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Teď tvé srdce, milý čtenáři, jistě zajásalo: konečně 
jsme se dostali k meritu věci! „Jak prodat kvalit-
nější zboží“ – to je konečně téma, které tě zajímá! 
Tak snadné to však nebude. Jednoduše: kdo 
nezvládne předchozí fáze obchodního desatera, 
prodávat dražší zboží nikdy nezačne, a pozor – 
ani touto kapitolou zdaleka nejsi ve finále!

Najdi si prosím předchozí tři čísla Reseller 
Magazinu – prodávat dražší, ale kvalitnější 
zboží začneme opakováním.

Obchodní desatero – co bys měl už vědět 
z minulých vydání RM:
1) Které fáze desatera jsme zatím probrali?
2) Kde nosí zkušený obchodník vizitky?
3) Jak dlouho trvá první dojem a až kolik zna-

ků si z něj zákazník nevědomky odnese?
4) Co je hlavní etapa navazování kontaktu?
5) Proč se při obchodní schůzce doporučuje 

volit raději teplý nápoj před studeným?
6) Jaký cíl při obchodním jednání má analýza?
7) Proč se v analýze ptáme otevřenými otáz-

kami?
8) Jaká je správná struktura analytického roz-

hovoru?
9) Kterými otázkami zjistíme priority a který-

mi vyvoláme potřeby?
Správné odpovědi nalezneš v předchozích 

číslech – anebo stručně na konci tohoto dílu. 
Neber je jako dogma. Poradit si s nimi však 
musíš.

Co bys měl vědět dříve, než začneš nabízet/
/prezentovat
Představení nabídky je totéž co prezentace
Vzpomeň si na tuto větu na dealerských setká-
ních. A platí to i naopak: ty opravdu zdařilé 
prezentace tě dokáží přesvědčit tak, že nako-
nec prodáváš zboží, o kterém byly. Přiznej si, 
že nikoliv díky parametrům prezentovaného 
produktu či služby, ale díky umění toho, kdo 
a jak prezentoval. I kdyby měl lepší produkt 
horší prezentaci, nebude prodejně úspěšněj-
ší. A to stejné platí, když prodáváš ty svým 
zákazníkům.

Vlastnosti převeď na prospěšnosti
Právě v tom slově „převeď“ je schováno 40 % 
umění prodat. Dobrý obchodník naslouchá 
zákazníkovi a zboží mu představuje ve srozu-
mitelné řeči, to znamená: vlastnosti produktu 
převádí na prospěšnosti. Například:
 „Váš notebook bude rychle spuštěný, díky 
SSD disku.“

 „S vaší novou tiskárnou budete tisknout 
mnohem více, protože tiskne, díky velkým 
100ml zásobníkům, extrémně levně.“

 „Přestanete se bát, že by se vám nový tablet 
najednou vybil, díky nové baterii s výdrží 
18 hodin.“

 „Bude vás těšit práce s fotografiemi na novém 
monitoru, který díky IPS technologii dokáže 
zobrazit mnohem více barev.“

 „Funguje i na skle a přitom v ní prakticky 
nebudete vyměňovat baterie, to je nová bez-
drátová laserová myš!“
Připusť si, že to není nic automatického 

a nakonec ani snadného. Ve tvém oboru (IT) 
jsi zvyklý porovnávat jednoznačné číselné 
parametry (frekvenci, velikost paměti, přeno-
sovou rychlost). Máš před sebou zákazníka, 
který o významu jednotlivých ukazatelů ví 
málo. Nanejvýše chápe, že 1TB disk je větší 
než 500GB, a vidí rozdíl v ceně. Skutečně 
však bude šťastnější s diskem o velikosti 
1TB? Z analýzy bys to měl vědět, takže zbývá 
jednoduchý úkol: přeložit zákazníkovi rozdíl 
velikosti do jemu srozumitelné řeči – třeba: 
už na 500GB disk se vám bezpečně vejde 
70 filmů v kvalitě DVD.

