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Popis problému 
Velmi častá chyba obchodníka při prezentaci nabídky zní takto: 

„Takže jsme se domluvili na 5 kusech tohoto produktu. Kdybyste k tomu chtěl ještě službu A, tak to 

umíme taky. S tím souvisí ještě zapůjčení tohoto zařízení zdarma, tak stačí zavolat, když budete po-

třebovat…“  

V praxi potom firmy říkají: 

„My máme tuto vynikající službu A jako doplněk našich produktů, ale zákazníci ji kupují jinde. Ob-

chodníci ji prý nabízí, ale nedaří se jim.“ 

Víte proč? 
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Rozbor 

Souvislosti 

Předně si je nutné uvědomit, že: 

 Když zákazník kupuje A, není připraven myslet na B. 

 Když zákazník naslouchá, není připraven ihned odpovídat. 

 Prodej je proces – každá klíčová informace potřebuje svůj čas. Nejprve je nutno vytvořit pro-

středí, kde daná informace vyzní. Formálně vyjmenovaný seznam možností není kvalitní na-

bídka/prodej. 

Pokud sdělíte informaci nezávazně jen tak mezi řečí, nebo položíte „polootázku“, dostáváte se do 

nevýhodné pozice: 

 Zákazník informaci dostal a je hloupé o ní mluvit znovu. 

 Nemáte odpověď ANO ani NE. 

Řešení 

Srovnejte si v hlavě myšlenky. Než budete mluvit, rozhodněte se v klidu a logicky bez slepého nadšení 

pro produkt: 

 Co zákazník skutečně chce a co o tom musím říct? 

 Co zákazník naopak nezmínil a nesmím o tom tedy mluvit zbytečně? 

 Kdy a v jaké situaci lze dané informace říct /otázky položit? 

 Zakažte si začínat věty  

o „Kdybyste chtěl, mohu Vám nabídnout….“. Zeptejte se raději přímo: „Využijete toto?“  

o „Já nevím, jestli jste četl…“. Ptejte se: „Stihl jste přečíst…?“ 

a čekejte na odpověď. Můžete také raději o některých detailech pomlčet a dostat se k nim při 

lepší příležitosti. Obchodník musí umět vyčkávat. 

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. 

„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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