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Vztahový obchod 
Pokud jste se dostali k tomuto textu, pravděpodobně máte obchodní praxi. Znáte nejběžnější ob-

chodní model, který živí a bude živit většinu obchodníků světa? Těžko najdeme aktivního prodejce, 

který by ho neznal. Největší chybou by bylo, tento model obcházet a business networking vnímat 

jako záchranu. Jako správní obchodníci byste měli být schopni kdykoliv: 

1. získat kontakty 

2. zavolat studený telefonát 

3. vést studené obchodní jednání a představit se klientů 

4. zvládat následné kontakty až do získání zakázky nebo konečného odmítnutí 

5. říkat si o peníze za vynikající práci. 

Nejméně oblíbená část tohoto modelu je tzv. studený telefonát (cold call). Důvod je zřejmý. Nejste-li 

dobře připraveni, několik málo prvních odmítnutí vás odradí, vyčerpá a donutí pochybovat o vaší ob-

chodní budoucnosti. Pokud se ubíráte touto cestou, počítejte s tím, že musíte vytočit stovky a tisíce 

telefonních čísel, abyste byli dlouhodobě úspěšní. 

Studené telefonáty v žádném případě nezavrhuji. Naopak všem obchodníkům připomínám, že by se 

jim alespoň občas měli věnovat, aby si tuto dovednost udrželi. Obchodník, který neumí oslovit ne-

známého člověka, dosud nepoznal krásu a útrapy obchodu. 

Nyní se ale budeme zabývat získávání klientů na základě doporučení a prvků vlastního image. V tom-

to nastavení získáváte zakázky díky důvěře a dobrých vztazích. Jedná se o lákavou formu obchodová-

ní. Obchodník může vydělávat peníze pohodlněji. 

Myšlenka vzájemného doporučování zní lákavě a jednoduše, ale je nutné dodržovat pravidla. Dopo-

ručuji základní znalosti z oblasti chování lidí v rámci sociálních systémů. Popularita business 

networkingu stále roste, ale většina obchodníků zatím skutečnou podstatu nepoznala.   

Business networking je obchodní styl a není přímo závislý na členství v komerčních podnikatelských 

klubech a jiných „nástrojích“. Přestože jsou networkingové nástroje zajímavou podporou pro 

networkující obchodníky a podnikatele, jsou většinou koncipovány jako výhodný zdroj příjmů pro 

majitele. Snaha o násilné svazování nebývá vždy dlouhodobě účinná. 

 

 

 

 

Je nutné pochopit podstatu obchodního stylu business networking.  

Neztrácejte schopnost volání studených kontaktů. 
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Vlastní „podnikatelské prostředí“ 
Pod tímto pojmem rozumějme prostředí, které jste si vytvořili sami za účelem generování nějakých 

výhod. Většinou se bude jednat o obchod, ale můžeme jít i informace, kontakty, služby a další nefi-

nanční výhody. Důležité je, že je vytvořeno podle vašich představ, a model bývá nepřenositelný na 

jinou osobu. 

Prostředím rozumějme lidi, firmy, skupiny a možnosti, jejichž prostřednictvím dosahujete vašich cílů 

a alespoň částečně je můžete ovlivňovat nebo využívat.  

Business networking úzce souvisí s vytvářením vlastního prostředí, ve kterém se vám dobře podniká. 

S obchodními partnery a vzájemnou pomocí dosahujete lepších výsledků než jen sami běžným ob-

chodním stylem. 

Vlastní podnikatelské prostředí si můžete sestavit z různých prvků. Mezi nimi nemusí být ani jeden 

podnikatelský klub. Chcete-li využívat obchodní styl business networking, nemusíte být členem pod-

nikatelského klubu ani nemusíte navštěvovat organizované networkingové akce.  

 

 

Tvorba prostředí 

Možná znáte situaci, kdy potřebujete koupit produkt nebo službu a musíte hledat na internetu nebo 

v katalogu. Nebo vám volá neznámé číslo a nabízí např. poradenství. Jakou máte důvěru k takto zís-

kaným kontaktům? Jak naopak důvěřujete člověku, se kterým vás seznámil váš známý?  

 

 

Snaha o vytvoření skupiny prověřených známých, na které se mohu kdykoliv obrátit je tedy naprosto 

přirozená. Při kontaktu se známými nemusí jít vždy o nejlepší nabídku, ale jsme klidnější, ušetříme 

čas a energii a jsme ochotni důvěřovat. 