Při prezentování nabídky mluv tak, 
aby ti zákazník dobře rozuměl
Není žádná ostuda připravit se! Ano, pokud 
jdeš představit nabídku, anebo máš v prodejně 
nové zboží, věnuj čas přípravě prodejních ar-
gumentů. Vypiš si, jaké prospěšnosti nabízený 
produkt může mít na základě jeho vlastností. 
Bude se ti snadněji prodávat!

Mluv pozitivně!
Nepřeskakuj tento odstavec – vím, že jeho 
název není v naší zemi populární, na jeho dů-
ležitosti to však nic nemění. Mluv pozitivně, 
protože negativní řeč a z ní plynoucí emoce se 
s dobrým obchodem nikdy neslučují. Pozitivně 
neznamená lhát nebo zatajovat některé z vlast-
ností prodávaného zboží. Pozitivně především 
proto, že každé negativní slovo může vyvolat 
zákazníkovu námitku.

Zapomeň na slovo NE
Odteď už žádné „nemáme“, „nepodporuje“, 
„nezahrnuje“, „nefunguje“! A pozor: pozitivní 

dojem zkazí i otázky obsahující „nemyslíte“, 
„nechcete“, „nezkusíte“, „nestálo by za to“ – 
Ne, děkuji! Tak skončí většina odpovědí. 
Raději vraťte všechna slova s předponou 
„ne“ do muzea – pro neandrtálce (kdo ví – 
možná vymřeli právě pro to „ne…“).

Přísně zakázaný slovník
A vydrž, milý čtenáři, ještě pár zákazů – 
totiž zakázaný slovník. Toto téma je vůbec 
jedno z nejdůležitějších. Můžeš být přátelský 
a pozitivní miláček zákazníků – pokud ti 
však nebudou rozumět – neprodáš! Na co 
si proto dát velký pozor? Pro názornost viz 
tabulka výše.

… a dost imperativů (příkazů)! V příštím 
díle si ukážeme, jak nabídku správně sesta-
vit, představit zákazníkovi a vyvolat s ní ty 
správné nákupní emoce!

Zuzana Vrbová v roce 2005 založila agen-
turu Empiria Consulting: vzdělává obchod-
níky a koučuje manažery.
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ZUZANA VRBOVÁ Zdrobněliny Slangové výrazy Cizí slova a zkratky
routřík úesbéčko app.

tiskárnička lanka SaaS
noutbůček ntb int. (např. grafika)

servřík procák RAM, HDD, ODD
káblík pecko FireWire

klaudík (asi brzy vznikne) hademíčko cloud
Upřímně: Tak trochu „poťouchlé“ 
tyhle výrazy připadají i lidem z oboru – 
dámy prominou: zapomeň je a pochlap 
se!

Upřímně: Kdo tvůj slang nezná, musí 
si připadat jako blbec – a to rozhodně 
není příjemný pocit!

Upřímně: Představ si v muzeu u figury 
prapředka popisek, na kterém by bylo 
napsáno jen „čl. neand.“.

Zajímá tě, na co v dnešním článku ne-
zbylo místo? Napiš autorce na e-mail: 
jakprodavatit@dcd.cz. Pokud to bude 
možné, odpovíme a vybrané dotazy si 
po domluvě dovolíme zveřejnit na strán-
kách RMOL.CZ v rubrice Rádce.
Seriál vzniká ve spolupráci s AT 
Computers.

Správné odpovědi na kvíz:
1) Příprava, První kontakt a Analýza 

potřeb
2) Úplně všude
3) 3–10 vteřin a vyhodnoceno bývá 60–80 

znaků (ano, často i přibližná velikost 
nohy)

4) Neformální rozhovor
5) Zapamatuj si pomůcku: teplý nápoj 

rozpouští ledy při neformálním roz-
hovoru

6) Zjistit potřeby a priority
7) Abychom se dozvěděli co nejvíce.
8) Současnost >> minulost >> budoucnost
9) Minulost – priority, budoucnost – po-

třeby
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