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Popis problému 
Obchodníci mi v tréninku často kladou následující dotaz: 

„Jak mám prodat naše služby, když je konkurence silná, všichni máme skoro stejné služby a zákazník 

si vybírá už jen podle ceny.“  
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Rozbor 

Souvislosti 

Pokud jsou nabídky firem v oboru srovnatelné (jen výjimečně budou zcela totožné), je třeba inten-

zivně pracovat s detaily. Aby detaily vyzněly, je třeba: 

 Zneplatnit stávající neužitečný úhel pohledu na celek nebo cenu a vytvořit prostředí, kde bu-

de zákazník schopen rozlišit detaily. 

 Při prezentaci malé výhody je třeba zákazníkovi pomoci s pochopením významu tvrzení. 

Prevence 

 Jako obchodníci opravdu intenzivně a do velkých detailů přemýšlejte, kdy a v jaké situaci zá-

kazník Vaši malou výhodu ocení. 

 Udržujte si přehled oproti konkurenci, zda stále máte detailní výhodu nebo jestli Vás konku-

rence dohání. 

Řešení 

Princip: Zpočátku střílíte do vlastních řad. Obětujte sebe společně s konkurencí. Také ale hned na-

bídněte východisko/lepší řešení. 

1. Oznamte zákazníkovi, že jako dodavatelé jste v dané oblasti všichni stejní nebo srovnatelní. 

Případně užijte důvěryhodné argumenty, protože na tomto kroku stojí celá další část reakce. 

2. Nabídněte trochu jiný úhel pohledu na stejnou situaci/ukazatel s tím, že v tomto úhlu pohle-

du vynikáte. Nebo nabídněte jiný ukazatel, kde jste silnější, než konkurence. Tímto krokem 

získáte lepší vyjednávací pozici a zároveň jste zákazníkovi užiteční radou, což většinou ocení. 

Využívejte otázky. 

Příklad: „ …. Souhlasím s tím, že spolehlivost 99,99 je více než 99,98. Když projdete dodavatele napříč 

trhem, budeme se pohybovat všichni kolem stejné hodnoty.  

Když ale uvážíme, že se jedná o pravděpodobnost doručení zásilky, co toto číslo říká přímo o Vaší fir-

mě? Co Vám zaručí, že Vaše firma nebude mít tu největší smůlu a úspěšnost nebude mnohem horší? 

Když nastane problém, co oceníte potom? <míříme na zákaznický servis>  

Protože v tomto ukazateli napříč trhem najdete jen minimální rozdíly, jako další se spolehlivostí doru-

čení souvisí kvalita a rychlost péče o zákazníky například při řešení situací se zpožděním zásilky. 

A právě tady investuje naše společnost nejvíce financí i energie, abychom byli stále špičkou na trhu.“ 

Pokračování prodeje by mohlo směřovat k doporučení, že kvalita servisu je těžko hmatatelná a je 

třeba spolupráci co nejdříve vyzkoušet. 

Stejným způsobem se lze vyhnout ujištění, že se zásilky určitě nebudou ztrácet, což nelze nikdy zaru-

čit. Než řešit teorii, motivujeme zákazníka k vyzkoušení spolupráce. 
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Reference 
Ve srovnání s ostatními lektory jednoznačně nejlepší. Poutavý a poučný obsah o podání. Kurz mi uká-

zal praktické použití vět a slov v rozhovorech. 

Daniela Jíšová, poradce, AXA pojišťovna a.s. 

 „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. 

"Skvělý lektor pro obchodní dovednosti. Nezbývá než doporučit a malými krůčky aplikovat předané 

zkušenosti do praxe v obchodním styku."  

Radim Kryštůfek, sales manager, SATRA, spol. s r. o.  

Dobře cílené školení a kvalitní lektor. Mohla jsem si vyzkoušet na konkrétním případu z praxe a po-

mohlo mi to zlepšit se. (2015) 

Markéta Zástavová, Account Manager, Global Blue ČR s.r.o.  

"Nikdy jsem netušila, že by obchod mohl být zajímavý, až do té doby než jsem se zúčastnila kurzu ob-

chodních dovedností, který vedl Jan. Jeho jedinečný přístup, udělal z kurzu něco neobyčejného. Tento 

kurz ve mně vzbudil hravost, touhu a vášeň pro věc, kterou děláte. Pokud chcete něco ve vaší firmě či 

se sebou samým změnit, začněte Honzou. Nebudete litovat." 

Gabriela Lecková, obchodní zástupce, Grape SC, a.s.  

„Účastnila jsem se jednodenního semináře „Objevte sílu otázky", který se konal v Praze.  

Honza ukázal kvality, se kterými jsem se nikdy dřív nesetkala. Nejenže je to sympatický člověk už od 

pohledu, ale umí se zaměřit na konkrétní problém konkrétního člověka a pomoc mu ho vyřešit. Navíc 

jeho přístup, předávání znalostí a informací byl tak fascinující, že čas utíkal až příliš rychle. Jeho ško-

lení je velice příjemné a nenásilné. Dostane se člověku do mozku nevymazatelným způsobem a to díky 

intenzivnímu tréninku, který je spíš jen lehce prokládán výkladem. Výklad byl spíš opět formou otá-

zek, abychom na řešení přišli sami a tím spíš si vše zapamatovali. Až jsem chvílemi dostávala chuť 

vrátit se zpět do školní lavice a začít znova studovat:) Senzační člověk a skvělý lektor....ví, jak předá-

vat své znalosti a práci dělá zodpovědně a rád - tak to na mě aspoň působilo. Dobrá energie nás pro-

vázela celým dnem a vše se odehrávalo ve velmi přátelské atmosféře.  

A co vy? Už víte, jakou sílu může mít dobře zvolená otázka? Pokud ne, tak doporučuji to objevit spo-

lečně s Honzou. Honzo díky!“ 

Nina Křehotová 
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