 

 

Každý prvek může být hodnotný 

Každý někoho zná a něco ví. Každý pro vás nepoužitelný kontakt z pohledu obchodu zná někoho, kdo 

je pro vás zajímavý. Podle průzkumů jsme všichni propojeni nejvýše přes 7 prostředníků.  

Ptejte se a naslouchejte. Najděte vlastní řád, který bezbolestně napojíte na existující. Lidé kolem si 

systému často nevšimnou. Často nevědí, že jsou součástí velké sítě.  

 

Velkým omylem řady obchodníků je omezování networkování  

na podnikatelské kluby a organizovaná setkání. 

 

Přeuspořádejte své okolí podle svých potřeb. 

 

Každý člověk ve vašem okolí zná vašeho budoucího zákazníka 

 

Rádi využíváme doporučení: „Nevíš o dobrém zubaři?“ 
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Business networking 

Pojem „business networking“ 

Slovo „networking“ je možno přeložit jako „síťování“, „vytváření kontaktů“, „propojování“ atd. Vždy 

se jedná o vytvoření většího celku propojením jednotlivých prvků (členů). Propojení vzniká přes vy-

tvoření vztahu díky správné komunikaci. 

 

 

 

Přístup v „business networking“ 

Rozdíl mezi běžným a networkujícím obchodníkem je hlavně v tom, kde vidí své zákazníky a jak se 

k nim snaží dostat. 

Běžný obchodní přístup     Business networking 

 

 

 

 

Správný networker se snaží být partnerům užitečný a usiluje o doporučení dále. Naučte se čekat. Váš 

partner se také stane vaším zákazníkem, až vás jeho okolí začne chválit. 

 

 

 

Při obchodování v rámci networkující skupiny možná získáte výhodnější nabídky. Není ale vhodné 

toto předpokládat a vyžadovat. Naopak v rámci skupiny je nutno dbát na pravidla a kvalitu. Dodávej-

te svým partnerům jen to nejlepší, plaťte faktury včas nebo před termínem splatnosti, mějte čas na 

rozhovor s partnery, prokazujte jim upřímnou úctu, poskytujte zpětnou vazbu, aby se mohli zlepšo-

vat apod. 

 

Tam vidí obchodník zákazníka ve druhé řadě 

 

Tam vidí obchodník zákazníka v první řadě 

Obchodník 

Tyto vztahy jsou minimálně nebo nejsou vůbec zajímavé 

 

Tyto vztahy obchodníka zajímají 

Obchodník buduje pevný vztah (nezáleží na druhu) 

Legenda: 

Součástí skupiny se stanete jedině díky vhodné komunikaci. 

Členství v existující síti je z velké části možné jen díky pozvání stávajících členů. 

 

Networkující partneři nechtějí, abyste jim cokoliv prodávali. 
Pozor na formulace vět: „Nabízím vám…“ 
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Klíčová myšlenka  

Rozdíl mezi běžným obchodním stylem a business networking je často cítit v přístupu k obchodnímu 

partnerovi. Málokdo vás upřímně osloví: „Pojďte na kávu a promluvíme si, jestli si můžeme nějak 

pomoct“. Tato myšlenka je jediná správná, pokud se rozhodnete pro business networking. Protože 

takovýto přístup spotřebuje při konverzaci hodě času, je třeba dobře zvážit, s kým se seznámíte. Zá-

roveň je nutné zvládnout přesné zacílení rozhovorů, aby se vaše posezení u kávy nestala vaším nepří-

telem.  

Dejte si pozor na falešné herce. Levné komerční kluby nejsou vždy zárukou kvality partnerů, přestože 

se právě tímto výrokem často prezentují. V levných komerčních klubech často najdete zoufalé podni-

katele, kteří maskují za networking své začínající nebo méně úspěšné podnikání. Pokud se klub pre-

zentuje jako klub začínajících podnikatelů, je tento fakt naopak naprosto v pořádku. 

