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Meelis Uuetalu 2

Meelis - tema DiSC® Profiil

Järgnev DiSC® profiiligraafik võimaldab Sul kindlaks määrata tema käitumisprofiili lähtudes Sinu 
kirjeldusest ja valitud situatsioonist.
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Valitud Situatsioon: Kliendi kaebustele vastamine
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Meelis Uuetalu 3

 Käitumisstiilist tulenev motivatsioon

Vaatlusaluse isiku paremaks mõistmiseks annab alljärgnev tabel ülevaate kõigi DiSC® käitumisstiilide 
eesmärkidest, hirmudest, ostuotsuse tegemise viisidest ja müügistrateegiatest. Tema DiSC käitumisstiil, 
mis tuleneb Sinu vastustest, on graafikus märgistatud varjutatud alaga. Jooni alla ainult need sõnad, mis 
Sinu arvates teda kõige paremini kirjeldavad. Seejärel kasuta pakutud ruumi oma toote või teenuse nende 
eeliste välja toomiseks, mis võiksid antud klienti kõige enam huvitada tema peamisest DiSC käitumisstiilist 
tulenevalt.

DOMINEERIVUS SOTSIAALSUS

ANALÜÜTILISUS STABIILSUS

D i

C S

Eesmärgid

Hirmud

Mis mõjutab tema 
OSTUOTSUST?

Üldine strateegia talle 
MÜÜMISEKS

Sinu toote/teenuse 
EELISED tema JAOKS

Tulemused; kontroll

Kontrolli kaotamine keskkonna üle; 
teiste poolt ärakasutamine

Mis kasu toode/teenus talle annab?

Toote/teenuse kasutamise 
potentsiaalsed tagajärjed

Eesmärgid

Hirmud

Mis mõjutab tema 
OSTUOTSUST?

Üldine strateegia talle 
MÜÜMISEKS

Sinu toote/teenuse 
EELISED TEMA 
JAOKS

Inimestega suhtlemine; tunnustus

Kõrvaletõrjumine; tunnustuse 
kaotamine

Kes seda toodet/teenust kasutab (ja 
mida nad selle kohta ütlevad)?

Toote/teenuse “külgetõmme inimeste 
silmis”

Eesmärgid

Hirmud

Mis mõjutab tema 
OSTUOTSUST?

Üldine strateegia 
TALLE MÜÜMISEKS

Sinu toote/teenuse 
EELISED tema JAOKS

Täpsus; kord

Töö või tegevuse kritiseerimine; 
standardite puudumine

Miks toode/teenus on tema jaoks 
loogiline investeering?

Toote/teenuse läbiproovitud 
omadused

Eesmärgid

Hirmud

Mis mõjutab tema 
OSTUOTSUST?

Üldine strateegia 
TALLE MÜÜMISEKS

Sinu toote/teenuse 
EELISED tema JAOKS

Turvalisus; stabiilsus

Ootamatud muutused; turvalisuse 
kaotamine

Kuidas toode/teenus aitab tema 
jaoks olukorda stabiilseks muuta?

“Toetus”, mida see toode/teenus 
annab
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Meelis Uuetalu 4

 Kohanemine erinevate stiilidega

Kõik neli “puhast” käitumisstiili eksisteerivad üksteisega koosluses. Järgnevad neli käitumiskalduvuste skaalat 
näitavad, millises ulatuses peaks oma käitumist kohandama, et olla temaga suhtlemisel efektiivne.

Vaatlusaluse isiku kõige kõrgema(te) skoori(de)ga käitumisstiil(id) (s.t. kõige kõrgemal asuv punkt graafikul) on 
märgitud linnukesega �.

Järgmisena märgi kõigil neljal skaalal ristiga ära iseenda kõrgeim DiSC käitumisstiil, toetudes oma DiSC® 
käitumisprofiilile. Erinevuste ulatus näitab, kui palju Sa oma käitumist pead kohandama, et suhelda selle 
inimesega tema jaoks mugavas tsoonis.

