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REKOMENDACJA  
JĘZYKIEM KORZYŚCI

 
"Uwielbiamy kupować, ale nie lubimy gdy 
się nam coś sprzedaje". Z całą pewnością 
pod tym zdaniem podpisałaby się więk-
szość z nas. Nie lubimy kupować ponieważ 
najczęściej, osoba proponująca nam dany 
produkt, w przypadku apteki farmaceuta, 
nie komunikuje się z nami korzyściami, 
tylko cechami produktów. A my, każdy z 
nas, nie kupujemy cech produktu - kupu-
jemy korzyści, które dany produkt nam 
dostarcza. Z poniższego artykułu dowiesz 
się jak w  łatwy sposób możesz poprawić 
swoją komunikację z pacjentem.

NA POCZĄTEK KRÓTKA HISTORIA 
Z MOJEGO OSOBISTEGO  
DOŚWIADCZENIA.  
Kiedy moja córka miała ok 3-4 lat, a ja 
dość często wyjeżdżałem służbowo, 
zdarzało się że zapominałem zostawić 
żonie fotelik samochodowy dla dzie-
cka, co dość skutecznie ograniczało jej 
możliwości załatwiania niezbędnych 
spraw podczas mojej nieobecności. 
Doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy 
drugi fotelik do jej samochodu. Pojecha-

liśmy do sklepu i zakomunikowaliśmy 
sprzedawcy, że chcemy kupić jakiś tani 
fotelik, który będzie drugim, zapaso-
wym i wykorzystywanym od czasu do 
czasu. Sprzedawca w sklepie uważnie 
nas wysłuchał, po czym zadał nam jedno 
pytanie: "Czy dobierając dla Państwa 
jakąś propozycję mam się kierować 
niską ceną czy bezpieczeństwem?"... 
Nie muszę tłumaczyć, że wyszliśmy ze 
sklepu ze znacznie droższym fotelikiem 
niż pierwotnie zakładaliśmy. Ale nie to 
jest najważniejsze. Kluczowe z punktu 
widzenia decyzji zakupowych było to, 
że w najmniejszym stopniu nie czuliśmy 
się naciągnięci. Nie było poczucia, że 
przepłaciliśmy ani nie zadawaliśmy sobie 
pytania, czy dobrze zrobiliśmy przycho-
dząc właśnie do tego sklepu, bo przecież 
mogliśmy iść do innego, w którym 
pewnie sprzedawca zaproponowałby 
nam fotelik zgodny z naszymi oczekiwa-
niami...czyli tani.  
Historię tę, opowiadam niemal na 
każdym szkoleniu, które obejmuje 
tematykę języka korzyści i motywatorów 
zakupowych, czyli tego co naprawdę 
determinuje nasze decyzje zakupowe. To 
co zrobił sprzedawca w przedstawionej 
przeze mnie sytuacji to nic innego jak 
uświadomił nam rzeczywisty powód dla 
którego kupujemy fotelik dla dziecka. 
Nie kupujemy go po to, żeby był tani, 
tylko po to, żeby nasze dziecko było 
bezpieczne. A to oznacza, że kluczową 
korzyścią jaką musiał dostarczyć nam 
kupowany produkt było właśnie bezpie-
czeństwo. Po tym, sprzedawcy pozo-
stało już tylko dokładnie pokazać nam 
korzyści związane z bezpieczeństwem, 
jakie uzyskamy wydając na fotelik nieco 
wyższą kwotę. 
Niby oczywiste, a jednak warto zadać 
sobie pytanie jak często o tym zapomi-
namy. Czy pacjent proszący w aptece o 

tani preparat przeciwbólowy naprawdę 
potrzebuje czegoś taniego ? Czy może 
jednak potrzebuje czegoś co skutecznie 
pokona ból. Oczywiście często istnieje 
górny poziom ceny, powyżej którego 
dany produkt może być dla pacjenta 
zbyt drogi, tyle tylko, że zdecydowa-
nie częściej jest tak, że pacjent kupuje 
tani produkt, ponieważ nikt (czytaj 
farmaceuta) mu jeszcze skutecznie nie 
wyjaśnił dlaczego warto kupić ten nieco 
droższy. 
 
Wyróżniamy pięć głównych motywato-
rów zakupowych

• jakość - oczekujemy produktu dobrej 
jakości

• bezpieczeństwo - preparat, który 
wybieramy ma być bezpieczny

• cena - chcemy oszczędzać pieniądze

• prestiż - czasami lubimy mieć 
produkt prestiżowy, lepszy niż ma 
nasza koleżanka czy kolega, lub 
taki, który przybliża nas do jakiejś 
określonej grupy społecznej. W 
aptece motywator ten ma mniejsze 
znaczenie niż w innych branżach. 
Najwyraźniej możemy go dostrzec 
w decyzjach zakupowych uki-
erunkowanych np na zakup bardzo 
drogich dermokosmetyków, coraz 
częściej obecnych w aptekach.

O motywatorach zakupowych pisałem 
już na łamach kwartalnika PoZdrowie. 
Teraz skoncentrujemy się na tym, jak te 
motywatory mają się do języka korzyści. 
W języku korzyści wyróżniamy trzy 
elementy:

• CECHA - to nic innego jak fizyczne 
właściwości produktu, jego części 
składowe, wygląd, kolor, wielkość 
itd. które pozwalają odróżnić go od 
innych produktów. 
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• ZALETA - wynika bezpośrednio z 
cech produktu i powinna mieć po-
zytywny wydźwięk. Zaleta omawia, 
opisuje cechę produktu w pozytyw-
nym świetle lub mówi nam co wynika 
z danej cechy.

