţi: SPIN Selling, 

SPIN Selling Fieldbook, Major Account Sales Strategy şi Managing Major Sales. 

Acesta a descoperit că în vânzările finalizate cu succes cumpărătorul vorbeşte mai mult decât 

vânzătorul, fiind stimulat de întrebările acestuia. Numărul sau proporţia întrebărilor închise 

sau deschise nu influenţează vânzarea, dar numărul nevoilor explicite descoperite prin 

întrebări da. Cu cât reuşeşti să evidenţiezi mai clar nevoia pentru produsul tău şi să creezi 

dorinţa şi urgenţa de a-l cumpăra, cu atât ai şanse mai mari să vinzi. 

 

Întrebările puse de vânzătorii performanţi au fost clasificate în patru categorii:  

Situation Questions - întrebări privind situaţia actuală 

Problem questions- întrebări privind problemele, dificultăţile 

Implication questions - întrebări privind implicaţiile nerezolvării problemelor  

Need-payoff questions- întrebări privind soluţiile la nevoile organizaţiei. 

 

Întrebările privind situaţia au menirea de a ajuta la culegerea de fapte şi date despre 

situaţia concretă a potenţialului client. Este bine ca aceste întrebări să înlocuiască conversaţia 
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de circumstanţă, sterilăşi plictisitoare. Vânzătorii buni strâng toate informaţiile posibile înainte 

de vizita de vânzare şi folosesc acest tip de întrebări cu zgârcenie şi numai pentru informaţiile 

de care chiar au nevoie pentru ofertă.  

De exemplu, în cazul vânzării unui sistem informatic pentru preluarea comenzilor, întrebări de 

situaţie sunt următoarele:  

Cum se procesează o comandă?, 

Câte persoane se ocupă de preluarea comenzilor?, 

Ce număr de produse aveţi de regulă în ofertă? 

Întrebările privind problemele au rolul de a descoperi zonele în care există dificultăţi sau 

nemulţumiri ale clientului:  

Se întâmplă să nu fie actualizată oferta în momentul în care o prezentaţi clientului?,  

Dacă pleacă un vânzător la un concurent al dumneavoastră, ce se întâmplă cu clienţii lui?,  

Există reclamaţii că nu s-au livrat exact produsele comandate? 

Întrebarile privind implicaţiile conduc la sensibilizarea clientului cu privire la amploarea, 

costul şi consecinţele problemelor. Este partea cea mai importantă din procesul de vânzare în 

care nevoile implicite se transformă în nevoi explicite şi se creează dorinţa satisfacerii lor 

urgenţe.  

Iată şi exemple:  

Cum reacţionează un client care primeşte a doua sau a treia comandă greşită? 

Cât costă pierderea unui client?,  

Câte comenzi se pierd dacă sistemul nu funcţionează 24 de ore?,  

Cât durează diagnosticarea şi rezolvarea unei probleme? 

Întrebările privind satisfacerea nevoilor se concentrează asupra valorii, utilităţii, 

beneficiilor percepute de client a fi aduse de o soluţie. Aceste întrebări se pun numai după ce 

clientul admite că are o problemă a cărei dimensiune şi implicaţii le cunoaşte în totalitate. Ele 

îi provoacă pe clienţi să descrie produsul de care au nevoie şi să se convingă singuri de 

valoarea oferită de soluţia ta.  

Dacă orice problemă ar putea fi rezolvată în maxim 1 oră, cât ar fi economiile?, 

V-ar ajuta dacă clienţii ar putea avea în orice moment posibilitatea consultării unei oferte 

actualizate cu date exacte despre stocuri şi termene de livrare?,  

Cum ar trebui să fie un sistem informatic ca să vă satisfacă perfect nevoile? 
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Cheia persuasiunii în vânzări este capacitatea de a formula întrebări. Nu îl poţi convinge pe 
potenţialul client atât timp cât nu se convinge singur. Folosind tehnica SPIN îl faci pe 
potenţialul client să vadădirecţia gresită spre care se îndreaptă şi ulterior soluţia la nevoile 
sale. Întrebările trec usor de barierele mentale care blochează de obicei accesul afirmaţiilor. 
Ele pătrund în mintea oamenilor, stimulează creativitatea şi aduc schimbarea. 
 

Provocare: 
Pregătiți o succesiune de întrebări, utilizând tehnica SPIN, care să vă ajute la abordarea și 
convingerea clienților. Pentru fiecare etapă formulați minim 4 întrebări. 
 
Descrierea SITUAȚIEI: 
 
 
 
 
 
 
Definirea PROBLEMEI: 
 
 
 
 
 
 
Formularea IMPLICAȚIILOR: 

 
 
 
 
 
 
Stabilirea NEVOILOR și a soluțiilor pentru acestea: 

 
 
 
 
 
 


