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Popis problému 
Obchodníci mi v tréninku často kladou následující dotazy: 

„Udělal jsem docela dobré jednání. Zákazník si objednal nabídku na konkrétní věc a já mu ji včas po-

slal. Už měsíc se mu ale nemůžu dovolat.“  

„Domluvil jsem se zákazníkem, že si zavoláme a on mi už několik týdnů nebere mobil ani neodepisuje 

na maily.“ 

Co mám dělat? 
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Rozbor 

Souvislosti 

Předně si je nutné uvědomit, že při krátké odmlce mohla zasáhnout nečekaná událost: nemoc, stres, 

nehoda,… 

Pokud zákazník nereaguje delší dobu:  

 mohla se změnit situace,  

 zákazník již svou povahou není upřímný, 

 obchodník v jednání něco podcenil. 

Poslední bod je nejčastější. Navíc na něj má obchodník vliv. Proto se mu budeme věnovat dále.  

Prevence 

Většina těchto situací je řešitelná preventivně vysoce kvalitním jednáním a především závěrečnou 

dohodou. 

 Mluvte méně o sobě a hlavně se soustřeďte na potřeby zákazníka.  Doporučuji dobře pocho-

pit fáze prodeje včetně jejich vzájemných vazeb. 

 Až uslyšíte potřebu zákazníka, nemusíte hned prodávat. Některé tzv. slabé potřeby jsou pou-

ze povrchní a je třeba se doptat dále. Skutečná potřeba je zabarvená emocemi. Když omezíte 

monology a zkrátíte představení, zákazník může dřív sdělit své „slabé“ potřeby. Máte potom 

ještě hodně času dostat se mnohem hlouběji. 

 Nabídka musí být opřena jen o informace, které zákazník řekl. Ideálně o jeho slova. Například 

takto: „Když jste říkal, že chcete A a B, tak Vám právě proto nabízím toto řešení“. Naopak 

hodně zákeřné jsou situace, kdy obchodník namísto dotazování mluví takto: „Kdybyste chtěl 

A, tak Vám rád zašlu nabídku. A pokud byste k tomu chtěl i službu B, tak tu máme hodně kva-

litní“. Tento styl komunikace je velmi neosobní a zákazník má pocit, že se ho netýká. 

 Závěr rozhovoru musí být přesný a bez sporných nebo málo vyjasněných bodů. Nejhorší zá-

věr tento: „Tak jsme domluvení a já vám to pošlu do zítra. Potom si zavoláme a probereme 

zbytek“. Obchodník musí být naopak přesný v každém detailu: „Slíbil jsem vám nabídku do 

pátku. Abych ji mohl zpracovat, potřebuji od vás tyto informace do zítra. Pošlete mi je Vy ne-

bo Vaše asistentka? Jak mám postupovat, kdyby se neozvala? Dáte mi na ni kontakt?... Když 

jsme to takhle shrnuli, je něco, co by Vám mohli ve včasné reakci bránit?...“ Nic není tabu. 

Řešení 

 Zkuste více druhů kontaktů. 

 Využijte „náhody“ – například se nechte někým spojit apod. 

 Zavolejte z jiného čísla. 

 Pusťte zákazníka z hlavy a příště buďte lepší. 

Poslední možnost doporučuji. Uvolněte si hlavu a příště buďte lepší. 
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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. 

„Kurz prodejních dovedností, u pana Korbela byl pro mne jeden z nejužitečnějších kurzů tohoto typu, 

jež jsem kdy absolvoval. Skládá se především z interakce, následným odborným rozborem a doporu-

čeními, jež se prakticky aplikují. Oproti jiným kurzům zde byla větší míra zapojení, odnesl jsem si něko-

lik cenných rad, které jsem si během kurzu měl možnost osvojit a budu je tak moci aplikovat v praxi." 

Lukáš Netolický, Senior Consultant, Landlord Representation - Office Agency at Cushman & Wake-

field  

"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.  

"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 otázek, 

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 předávat své zna-

losti a práci dělá zodpovědně a rád - tak to na mě aspoň působilo. Dobrá energie nás provázela 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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