 

 

Komerční nástroje  

Pro specifický přístup k obchodu i k obchodním partnerům v business networking vznikly také speci-
fické nástroje na podporu. Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími skupinami a jejich individuál-
ně upravenými verzemi: 

 Podnikatelské kluby: každý klub je originál a je nutno poznat jeho pravidla a atmosféru 

 Organizované akce na podporu business networking: vernisáže, ochutnávky vína, snídaně, 

večeře, sportovní nebo kulturní akce, setkání zájmových skupin, vystoupení zajímavých řeč-

níků s networkingovou přestávkou, … 

 Sociální sítě 

 LinkedIn nebo Xing jsou profesní sociální sítě. 

 Facebook je síť určená pro udržování kontaktů, vztahů a na podporu zábavných aktivit. 

 Twiter je sociální síť, která umožňuje uživatelům posílat a číst krátké příspěvky zaslané 

jinými uživateli – tzv. „tweety“. Jsou to textové zprávy dlouhé maximálně 140 znaků, kte-

ré se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů 

(„followers“).  

 

 

Networkingové kluby a jejich akce 

Na trhu najdete desítky komerčních networkingových klubů. Jsou zajímavým doplňkem a podporu 

pro vaše networkování, ale nebuďte na nich závislí. Většinou plní primárně úlohu výdělečné činnosti 

pro majitele nebo jsou prestižní záležitostí. Tam, kde je kladen důraz na rychlý růst klubu a vztahy 

mají obstát vedle placení členství, vznikají ve většině případů komplikace. 

Představme se navzájem a proberme, jak si můžeme být užiteční 

Neustále zanechávejte stopu! 
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Přirozené fungování člověka a sociálních systémů 

Vlastnosti sociálních systémů 

Vycházíme z předpokladu, že jsou všechny systémy pro vnější vstupy uzavřené. Samy rozhodují, zda 

vstup přijmou nebo odmítnou. Toto nastavení kritérií pro zpracování vstupů je jedním z pevných pa-

rametrů systému. Při nevhodném „podráždění“ podnětem vstup odmítají.  

Člověk a vztahy 

Vaše činnost v budování nových sítí se dotkne i stávajících vztahů.  Výjimkou nejsou ani výměny části 

vašich přátel. V případě udržování vztahů je kapacita lidského mozku omezená. Jak píše ve své knize 

„Bod zlomu“ Malcolm Gladwell, přibližně u 150 kontaktů je hranice, kdy přestáváme mít přehled o 

vztazích. Na tuto skutečnost často narážíme i u firem, které překročí hranici 100 zaměstnanců a vel-

mi rychle nastupuje nárůst anonymity. 

Poznatek je důležitý i pro ob-

chodníky. Z výše uvedených 

150 kontaktů rezervujeme ur-

čitou část příbuzným, nejlep-

ším kamarádům, kolegům 

a neobchodním přátelům. Zby-

lých pár desítek volných kon-

taktů uvolňujeme pro ob-

chodní partnery. Pak docení-

me možnosti doporučení a 

networkingu, protože nemů-

žeme budovat hodnotné vzta-

hy s každým potenciálním zá-

kazníkem. 

Obchodník buduje pevné spojení 

(nezáleží na druhu) 

Obchodník 

Minimálně nebo vůbec nevy-

dělají. 

 

Tyto vazby obchodníka zajímají 

Tam vidí obchodník zákaz-

níka ve druhé řadě 

 

Tam vidí obchodník zákazníka 

v první řadě 
Společné 

Téma: 
„VZÁJEMNÁ 

POMOC“ 

Společné 
Téma: 

„Sdílení 
kontaktů“ 

desítky 

kontaktů 

desítky 

kontaktů 

Mozek má výrazné omezení vzhledem k počtu udržitelných 

kontaktů 

 

Legenda: 
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Sítě kontaktů 

Prvky sítě 

Článkem vaší sítě může být jakýkoliv člověk nebo skupina lidí. Protože se jedná o obchod přes vztahy, 

je dobré mít možnost navázat vztah s vlivnou osobou v nějaké skupině. Ušetříte tím hodně času. 

Osoby 

Spojovatelé: lidé, kteří pouze ze zájmu poznávají nové lidi a nosí v hlavě a v mobilu obrovskou data-

bázi kontaktů.  

Maveni: lidé, kteří pouze ze zájmu sbírají informace a mají přehled o novinkách a detailech v určitých 

oborech. Mívají větší přehled, než odborníci v tomto oboru pracující. Udělejte si z nich poradce. 

 

 

 

 

 

Která osoba v obrázku je spojovatel? 

