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Popis problému 
Časté téma individuálních konzultací u obchodníků je toto: 

„Mám hotovou prezentaci – je to náš firemní standard. Mám možnost oslovit vedení firmy, kam si mě 

pozvali. Mohli by být naším zákazníkem, ale nevím, co konkrétního nabídnout. Můj známý, který u 

nich pracuje, si stěžuje na jejich web. Souhlasím s ním. Ale jak jim to mám říct? Neurazí se, když jim to 

řeknu přímo?“  

Stejně tak je nutno zpracovat i situace bez „známého“. Ta často vypadá takto:  

„Já si myslím, že by měli mít nové webové stránky, ale jak jim to mám říct?“ 

Tyto situace obchodníci vnímají jako příležitost. Potom jsou otráveni z toho, že zákazníci celé vystou-

pení mlčky odsedí, občas nahlédnou do mobilu a loučí se s neutrálním výrazem. Prezentace nevyka-

zuje formální vady, ale pocitově to nevyšlo.  

Co s tím? 
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Rozbor 

Souvislosti 

Předně je nutné si uvědomit, že zákazník musí ujít dlouhou cestu ve svých myšlenkách, než ho na-

padne nakoupit. Vy sice na prezentaci přicházíte „prodejně“ naladěni, ale zákazník většinou není 

naladěn ani na téma, které je obsahem prezentace. Zákazník běžně nosí v hlavě problémy, které 

s Vaší prezentací nijak nesouvisí. Většina lidí se přišla jen podívat a někteří dokonce litují, že se neo-

mluvili. 

Proto potřebujete zákazníka provést těmito milníky: 

1. Získat chuť poslouchat 

2. Získat zájem o Vás (někdo zkouší měřit síly) 

3. Pochopit Vaši případnou užitečnost 

4. Promyslet, jestli pro Vás má zákazník využití 

5. Naladit se na projev zájmu, diskuzi s obchodníkem, vyslovit objednávku 

 

Jak ale běžně prezentace vypadají? Obchodník zkouší představit sebe a firmu obecnými, ne vždy pro 

zákazníka relevantními parametry (čísla, reference, výčet činností) a očekává diskuzi dle posledního 

bodu výše uvedeného seznamu. Pokud zákazník neprojeví zájem, snaží se obchodník doplnit další 

informace. Takto spotřebuje všechen čas a zákazník odchází s komentářem, že to promyslí a ozve se. 

Je to logické, protože obchodník nepomohl zákazníkovi s tou nejdůležitější částí a to přemýšlení v 

průběhu prezentace.  Přitom právě … 

… možnost společného přemýšlení se zákazníkem je důležitější, 

než představit Vaši firmu a nabídku. 

Řešení 

Před vystoupením si správně srovnejte své myšlenky: 

1. Dejte promítané prezentaci minimální váhu. Nezachrání Vás. Máte univerzální profesionální 

prezentaci Vaší firmy? Máte osvědčené slajdy z minulé prezentace? Všechno se hodí, ale 

hlavní roli budou hrát právě Vaše slova. 

2. Zamyslete se nad tím, jakého člověka by chtěl zákazník na prezentaci vidět, a přibližte se to-

mu (pokud s tím nemáte problém). 

3. Promyslete si, jak sdělit informace zákazníkovi tak, aby je dokázal co nejsnáze vstřebat. 

4. Teprve nyní přejděte k přípravě elektronické prezentace. Udělejte si novou přesně na kon-

krétní situaci, nebo použijte nějakou standardní, ale musíte vše dohnat svými slovy. Musíte si 

udělat jasno, které informace mají vyniknout a v jakém pořadí bude zákazník schopen vnímat 

jejich význam. 

5. Nesnažte se být zbytečně formální nebo dokonalí. Mluvte svým jazykem a snažte se být li-

dem užiteční. Když budete chtít ohromit, projeví se to na Vašem projevu, a vyvoláte spíše boj 

než užitečnou diskusi o potřebách zákazníka. 
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A co říkat? 

0. Snažte se posluchače informovat a ne ohromit. 

1. Stručně se představte. Volte hlavně fakta, která se týkají plánované nabídky. Snažte se k fak-

tům připojit informaci o užitku. Zde obchodníci často podceňují práci s parametry a užitkem. 

2. Případné útoky z publika zpracujte se zájmem o téma a snahou být užitečný. Čekejte, až Vám 

publikum dovolí říkat užitečné věci třeba tím, že bude naslouchat nebo se dokonce i ptát.  

3. Vysílejte sugesce, které zůstávají v hlavách posluchačů, ale ještě neprovokují k námitkám. 

4. Vytvořte prostředí, které směřuje myšlenky na téma nabídky. 

5. Snažte se zařídit, aby se lidé sami ptali po informacích. Pokud se to nepovede, nenápadně 

vsuňte svůj konkrétní příklad, ve kterém se začne co nejvíce lidí poznávat. Čekejte, zda se ně-

kdo chytí. 