• KORZYŚĆ - to ostateczny "zysk", 
wynikający z cech produktu i jego 
zalet. To coś, dlaczego kupujemy 
dany produkt. Korzyść to wartość, 
która bezpośrednio zaspokaja naszą 
potrzebę i odnosi się do naszych 
motywatorów zakupowych.

Najprostszym i najczęściej wykorzysty-
wanym modelem języka korzyści jest 
model "C-Z-K", czyli CECHA - ZALETA 
- KORZYŚĆ (grafika nr 2) 

W powyższym przykładzie w bardzo 
prosty sposób przedstawiliśmy pacjen-
towi, rzeczywistą korzyść jaką będzie 
miał z zastosowania danego preparatu 
- szybciej odczuje ulgę.

Kolejny przykład 
Wyobraź sobie poniższą rozmowę 
pacjenta z farmaceutą:

Pacjent: 
Dzień dobry. Poproszę tabletki przeciw-
bólowe.

Farmaceuta (podając jakiś produkt): 
Proszę, te tabletki kosztują 5,99

Pacjent: 
No dobrze, a jest jeszcze coś innego ?

Farmaceuta:  
Tak, są jeszcze kapsułki, również 12szt w 
opakowaniu. Cena 9,99

Pacjent:

A to nie - za drogo. Proszę te tabletki.

Jak często słyszysz w aptece właśnie 

taki lub podobny dialog ? Zwróć uwagę, 
że farmaceuta podając drugi preparat 
poinformował pacjenta tylko o różnicy w 
cenie i wymienił jedną cechę różniącą go 
od tego pierwszego - powiedział, że są 
to kapsułki zamiast tabletek. Tyle tylko, 
że dla wielu pacjentów, to żadna różnica. 

Jak inaczej, mogłaby wyglądać ta sytua-
cja z wykorzystaniem języka korzyści

Pacjent:

Dzień dobry. Poproszę tabletki przeciw-
bólowe.

Farmaceuta (podając jakiś produkt): 

Proszę, te tabletki kosztują 5,99. Są jesz-
cze kapsułki, również 12szt w opakowa-
niu. Mają większą zawartość substancji 
aktywnej (cecha), ponadto kapsułka 
lepiej się wchłania (kolejna cecha). To 
sprawia, że działają skuteczniej (zaleta) 
i szybciej odczuje Pan ulgę (korzyść). 
Kosztują 9,99

Czy w tym scenariuszu prawdopodo-
bieństwo, że pacjent zdecyduje się na 
droższy i lepszy preparat jest większe? 
Zdecydowanie tak.

Na koniec ważne spostrzeżenie. W 
aptekach od bardzo dawna obser-
wujemy bardzo wyraźny trend reko-
mendowania pacjentowi preparatów 
"tańszych". Oczywiście nie ma nic złego 
w tym, że proponujemy coś na czym 
pacjent oszczędza, tym bardziej, że 
niejednokrotnie robimy to dlatego, że 
te produkty dostarczają naszej aptece 
wyższej marży wartościowej a skład 
mają podobny. Zwróć jednak uwagę, 
że w ten sposób odnosimy się tylko i 
wyłącznie do motywatora "niższa cena", 
czyli oszczędności pieniędzy. Jeżeli 

chcesz, żeby Twoja apteka kojarzyła się 
pacjentowi tylko z korzyścią w postaci 
zakupu tanich produktów, to oczywiście 
jest to dobra droga. Myślę jednak, że 
zależy Ci również na tym, żeby pacjenci 
widzieli w Twojej rekomendacji rów-
nież inną wartość, np to, że dbasz o ich 
potrzeby związane z jakością i bezpie-
czeństwem preparatu, który polecasz. 
Dlatego zawsze, nawet w sytuacji w któ-
rej polecasz "tańszy preparat", w swojej 
rekomendacji odnieś się dodatkowo do 
innych korzyści jakie dany produkt do-
starcza pacjentowi. Dla przykładu, jeżeli 
proponowany przez Ciebie produkt, 
oprócz tego, że jest tańszy, ma również 
mniejszą tabletkę, to wykorzystaj to 
w rekomendacji, szczególnie wtedy 
kiedy masz do czynienia ze starszym 
pacjentem. Możesz np powiedzieć: "Ten 
preparat jest korzystniejszy cenowo (ce-
cha) a dodatkowo, ma mniejszą tabletkę 
(cecha), dzięki czemu łatwiej ją połknąć 
(zaleta), co będzie dla Pani wygodniejsze 
i bezpieczniejsze (korzyść)". Dzięki takiej 
rekomendacji pacjent nie zapamięta tyl-
ko tego, że proponujesz mu coś taniego. 
Zapamięta jeszcze to, że ważne jest dla 
Ciebie jego dobro, wygoda i bezpieczeń-
stwo. 

PAMIĘTAJ: Dostarcz swoim farmaceu-
tom odpowiednich umiejętności reko-
mendacji, a przełoży się to nie tylko na 
wizerunek Twojej apteki, ale również 
na ich efektywność sprzedażową.

KRZYSZTOF PYTEL 
TRENER, KONSULTANT, INTERIUM MANAGER

Grafika nr 1: Motywatory zakupowe; źródło: opracowanie własne Grafika nr 2: Model C-Z-K, źródło: opracowanie własne
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