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Oficiu: 10 puncte 

I. Specificați valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:                                         15 puncte 

1. Întrebările deschise sunt puse cu  scopul de a-l face pe cumpărător să vorbească cât mai mult 

despre sine. 

2. Prezentarea unui produs va fi generală în cadrul etapei prezentarea avantajelor produsului. 

3. Obiecția clientului este un feed-back care oferă o imagine asupra percepției interlocutorului 

asupra gradului în care produsul îi satisface interesele. 

4. Obiecțiile clientului trebuie  primite de către vânzător cu degajare și calm. 

5. Răspunsul la o obiecție majoră a clientului trebuie să scurt. 

 

II. Completați spațiile libere cu informația corectă:                                                       30 puncte 

1. Descoperirea ...(1)... se bazează pe utilizarea tehnicii întrebărilor. 

2. În procesele de prezentare a unui produs nu este suficient ca vânzătorul să prezinte doar ...(2)... 

ale produsului, ci va trebui să adauge o „traducere” a lor, în termeni de ...(3)... pentru 

cumpărător. 

3.  Procesele de ...(4)... și prezentarea produsului se desfășoară concomitent. 

4. Obiecțiile sunt afirmații ale cumpărătorului care exprimă ...(5).... față de produs ce îl ....(6)...  

să ia decizia de cumpărare. 

5. Pentru a putea fi contracarată, o obiecție este preferebil să fie formulată ...(7)... . 

6. Contracararea obiecției majoră implică o tactică în doi pași: mai întâi vânzătorul va pune 

întrebări pentru a depista ...(8)... reținerilor, iar abia apoi le va ...(9).... 

7. Obiecția nesinceră reprezintă ...(10)... invocate de cumpărător cu scopul de a-l pune în 

dificultate pe vânzător. 
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III. În coloana A a tabelului de mai jos sunt enumerate etapele procesului de pregătire a 

vânzării, iar în coloana B sunt descrise succint caracteristicile acestora.  Realizați 

corespondența între elementele coloanelor A și B                                                         20 puncte 

 

Etape ale procesului de 

pregătire a vânzării 

Caracteristici ale etapei 

1. Definirea cadrului general 

2. Identificarea priorităților și 

problemelor 

3. Scoaterea în evidență a 

implicațiilor nerezolvării 

problemelor  

4. Definirea nevoilor reale 

a. se folosesc întrebări deschise cu rolul de a descoperi nevoile 

clientului 

b. scopul final al vânzătorului este să ajungă la definirea de 

către cumpărător a nevoii reale  

c. vânzătorul obține o primă cunoaștere asupra cumpărătorului 

d. vânzătorul va pune întrebări care să-l încurajeze pe 

cumpărător să descopere consecințele problemelor invocate 

 

IV. Răspundeți succint următoarelor întrebări:                                                                    25 puncte 

 

1. Ce poate constitui motiv al unei obiecții sincere venite din partea clientului? 

Răspuns: 

_____________________________________________________________________________ 

2.  Prin ce se definesc limitele unui produs? 

Răspuns: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Cum trebuie tratate obiecțiile datorate limitelor produselor de către vânzător? 

Răspuns: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Care este scopul unei obiecții nesincere pe care un client o poate formula? 

Răspuns: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Care ar putea fi motivația/motivațiile  clientului în momentul folosirii obiecțiilor nesincere? 

Răspuns: 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 



Modul: Negociere și contractare 

Domenii de pregătire: Economic; Turism și alimentație 

Clasa a XII-a 

 

Soluții  

I.  

1-A; 2-F; 3-A; 4-A; 5-F; 

II.  

(1) = nevoile cumpărătorului; (2) = caracteristici tehnice; (3) = avantaje; (4) = descoperirea 

nevoilor; (5) = rețineri; (6 )= împiedică; (7) = clar; (8) = cauze/motive; (9) = va ataca; (10) = 

pretexte. 

III.  

1-c; 2-a; 3-d; 4-b 

IV.  

1 – înțelegerea incorectă a atributelor produsului/limitele produsului; 

2 - caracteristici care sunt inferioare concurenței, nu corespunde unei anumite utilizări partculare 

sau, mai ales, nu îndeplinesc anumite criterii de evaluare ale cumpărătorului 

3 - abordarea atentă și corectă din partea vânzătorului 

4 - punerea în dificultate a vânzătorului 

5 -  încercarea de a forța obținerea unor avantaje suplimentare, dorința de a câștiga timp, tentativa 

de a obosi adversarul etc. 

  