RÕHUASETUS

EESMÄRGILE/ÜLESANDELE SUHETELE

�
D C i S

INFORMATSIOONIVAJADUSED

ÜLDISED KONKREETSED

�
i D S C

SUHTLEMINE

AVATUD RESERVEERITUD

�
i D S C

TEMPO

KIIRE AEGLANE

�
D i C S
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Meelis Uuetalu 5

 Suhtlemissoovitused

Vaatlusaluse isiku kõrgeima skooriga käitumisstiil on märgistatud graafikul varjutatud alaga. Kergelt varjutatud 
tulp näitab tema järgmist kõrgema skooriga käitumisstiili. Kui koostad TÖÖPLAANI  selle inimesega 
suhtlemiseks, vaata läbi allpool esitatud soovitused müügiprotsessi iga etapi jaoks.

Kõrgeim

� Protsess Domineeriv Sotsiaalne Stabiilne Analüütiline

PLANEERIMINE: Pööra 
põhitähelepanu -

Keskkonna üle kontrolli 
saavutamise eesmärgile.

Kuidas Sinu toode või 
teenus suurendab tema 
mõju ja võimaldab 
pälvida teiste heakskiitu.

Etapiviisilisele 
lähenemisele, et 
säilitada stabiilsust ning 
parandada 
tulemuslikkust.

Sinu toote/teenuse 
kvaliteeti kinnitavatele 
tõenditele. Ole loogiline, 
täpne ja konkreetne.

SISSEJUHATUS:
Sundimatu õhkkonna 
loomiseks -

Ära liialda seltskondliku 
vestlusega. Mine kohe 
asja juurde. Seosta 
vestlus tulemusega, sest 
see on tema eesmärk.

Ole sundimatu, sõbralik. 
Seosta vestlus tema 
tunnete/püüdlustega.

Ole mitteametlik, ära 
avalda survet, kuid ole 
metoodiline.

Mine kiiresti, kuid 
taktitundeliselt asja 
juurde. Ära sisene tema 
"ruumi". Lase tal olla 
asjatundja.

KÜSITLUS:
Ole -

Tulemustele 
orienteeritud. Keskendu 
küsimustele, mis toovad 
esile probleemid 
soovitud tulemuste 
saavutamiseks. Ole 
valmis MIS-küsimusteks.

Entusiastlik. Küsi avatud 
küsimusi, et selgitada 
välja tema motivatsioon. 
Ole valmis KES-
küsimusteks.

Siiras. Keskendu 
küsimustele, mis 
näitavad muret ülesande 
ja suhete pärast. Ole 
valmis KUIDAS-
küsimusteks.

Asjalik. Esita küsimusi, 
mis võimaldavad tal 
näidata oma teadmisi, 
esitada strateegiaid ja 
arvamusi. Ole valmis 
MIKS-küsimusteks.

ESITLUS:
Iseloomustavate tegurite 
ja eeliste osas -

Rõhuta efektiivsust, 
kokkuhoidu ja kasumit.

Rõhuta, kuidas ta saab 
säästa jõudu ning jätta 
teistele hea mulje.

Rõhuta, kuidas ta saab 
hoida ootuspärast ja 
harmoonilist keskkonda.

Rõhuta täpsust, loogikat 
ja lahenduse kvaliteeti.

VASTUVÄIDETELE 
REAGEERIMINE:

Lepi tema järsu 
otsekohesusega. Näita 
üles soovi aidata tal 
saavutada lisatulemusi.

Reageeri tema tunnetele 
või kahtlustele 
mõistmisega. Too 
näiteks teiste inimeste 
edukus.

Tunnista tema tundeid. 
Paku jätkuvat toetust. 
Võib-olla pead minema 
süvitsi tegeliku probleemi 
väljaselgitamiseks.

Vasta kõige 
kiireloomulisematele 
küsimustele 
informatsiooni 
andmisega. Kasuta 
loogikat, esita tõendeid 
kahtluste hajutamiseks.

OSTUOTSUSE 
SAAVUTAMINE:

Paku valikuvõimalusi. 
Lase tal otsustada. 
Lõpeta vestlus kiirelt ja 
konkreetselt.

Kasuta optimistlikku 
lähenemist. Paku välja 
ideid, et teda tegutsema 
saada. Lõpeta vestlus 
pikkamööda.

