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Popis zadání 
Řada obchodníků během prezentací nebo prodejních jednání příliš dlouho mluví o své firmě. Namísto 

vzbuzení zájmu tak zákazníka spíše uspávají. 

Co doporučuji při konzultacích nejčastěji? 
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Rozbor 

Souvislosti 

 Zákazník neocení informace, které říká každý obchodník. 

 Člověk nepřijme informaci, když neví, k čemu je mu dobrá. 

 Když člověk delší dobu poslouchá, těžko přechází do diskuze. 

 Pokud posluchače nezaujmete v prvních několik větách, sníží svou pozornost. 

Řešení 

Vzpomeňte si na poučku FAB: 

 Vaše firma je popsatelná parametry stejně jako Váš produkt. Naučte se parametry znát a 

kromě toho je třeba vědět, co mohou znamenat pro různé typy zákazníků. 

 Zákazník má hodně potřeb, ale jen málo z nich se překrývá s Vaší nabídkou. Navíc většinou si 

zákazník nedá práci s tím, aby své potřeby aktivně propojoval s představovanými parametry. 

 Abyste uspěli, musíte mít potřebu zákazníka nebo ji dobře odhadnout.  

 

Nemluvte dlouho. Zákazník nepotřebuje vědět vše o Vaší firmě 

Potřebujete jen rozproudit diskuzi. 

Příklad 

 Parametr: Naše společnost je na trhu již 25 let.  

 Užitek: To znamená, že máme důkladně prověřené know-how. Například, pokud bychom 

spolu začali takový projekt, můžete si být jistí, že víme jak začít, předvídáme rizika a bez-

pečně Vás projektem provedeme. Navíc díky této historii máme řadu referencí.  

 Pokus o dialog: Zajímaly by Vás některé? ….  
 

… Samozřejmě lze klást otázky i dříve a nabízím příklady:  

 Co je Vaše největší obava, kdybyste se do toho projektu pustili? 

 Jak moc je pro Vás důležité, aby projekt klapl na první pokus? 

 Víte, co je největší riziko takových projektů? … Je to nepřesnost načasování, což vede 

k prodlevám. CO by u Vás znamenala prodleva 1 týden? … 
 

Reference 
„Po 15ti letech v obchodní činnosti jsem opět udělal další krok vpřed. Díky.“ 

Václav Mikolášek, obchodní manažer, Golden Gate 

„Ve srovnání s ostatními lektory jednoznačně nejlepší. Poutavý a poučný obsah o podání. Kurz mi 

ukázal praktické použití vět a slov v rozhovorech.“ 

Daniela Jíšová, poradce, AXA pojišťovna a.s 
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