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Milý čtenáři, mám ráda naši mateřštinu. 
Všimni si rozdílu: uzavření obchodu a uzavření 
prodejny. Uzavírat prodejny, je docela snadné 
a vystačíme si na to zpravidla sami. 

Ale uzavírání obchodu – to je jiná disciplí-
na: bez soustředění a pravidelného tréninku 
uzavřete leda tak vlastní firmu.

Zdržovací manévr
Ještě dříve, než uzavřeš, zcela jistě tě čeká 
zdržovací manévr. Však to určitě dobře 
znáš. Věty jako „nechám si to projít hlavou“ 
anebo „musím se ještě poradit se ženou“ 
jsou noční můrou každého obchodníka. 
Investoval jsi spoustu energie do kontak-
tu, analýzy, nabídky. Máš zdolány všechny 
námitky, a přesto bys teď neměl obchod 
uzavřít? Podíváme se na to – zdolávání zdr-
žovacího manévru je snadné – stačí ho včas 
rozpoznat a naučit se na něj správně re-
agovat.

Zdržovací manévr je přirozená obrana 
psychiky zákazníka před změnou stavu 
(koupí, podpisem smlouvy…). Úspěšné zdo-
lání zdržovacího manévru probíhá v pěti 
krocích:

1) Přiznej klientovi právo na zdržovací 
manévr

 je v pořádku, že na zdržovací manévr 
narazíš. Např. „Musím si to ještě rozmys-
let“. Nenech se zaskočit a reaguj klidně – 
např.: „Rozumím.“ anebo „Chápu.“;

 v této fázi je klíčové vyjádření pocho-
pení, nikoliv souhlasu – tím by sis totiž 
zavřel dveře k dalšímu kroku.

2) Povzbuď klienta, aby řekl, co mu brání 
v rozhodnutí

 např.: „Možná jsem na něco zapomněl. 
Pomozte mi: co si ještě potřebujete roz-
myslet?“;

 DŮLEŽITÉ: ptej se otevřenou otázkou 
(viz předchozí díly);

 pokud postupuješ správně, klient ti pro-
zradí, co skutečně brání jeho rozhodnutí. 
Např.: „Chci si ještě cenu ověřit v klidu 
na internetu.“

3) Představ klientovi černý scénář – 
co by se mohlo stát v případě 
odmítnutí

 v obecné rovině. Nevydírej – jen přidej 
další hledisko k rozhodování: „S inter-
netem máme zkušenosti a věřte mi, nebo 

ne – ne vždy je cena na internetu cena, 
kterou nakonec zaplatíte.“

4) Nabídni řešení
 jak naplnění černého scénáře dokáže 

s tvou pomocí předejít. Např. „Navrhuji, 
že bychom se na internetové ceny podívali 
společně – ať máte jistotu.“

5) A závěrečná otázka nakonec
 jednoduše (a opět otevřeně – všimni si): 

„Co na to říkáte?“ anebo „Co vy na to?“
 stejně jako při námitkách může následovat 

další zdržovací manévr – ten budeš řešit 
stejně – anebo jsme se úspěšně propracovali 
k devátému bodu Desatera: uzavření. Jak 
uvidíš: uzavírat budeme ve dvou postup-
ných krocích: nejprve na zkoušku, a po-
kud získáme jistotu, uzavřeme obchodní 
případ definitivně – inkasem.

Zkušební uzavření
Pokud ho dobře ovládáš, dáš mi za prav-
du, že je to nejcennější nástroj obchodníka. 
Zkušební uzavření nenese žádná rizika – je 
to jen otázka na názor zákazníka. Zároveň 
však dává oběma stranám najevo, že obchod 
může být uzavřen. Oproti přímému tlaku 
na objednávku klienta „nezablokuješ“ – na-
opak: můžeš ho povzbudit ke koupi. Proto 
zkušení obchodníci využívají zkušební uza-
vření několikrát během všech fází prodejní-
ho rozhovoru.

Zkušební uzavření je otevřená otázka, kte-
rou zjistíš názor/pocit/připravenost zákazníka 
ke koupi. Například:
 „Jak se vám to líbí?“ – zahajovací zkušební 
uzavření – klient totiž může být připraven 
ke koupi již od samého počátku;

 „Co říkáte na to, že už nebudete muset ta-
hat tak těžký notebook?“ – klasický příklad 
touhu vyvolávajícího zkušebního uzavření;

 „Kdybych vám kancelářský balík nainsta-
loval, vezmete si ho?“ – tzv. výměnné zku-
šební uzavření – (v některých materiálech 
také označováno jako „dvojitý Nelson“). 
Účinné, pokud se ti podaří zjistit hlavní 
motiv nebo obavu klienta;

 „Je to tak, že preferujete značky notebooků 
HP a Lenovo?“ – tak může vypadat progre-
sívní zkušební uzavření. Ověříš si, jakou 
roli hrají v rozhodování klienta určitá kri-
téria, a ty potom „stupňuješ“.

Uzavření
Pokud máš za sebou zkušební uzavření, víš, 
na čem jsi, a tak už zbývá jediné – vrátit se 
k předchozím etapám anebo – v lepším pří-
padě – obchod uzavřít. Klienta budeme žádat 
o rozhodnutí, proto si musíš být jist, že je ten 

nejvhodnější okamžik. Je to opravdu náročná 
etapa – ale pamatuj si:

„Kdo není schopen obchod dokončit, ten si 
ho nezaslouží!“

Jde o zhodnocení celé tvé námahy investo-
vané do celého jednání, soustřeď se proto, aby 
bylo zřejmé že: věříš tomu, co klient kupuje. 
Udržuj klidnou atmosféru a bez emocí. Už 
neargumentuj. Uzavření je obřad. Uzavíráme 
otázkou a máme několik možností:
1) Přímá otázka: „Vezmete si to?“ Používej ji 

zcela výjimečně – jen když opravdu víš, 
že odpověď bude „Ano“;

2) Nepřímá otázka: „Co za programy budete 
chtít nainstalovat?“;

3) Alternativní otázka: „Budete platit kartou, 
nebo hotově?“; známá také jako „ano, nebo 
jo“ – jednoduše se ptáme tak, jak chceme, 
aby zákazník odpověděl – a přitom měl 
možnost svobodné volby;

4) Otázka na klady a zápory: „Které funkce 
na tiskárně využijete a které ne?“;

5) Získání několikanásobného souhlasu: 
„Stahujete filmy, stříháte video?“
Finále – vystavuješ fakturu – anebo pozor – 

stop! Jsme v devátém bodě Desatera – zajímá 
tě desátý bod? Právě zde je největší příležitost 
každého obchodníka. Klient koupil a opadnul 
z něj stres z rozhodování. V desátém bodě 
proto opakuj prodejní desatero k přidružené-
mu prodeji dalších služeb a produktů. Tak 
dlouho, dokud to dokážeš a klient/zákazník 
bude chtít kupovat.

Přeji mnoho úspěšně uzavřených obchodů 
a těším se na setkání na některém z tréninků 
prodejních nebo manažerských dovedností 
pod patronátem ATComputers. Informace 
o nejbližších termínech a obsahu tréninků 
najdete na adrese RMOL.CZ anebo napište 
na adresu plesinger@atcomp.cz. 

Jak správně uzavřít obchod (nikoli však prodejnu!)
Desatero obchodníka v IT – díl osmý
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