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Popis situace 

Obchodník nebo konzultant má vynikající znalost své služby nebo produktu. Je schopen 

dlouho povídat o všech parametrech. Většinou je ale trápí tyto otázky: 

„Jak prezentovat tento parametr, aby to zákazníka zaujalo?“ 

„Mám dát do prezentace tuhle informaci?“
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Rozbor 

Souvislosti 

Předně je nutné si uvědomit, že zákazník musí urazit dlouhou cestu ve svých myšlenkách, než mu 

dojde, co nabízíte. Většinou rozumí obsahu prezentace, ale chybí například tato myšlenka: 

„No jo, to je ono. Přesně tohle by se mi hodilo.“ 

Dále je nutné myslet na to, že zákazník vypíná svou pozornost, když je prezentace dlouhá, obecná 

nebo složitá. 

Zatímco konzultant nebo obchodník poctivě informují o všech možnostech, zákazníka zajímá jen mi-

nimum informací. Jsou to ty, které se týkají právě jeho. A to ještě potřebuje pomoci, aby si informace 

správně propojil se svou praxí. 

Příklad 1 – Prezentace parametru  

Prezentace před konzultací 

Obchodník: „…. Tato aplikace Vám také nabízí šablony. Na každou situaci, kdy vkládáte data, máte 

vzor, který Vás povede. Tyto šablony můžete také upravovat.“ 

Cesta k lepšímu řešení 

Trenér: „Nejprve mi řekněte, k čemu jim to je?“ 

Obchodník: „Třeba když vedoucí směny popisuje, co se udělalo, tak na to bude mít vzor. Nic nevyne-

chá a má to nějaký řád. Vedoucí se v tom pak lépe vyzná. Navíc pak jde všechno vysledovat, třeba 

kvůli reklamacím.“ 

Prezentace po konzultaci 

Návrh trenéra: „Představte si, že na konci směny má vedoucí popsat, co se udělalo. Jak to dopadá 

v praxi? Znáte to, jak občas se zapomene něco napsat, chybí report nebo nákres? Chcete mít pod kon-

trolou, že vedoucí směny vloží vše a ve správném formě? Tak právě proto máte v této aplikaci mož-

nost přednastavit šablony podle aktuálního projektu. Ty potom vedoucí směny jen vyplní. Hezké na 

tom je, že ta šablona ho povede a vedoucí směny na nic nezapomene. Až budete pátrat po datech 

třeba při reklamaci, najdete je všechny na jednom místě.“ 

Příklad 2 – Hodí se informace do prezentace? 

Aplikace nabízí uživateli plno pohledů a statistik, ale obchodník neví, které vybrat. Nerad by zákaz-

níka zavalil informacemi. 

Dotaz obchodníka na konzultaci 

Konzultant: „Mám do prezentace vložit tyhle přehledy?“ 
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Cesta k rozhodnutí zda ano nebo ne 

Trenér: „Uvidíme. K čemu to je dobré?“ (následuje několik otázek podobného typu, než se dosta-

neme s obchodníkem k opravdu cenné informaci pro posluchače. A protože je přínos zmiňovaného 

přehledu pro zákazníka dostatečně cenný, tato informace do prezentace patří. Nyní bude dobré opět 

volit přístup ze story telling (=vyprávět krátký příběh). 

Prezentace po konzultaci 

Návrh trenéra: „… Když jsem na takových projektech pracoval se svým týmem já, dostali jsme se často 

do situace, kdy jsme nemohli odhalit přesný důvod, proč jsme za plánem. Nemohli jsme zjistit, která 

směna za plánem zaostává a proč. Každý měl vždy objektivní důvody pro zpoždění a nebylo pořádně 

možné směny porovnat. Kdybych měl nějaký graf nebo tabulku, kde by byla konkrétní čísla, hned bych 

věděl tehdy víc…. Znáte to? A proto jsme v této aplikaci vytvořili tento přehled. Za mnou vidíte na ose 

X ….. a na ose Y ….. Ihned je zřejmé, že směna Z je o 23% za plánem, zatímco ostatní jen o 5% a 

o 10%.“ 

Pokud chcete prodávat a obhajovat cenu, máte teď šanci přidat další informaci: „…když jeden den 

stojí 40.000USD, tak si představte, kolik jakou ztrátu znamená takové zpoždění na celém projektu. 

(odmlka) výsledek. (odmlka)“. Na tuto vsuvku se můžete později odvolat při argumentaci ve prospěch 

vyšší ceny aplikace. 

A příběh může pokračovat, aby dále prováděl posluchače až do hladkého řešení: „Když tedy víme, 

která to je směna, stačí se podívat do dat, která máte v této aplikaci zde. …. Ihned zjistíte, jestli se vy-

skytl objektivní problém, nebo jestli je třeba řešit efektivitu práce lidí.“ 

Pro pokročilé: Pro navození situace, povídáme o sobě. Je to bezpečné a zároveň konzultant ukazuje 

zkušenosti z praxe: „Já jsem lidi vedl, takže jsem i nyní partnerem pro projektové manažery“. Protože 

lidé tuto situaci znají, ihned si ji vybaví, a prožívají ji s námi jako by byly skutečné. Nabídka řešení ve 

formě přehledu je pro ně tedy vysvobozením, které očekávají. Asi ihned nebudou nakupovat, ale je 

pravděpodobné, že může vzniknout diskuze. Potom využijte prodejní dovednosti, jak jsme se je učili 

na tréninku prodejního rozhovoru. 

Ponaučení  

1. Většina prezentujících vychází ze své touhy něco prezentovat. Dobrý prezentující to dělá 

opačně. Vyjde z toho, co je smyslem prezentace a dívá se na věc očima zákazníka. Zde bylo 

vždy smyslem získat zájem zákazníka o aplikaci.   

2. U každého bodu prezentace se ptejte: „Co z toho bude zákazník mít?“ Informace do prezen-

tace patří, pokud jste něco hodnotného pro zákazníka objevili. 

3. Navoďte správnou situaci, kde informace vyzní a zákazník svou potřebu ideálně prožije. Vy-

právění krátkých příběhů je často dobré řešení. 
 

Myslete na to, že lidé se musí nejprve dostat do správné situace a pocitů,  

aby získali zájem. 

Pro více informací a konkrétní ukázky objednejte konzultaci, 

nebo přijďte na můj trénink prodeje nebo prezentace. 
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Reference 
"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.) 

 „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 několika 

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 rámec 

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

ručuji." 

Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank  

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. 

 „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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