6. Mějte připravený závěr (výzva, pozvánka, nabídka materiálů, ochutnávka, …) 

7. Snažte se nadále budovat osobní vztah s účastníky, kteří jsou naladěni na Vaši prezentaci. 

Příklad: 

1. „…specializuji se na rozvoj pracovních vztahů a zvýšení motivace lidí. Této činnosti se věnuje-

me již 18 let a máme zákazníky v 9 evropských zemích….To pro Vás může být dobré k tomu…“ 

2 + 3.   „Možná by stálo za to naši činnost trochu rozvést. Znáte ze své nebo z jiné firmy situace, 

kdy lidé ztrácí energii a čas nekonečnými stížnostmi na témata, která vůbec nemohou ovliv-

nit? A naopak jak potom kvůli demotivaci přehlíží věci, které by změnit mohli? A paradoxně 

i malá změna by vedla k jejich větší spokojenosti na pracovišti, ...“ 

4 + 5.  Snažte se zde vyvolat diskuzi, která pomalu připojí ostatní, zvýší motivaci k diskuzi a pod-

poří zájem nakupovat. Kromě šance na prodej Vám vzniklá situace umožní ukázat Vaši od-

bornost třeba tím, že někomu něco vysvětlíte z nového úhlu pohledu nebo pomůžete radou. 

K vyvolání diskuze fungují otázky, ideálně v citlivé posloupnosti např.: 

 „Kdo z Vás se s něčím takovým setkal?“ 

 „Jaké to bylo?“ 

 „Řekněte nám k tomu něco víc?“ 

 „Co by danou situaci zlepšilo?“ (snaha získat objednávku nebo názor, o kterém se 

dá diskutovat) 

Otázku: „Jak to vypadá ve vaší firmě?“ nebo „Máte to tak ve firmě také?“ bych raději vyne-

chal. Riskujete mlčení, protože lidé neradi veřejně rozkrývají nedostatky své firmy.  

Co když zde diskuze nevznikne? Nevadí. Mějte v záloze jedno z nejčastějších témat, které 

předložíte jako příklad: 

„Když jsem si chystal prezentaci, přemýšlel jsem, jaké téma použít jako příklad. Vybral jsem 

toto … “ Popište příklad a ukažte řešení. To lidé budou vnímat jako reálné a v myšlenkách 

srovnávat se svou praxí. Někteří se pravděpodobně i rozmluví.  
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Zde se hodí nenápadně využít velkou referenci. Například: „Vybral jsem tedy situaci ve vý-

robní firmě se 2000 zaměstnanci. Tato firma je na trhu 25 let a majitelé cítí, že motivace za-

městnanců klesá. Naopak přibývá konfliktů mezi zkušenějšími a novými lidmi. Firma tak nemá 

šanci využít svůj potenciál…“ 

6.   V závěru nabídněte kontakt a diskuzi nebo posluchače vyzvěte k akci. Mohou Vás požádat 

o vyjádření k jejich společnosti. Mohou si popovídat v soukromí u kávy apod. 

 

Myslete na to, že Vaším úkolem není udělat dobrou prezentaci. To je samozřejmost.  

Vy musíte provést lidi změnou myšlení, aby vůbec začali vnímat Vás a Vaši nabídku. 

Pro více informací a konkrétní ukázky objednejte konzultaci, 

nebo přijďte na můj trénink prodeje nebo prezentace. 

 

Reference 
„Dokázat zvládnout více jazyčnou skupinu velmi pokročilých obchodníků a během dvou dnů je přivést 

k myšlence, že dlouholetý neznamená bezchybný, je nadlidský výkon a já za něj velmi děkuji. Po něko-

lika letech mám pocit, že nestagnuju.“ 

Magdalena SLováková, obchodnice, Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o. 

„S Honzou Korbelem jsem absolvovala školení zaměřené na prezentační dovednosti v rámci série ško-

lení Řečnické školy v AHA PR Agency.   

Honza je velmi pozitivní, zkušený a profesionální školitel. Přidaná hodnota Honzy šla hluboce za rá-

mec běžné osnovy. Ze školení jsem si tak odnesla spoustu cenných typů, doporučení a „fíglů" jak pra-

covat s pomůckami, dosáhnout pozornosti po celou dobu projevu či vypadat dobře a profesionálně v 

jakékoliv fázi prezentace. Velmi oceňuji jeho osobitý styl, který umožnil i přes značně odlišné úrovně a 

zkušeností jednotlivých účastníků kurzu poskytnout všem individuální přístup. Honza povznesl řadu 

mých silných stránek a ty slabé zase odkryl a pojmenoval, tak abych se na ně i v budoucnosti mohla 

zaměřovat. Já sama jsem všechny nabyté znalosti ihned promítla do praxe a fungují skvěle. Děkuji a 

kurz vřele doporučuji." 

Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank  

„Strávil jsem s Janem 2 dny v tréninku obchodních a prodejních dovedností ve skupině 6 osob. Jeho 

trénink byl velmi individuální, zaměřen na reálný svět obchodu s velkým množstvím her a cvičení. Jan 

vytvořil výjimečnou atmosféru a čas utekl neuvěřitelně rychle. Prošli jsme všechna témata, která jsme 

si přáli probrat. Rád navštívím Janův pokročilý trénink prodejních a obchodních dovedností.“ 

Daniel Vláčil (Sales & application specialist LCMS, Bruker s.r.o.)  
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