Skupiny  

Již existující skupiny mají při správném napojení do vaší sítě veliký přínos. Většinou stačí napojení 

na vedoucí článek skupiny. Při vynaložení námahy na vytvoření vztahu s jedním člověkem získáte 

otevřené dveře i k ostatním.  

Takové významné skupiny mohou být skupiny zákazníků, zájmové skupiny nebo třeba skupiny ob-

chodních partnerů. Těmi jsou často i podnikatelské kluby.  

Správa sítě 

Založení 

Založit síť může kdokoliv. Je nutné najít prostor pro motivaci partnerů. Dobře formulujte vizi, poslání 

a hodnoty, kterými se chcete jako skupina řídit. 

Pro založení významné sítě je třeba dosáhnout jistého osobního rozvoje a získat dostatek zkušeností. 

Každý člověk si vybírá, s kým chce být spojován, kým se nechá vést a jaké hodnoty ho pojí 

s ostatními. To samé platí i při získávání zajímavých klientů. 

Pro založení je nutné vyhledat správné partnery. Otázka volby lidí je velmi často diskutována a větši-

nou „kvalitní“ lidi musíme delší dobu cíleně vyhledávat. 
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Při propojování dbejte na zisk stejně jako na kvalitu a reference. V networkingu je vaše jméno velmi 

důležité. Pokud jednou zklamete, zjistíte, že máte dveře zavřené u veliké části trhu. 

Zaměřte se na následující činnosti: 

 seznamování se a propojování další osob, 

 hledání příležitostí „zanechat stopu“ (akce, doporučení, kluby, …), 

 pochopení stávajících vazeb a hledání mezer. 

Vize, poslání a pravidla  

Vize a poslání jsou hnacím motorem skupin a jsou společným tématem, které udržuje seskupení po-

hromadě a přitahuje další „správné“ kandidáty. Jakýkoliv kompromis v tomto „rámci“ fungování sku-

piny způsobuje vážné komplikace spojené s výkonností a loajalitou. 

Při vytváření jakékoliv skupiny je nutno ihned od začátku jasně komunikovat vizi i poslání. Neustále 

ověřujte, zda nově příchozí členové obojímu rozumí a umí si představit svou roli v budoucnu 

v souladu s vizí a posláním. Podporujte otevřenou komunikaci ohledně těchto témat a nenechávejte 

vzrůst sebemenší pochybnosti o správnosti a užitečnosti pravidel. 

Pravidla je vhodné stanovit společně s prvními zakládajícími členy a vyhýbat je výjimkám. Pravidla 

jsou závazná a nejvíce na jejich dodržování dbá vedení skupiny. Pravidla jsou také jediným měřítkem 

správného a nesprávného chování. Při nesprávném chování vám pouze jasná pravidla umožní vylou-

čit neužitečné členy. 

Pokud vizi, poslání nebo pravidla nestanovíte již při vzniku skupiny, s velkou pravděpodobností nara-

zíte později na odpor části členů. Abyste odpor překonali, budete nuceni přijmout kompromisy, které 

negativně ovlivňují efektivitu fungování skupiny po celou dobu její další existence. 

Rozšiřování 

Každou změnou v týmu/síti jsou narušeny stávající vazby a vzniká tím nový systém. Toto riziko je 

nutné podstupovat uváženě. Těžké situace jsou přijetí nového člena a jeho zapojení do stávající 

struktury nebo naopak vyloučení člena po předcházející úzké spolupráci. 

Kdy rozšiřovat? Expanze přináší starosti a často mírný zmatek. Stávající funkční zdroje mohou být 

ohroženy vaší nepozorností kvůli koncentraci na probíhající změnu.  Před změnami doporučuji pro-

vést: 

 stabilizace: nutné ustálené pevné vztahy a vzájemné důvěra. Někdy je nutno předem vyjed-

nat rozšíření o možnou konkurenci, aby byla pravidla předem dána a existující partneři ne-

měli pocit ohrožení;  

 optimalizace: zvýšení efektivity spolupráce bývá jednodušší než zavádění něčeho nového. 

Opodstatnění pro rozšiřování: je nutné promyslet, čeho dosáhneme rozšířením a jaká tento krok 

přináší přednosti a rizika. Dobře zvažujte a komunikujte s partnery. 

