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Materi #16: Presentasi VAK 

Kita tentu berharap pada saat kita mempresentasikan sesuatu, prospek 

bertindak sesuai yang kita harapkan. Pertanyaannya, darimana datangnya 

tindakan? 

Tindakan muncul dari perasaan. Bila mereka merasa feel good, happy, senang, 

mereka akan melakukan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, darimana 

datangnya perasaan? Perasaan muncul dari apa yang mereka pikirkan. Oleh 

karena itu, perlu bagi kita memperhatikan kata-kata yang kita gunakan agar 

kata-kata kita masuk ke dalam pikiran mereka. Pola kata mencerminkan pola 

pikir. 

Maka, agar minim resistensi, kita perlu menyesuaikan pilihan kata dengan pola 

pikir prospek kita 

 

Kita sudah belajar, ada tiga pola kata yang perlu kita perhatikan: 

• Lihat, dengar, rasa 

• Ingin vs Tidak Ingin 

• Harus vs Mungkin 

Kali ini kita akan membahas pola pertama lebih mendalam. 

Berpikir Visual 
• Menggunakan predikat/kata-kata visual 

• Berbicara cepat 

• Tangan bergerak seperti menggambar sesuatu 

• Saat berpikir mata cenderung melihat ke atas 

Bagaimana cara memengaruhi mereka? 

Kita gunakan cara yang sama dengan cara mereka berkomunikasi. 

• Gunakan kata-kata visual: lihat, amati, fokus 

Kata-kata Pikiran Perasaan Tindakan
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• Bicara dengan cepat. 

• Gunakan grafik, diagram, brosur warna-warni. 

• Dorong mereka ambil keputusan secara cepat. 

Berpikir Auditory 
• Menggunakan predikat/kata-kata auditory 

• Berbicara mengalun, kaya intonasi 

• Tangan menyentuh dagu, bibir, atau telinga 

• Saat berpikir mata cenderung melirik ke samping 

Bagaimana cara memengaruhi mereka? 

Mereka suka berbincang dan perlu waktu untuk berdialog dengan diri sendiri 

saat memutuskan sesuatu. 

• Gunakan cerita dan testimoni. 

• Beri waktu untuk mereka berdialog dengan dirinya sendiri. 

• Biarkan mereka mengutarakan pikirannya. 

Berpikir Kinestetik 
• Menggunakan predikat/kata-kata kinestetik 

• Berbicara lambat dan pelan 

• Tangan menyentuh dada atau menyentuh rekan bicaranya 

• Saat berpikir mata cenderung melihat ke bawah 

Bagaimana cara memengaruhi mereka? 

Mereka cenderung lambat dalam memutuskan karena mereka perlu 

merasakannya terlebih dulu.  

• Beri waktu dalam mengambil keputusan, jangan dorong terlalu cepat. 

• Lebih mudah bila kita biarkan mereka mencoba produk/jasa kita 

terlebih dulu. 
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Bertemu dengan prospek yang cara berpikirnya berbeda, maka kita perlu 

berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Sesuaikan cara berkomunikasi kita. 

Simak pilihan kata mereka dan Anda akan tahu cara terbaik untuk masuk ke 

dalam cara berpikir mereka. 
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