Toeta tema otsust 
esitades etapiviisilise 
tegevusplaani. Taotle 
kindlat ostuotsust, kuid 
ära avalda survet.

Arvesta tema vajadust 
loogiliselt tegutseda. 
Selgita prioriteedid. 
Pärast järelemõtlemisaja 
andmist lõpeta vestlus 
konkreetselt.

TEENINDAMINE:
Ta ootab -

Efektiivsust ja 
tegutsemist kokkulepitud 
kujul. Esita ilmseid 
tulemusi.

Tegevust, mis säästaks 
teda pingutustest või 
soovimatutest 
tagajärgedest. Ole 
temaga läbikäimisel 
tundlik, sundimatu ja 
avatud.

Isiklikku tähelepanu, 
kättesaadavust ning 
korduvat ja plaanipärast 
järelkontrolli, mis 
kindlustaks tema poolt 
soovitud stabiilsuse.

Konkreetsete 
tõendusmaterjalide 
kasutamist 
usaldusväärsuse 
kinnituseks. Anna 
regulaarselt ülevaadet, 
nii suuliselt kui ka 
kirjalikult.

i S CD



© 2005 Inscape Publishing, Inc. Kõik õigused kaitstud.  
7070

Meelis Uuetalu 6

 Müügitegevuse Planeerija

PLANEERIMINE: Mida Sa pead kindlasti tegema ning mida vältima arvestades tema DiSC käitumisstiili?

SISSEJUHATUS: Millisel määral ja mis tüüpi suhtlemist on tema puhul kõige sobivam kasutada?

KÜSITLUS: Milliseid küsimusi Sa esitad, jõudmaks selgusele tema isiklikes ja organisatsiooni puudutavates “hellades 
kohtades”?

ESITLUS: Milliseid efektiivseid väiteid toote omaduste ja eeliste kohta Sa võiksid kasutada, mis sobiksid tema 
käitumuslike eelistustega?

VASTUVÄIDETELE REAGEERIMINE: Millised on tema tõenäolised vastuväited (näiteks: vastumeelsused, hirmud) ja 
kuidas Sa saad neid vähendada?

OSTUOTSUSE SAAVUTAMINE: Milline müügivisiidi lõpetamise meetod on tõenäoliselt kõige efektiivsem tema 
ostuotsuse saavutamiseks?

TEENINDAMINE: Millised on tema tõenäolised ootused teenindusele ja kuidas Sa saaksid neid efektiivselt täita?
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Lühikokkuvõte: peale kohtumist Kohtumise kuupäev:  ____________________________________

Mida Sa kohtumisest õppisid? Kuidas Sa saad muuta järgmise kohtumise selle kliendiga efektiivsemaks?

PLANEERIMINE: Kas kliendi DiSC käitumisstiil osutus samaks, kui Sinu koostatud profiil? Kui ei, siis milline on Sinu 
arvates kliendi tegelik stiil?

SISSEJUHATUS: Kui mugavalt te end teineteisega suheldes tundsite? Mida Sa võiksid järgmine kord teha teisiti, et 
omavahelist suhtlemist meeldivamaks muuta?

KÜSITLUS: Millised “hellad kohad” tulid ilmsiks? Milliseid küsimusi Sa võiksid järgmise kohtumise ajal veel esitada?

ESITLUS: Millised väited tooteomaduste ja eeliste kohta mõjusid? Milliseid väiteid võiksid proovida järgmisel korral?

VASTUVÄIDETELE REAGEERIMINE: Millised olid tema peamised mured? Kuidas Sa võiksid järgmisel korral 
reageerida, et neid hajutada?

OSTUOTSUSE SAAVUTAMINE: Kas Sa püüdsid temaga müügitehingut sõlmida? Kui jah, siis milline oli tulemus? Millist 
strateegiat kasutada, et aidata tal järgmisel korral otsustada?

TEENINDAMINE: Kuidas oleks vaja tegeleda selle kliendi “hellade kohtadega” peale müügitehingu sõlmimist? Milliste 
tulemuste kaudu Sa saad laiendada või tugevdada suhteid selle kliendiga?