 

 

Nejprve optimalizujte stávající, potom teprve rozšiřujte. 
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Udržování sítě 

Vaše síť vyžaduje pravidelný kontakt a sledování probíhajících změn. Protože se jedná o živý systém, 

neustále se vyvíjí. Neustále je třeba:  

 hlídat společná témata a „oprašovat“ vizi, 

 sledovat chování členů a dodržování pravidel, 

 analyzovat přínos a funkčnost. 

Analyzování sítě 

K udržení přehledu ve větší síti je vhodné nakreslit si graf. Jména nebo označení osob/firem a jejich 

umístění v síti. Vymyslete si vlastní zápis (pozice osob v síti nebo toky jednotlivých propojení,…). Mu-

sí být čitelný pro vás.  

Je vhodné sledovat uskutečněné obchody a kvalitu a kvantitu komunikace mezi členy. Tyto záznamy 

je dobré pravidelně vyhodnocovat a neustále plánovat následné kroky. Při podcenění podpory sítě 

nebo porušení pravidel se síť časem rozpadá nebo si stanoví vlastní vizi a pravidla fungování. 

Optimalizace při překročení vašich možností 

 Time-management- hlídejte svůj čas, komu a čemu ho věnujete. Stanovte si priority a cíle a 

své činnosti vztahujte k nim. Rozvíjejte k efektivitě i ostatní členy sítě. Slabý člen oslabí celou 

síť. 

 Selekce nejpřínosnějších položek k jejich dalšímu rozvoji podle ukazatelů (Paretovo pravi-

dlo):   

o intenzita a spolehlivost vztahů, 

o slučitelnost zájmů, 

o uspokojení pro vás a ostatní členy, 

o vztah k vizi a pravidlům. 

 Recyklace – opakujte to, co jednou fungovalo tak dlouho, dokud to fungovat bude. 

 Delegujte činnosti, popř. zapojte další členy. Ušetříte čas a zapojení členové cítí větší souná-

ležitost se sítí. 
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Vyloučení ze sítě 

Vztahy mezi lidmi existují nezávisle na dohodách a pravidlech. Neznají žádné hranice a snaha o jejich 

přerušení může podpořit naopak jejich posílení. Každou změnou v síti jsou narušeny stávající vazby a 

vzniká tím nový systém. Každý odchod člena skupiny může přinést pozitivní i negativní odezvu. Riziko 

negativních dopadů je nutno podstupovat uváženě. Již vytvořené vazby mezi členy není možno 

s vyloučením ze sítě násilně ukončit a jedině funkční pravidla mohou vylučování členů usnadnit.  

Rozhodnutí o vyloučení je nutno provádět ve vztahu ke známým pravidlům, která všichni členové bez 

výhrad přijali. Před vyloučením je nutno získat podporu všech členů. Tím předcházíte vztahovým 

problémům, pomalému rozpadu celé sítě nebo úniku zakázek. 

Odměna za zprostředkování obchodu 

Existuje více možností, jak se za pomoc s obchodem můžete odvděčit: 

 Provize: nejlépe volit v případě nerovnoměrného objemu zprostředkování zakázek 

a za předpokladu, že je vztah postaven na obchodu a vzájemném doporučování. Nutno pře-

dem vyjednat.  

Pokud chcete provize vyplácet, domluvte si přesná pravidla. Za nejdůležitější považuji defi-

novat kritéria pro hodnocení odvedené práce v porovnání s nárokem na provizi.  

 Bez provize: převážně v případě, že je objem zakázek vyrovnaný nebo se podnikatel soustře-

dí pouze na vlastní práci a klientelu. Dlouhodobě se mi jeví tato varianta jako nejlepší. 

Práce s kontakty 

Kontakt je důležitý pracovní nástroj každého obchodníka. V business networking obchodním stylu 

platí toto pravidlo dvojnásob. Pečujte o kontakty, ukládejte pečlivě vizitky, zálohujte a udržujte kon-

takty. S informacemi zacházejte opatrně a bezpečně. Najděte si čas na hledání možných propojení – 

část vašich myšlenek se musí zabývat podporou vašich partnerů. 

Obchodní techniky  

Žádejte o seznámení a doporučení 

Naučte se požádat o podporu nebo spolupráci. Nebojte se poprosit o seznámení s konkrétní osobou 

nebo o doporučení známým vašeho obchodního partnera. Zde je nutná emoční inteligence a komu-

nikační dovednosti. Připravte vhodnou situaci a formulace, ať nepůsobíte zoufale!  

Buďte odlišní  

Pokud chcete dosahovat neobvykle dobrých výsledků, musíte se chovat neobvykle. Odlišnost se 

snadno projevuje v komunikaci, vzhledu, chování a v užívání technik.  

Je dokonce možné vlastním dobrým příkladem zdůraznit nedostatky konkurence. Najděte její slabá 

místa a staňte se v této oblasti viditelně lepšími.  
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Osobnost v oboru 

Jako význačná osobnost v oboru máte možnost působit na další účastníky trhu. Můžete oslovovat 

veřejnost, ovlivňovat myšlení zákazníků apod. Pak již „nelovíte“ zákazníky – chodí za vámi sami. Jako 

odborníci prodáváte vaše produkty snadněji. Budoucí zákazníci se chodí ptát, až jednou koupí.  

Trénink sebeprezentace 

Business networking vám připraví řadu příležitostí k seznámení. Takové příležitosti jsou typické velmi 

omezeným časem a nutností vyniknout ve velkém počtu lidí. Pouze úspěšní mají dostatek druhých 

příležitostí rozpovídat se o svém podnikání více. Při nezvládnutí krátkých představení jsou obchodníci 

nuceni opět lovit a jejich snahy bývají často rušivé a násilné. 

Krátké představení 
Setkání většího počtu podnikatelů často začínají rychlým představením. Čas bývá velmi omezený 

(např. 1 minuta), aby bylo představení časově i informačně únosné.  Zapomeňte tedy na složité pro-

jevy. Vyberte to nejdůležitější a při představení se přizpůsobte publiku. Využívejte: 

 volte funkční klíčová slova,  

 formulujte stručně a srozumitelné podle typu posluchačů, 

 buďte seriózní a zajímaví, 

 pracujte s emocemi, pokud je to možné. 

Pokud nezaujmete nebo vás partneři nepochopí, většinou se vytratíte z paměti. Nikdo vám neúspěch 

ani nenaznačí. Jen nebudete v centru dění. 

Cvičení 1: Představte se při podání ruky. K dispozici máte 1-3 věty. Podejte si ruku s dalšími účastníky 

kurzu, představte se jménem, zapamatujte si jméno partnera, zeptejte se na jeho podnikání a na 

konci představte sebe. 

Cvičení 2: Představte sebe nebo vaše podnikání maximálně v jedné minutě všem tak, abyste zaujali 

zákazníka a obchodní partnery.  Pozornost a čas jsou omezeny. Musíte tedy ve velmi krátké době 

představit zejména následující body: 

 sebe a firmu, 

 obor činnosti, 

 jedinečnost / přínos / konkurenční výhodu, 

 co můžete nabídnout kromě svých služeb, 

 co hledáte, 

 slogan, motto,.... 
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Vzdělávání v oboru 
Není vhodné stále mluvit jen o obchodu a snažit se „lovit“. Tak se chová většina obchodníků a klienti 

to nemají rádi. Naučte se přitahovat klienty svou odborností. Podělte se občas o cenné rady a buďte 

tak užiteční lidem v okolí.  Když získáte pověst odborníka, rádi za vámi přijdou s konkrétní poptávkou 

a s důvěrou vám svěří i náročnější zakázky. Tato dovednost vám umožní získávat zajímavé klienty. 

Cvičení: Povídejte 5 minut něco zajímavého z vašeho oboru tak, abyste zaujali. Cílem je vzbudit zá-

jem, pocit důležitosti a odbornosti a probudit v posluchačích touhu být v kontaktu s vámi. 
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Doporučené zdroje informací: 

Knihy:  

 Malcolm Gladwell: Bod zlomu 

 PaedDr. Mgr. Petr Parma: Umění koučovat 

 Stefan F. Gross: Vztahová inteligence 

 Jaroslav Kmenta: Kmotr Mrázek (vrchol networkingu a nebezpečného oportunismu) 

 Knihy o fungování sociálních systémů 

Další zdroje:  

 Networkingové kluby: http://www.bforb.cz, http://www.businessforbreakfast.cz, … 

 Sociální sítě online: Facebook, LinkedIn, Xing…  

 Životy úspěšných podnikatelů a obchodníků 

 Informace o vzniku organizovaných skupin 
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