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„Všechno, co umím, jsem se naučil sám. Svou 
práci dělám rád a obchod jde tak nějak sám.“ 
S tímto názorem se jistě ztotožní většina z nás, 
aktivních obchodníků v IT. Všichni si přejeme, aby 
ono „obchod jde tak nějak sám“ nejen že platilo, 
ale aby se prodávalo ještě více. 

Nechceme však moc, při současném tlaku 
na cenové hladiny a bujícím internetovém 
prodeji? Jakou má prodejce z kamenného ob-
chodu (reseller) šanci konkurovat nádnárod-
nímu elektrořetězci nebo všudypřítomnému 
internetu? Co může být nezlomná konkurenční 
výhoda každého obchodníka v našem oboru? 
Kde se dá získat ono know-how a jak se stát 
lepším? Milí čtenáři, pokud jsou vám podobné 
otázky blízké až vlastní, pokračujte ve čtení. 
Společně s Reseller Magazine a vzdělávací 
agenturou Empiria Consulting jsme pro vás 
připravili seriál o těch pravých obchodních 
dovednostech, které každý z nás potřebuje. 
Postupně se vám je pokusíme přiblížit a po-
radíme, jak s jejich osvojením a uvedením 
do každodenní praxe. 

Deset kroků na cestě k uzavření obchodu
Představte si, pro jednoduchost, že každý 
obchodní rozhovor probíhá v deseti krocích. 
Každý rozhovor může být jinak dlouhý a zá-
leží jen na vás, kudy ho povedete. Nenechte 
se zmást: každá z fází má svůj význam a pro 
výsledek je tak zásadní, že její přeskočení 
promění celé obchodní jednání v ruletu – 
hazardní hru s nejistým výsledkem. Vězte, 
že není důležité, zdali prodáváte v obchodě, 
u zákazníka anebo přes telefon. Pokud dobře 
znáte obchodní desatero, vždycky víte, kde 
se v jednání nacházíte a co bude následovat.

Příprava na obchodní jednání
Jistě vás napadne několik přísloví – třeba to 
hráčské „no drill – no kill“. V obchodě to 
platí dvojnásob. Naštěstí nejde o život – jen 
o peníze. Určitě znáte zapomenutou vizitku, 
nepíšící tužku, vybitou baterii v notebooku, 
chybějící drobné. Pamatujte, že se všechno 
počítá, a nenechte si hned na startu podrazit 
nohy takovou drobností. Brzy zjistíte, jak klid 
z dobré přípravy ovlivní výsledek.

Nezapomeňte:
V autě či prodejně mít leštidlo na boty. 
Nepodceňujte vizitky a nešetřete s nimi: 
mějte je všude (v aktovce, autě, batohu, cyk-
lotašce, diplomatce, „zatabletemvpouzdře“...). 
Píšící propisky (pozor na značky na těch 

reklamních!) a čistý papír. Určitě vás toho 
napadne mnohem více – napište si to hned! 
Zapamatujte si celé jméno zákazníka a mějte 
uložený/napsaný jeho telefon. Avšak to nejdů-
ležitější je čas: buďte vždy dochvilní, zvláště 
při prvním kontaktu. Pokud se vám zdá tato 
připomínka jako fráze, potom pamatujte, že 
psaní omluvné SMS za jízdy je životu nebez-
pečné! Nalaďte se na úspěch! (od bručouna si 
nikdo nic nekupuje, pokud opravdu nemusí).

První kontakt –  
navázání vztahu se zákazníkem
Nejoblíbenější fáze, anebo ta nejobávanější? 
Začíná prvním dojmem, kde hrajete vabank: 
je dobré vědět, že tady se rozhodne z 80 % 
o celéhom obchodu: prostě proto, že jsme lidé 
a nedokážeme se oprostit od sympatií vůči 
druhým. Zkušený obchodník je při prvním 
kontaktu pozorný ke každému detailu, pro-
tože ví, že druhá šance nebude! Možná vás 
překvapí, že první dojem uděláte už za 3–10 
vteřin prvního setkání s klientem. Jeho mozek 
podvědomě zaznamená a vyhodnotí 60–80 
znaků a hned také rozhodne, jestli má smysl 
o předmětu obchodu jednat. Avšak pozor, ne-
zaměňujte první dojem s prvním kontaktem.

Následují důležité fáze prvního kontaktu 
– 5P: pozdrav, představení (podání rukou), 
předání vizitek, pohoštění (dle podmínek 
– prodejna vs. kancelář) a „pokec“, tj. nefor-
mální rozhovor. Proč se nejde rovnou k věci? 
Jednoduše pokud chcete, aby váš zákazník 
od vás cokoliv koupil, věřte, že když nevzbu-
díte důvěru, neprodáte! O zřetelném zdravení 
apod. se píše pořád. Raději připomenu vizit-
ku – tu zákazníkovu NIKDY nemačkat, neo-
hýbat… Vždy věnujte podané vizitce takovou 
pozornost, jakou byste chtěli, aby zákazník 
věnoval vaší nabídce!

Přijměte pozvání na kávu/čaj nebo pozvěte 
hosta, pokud to jde. Volte teplý nápoj a buďte 
ohleduplní k zákazníkovi (Kávu? Rád, pokud 
si dáte se mnou...). U teplého nápoje, podobně 
jako u ohně, se dobře vede neformální rozho-
vor. Zde se mezi vámi nastavují „komunikač-
ní protokoly“ – právě proto je tato etapa tak 
důležitá pro navázání vztahu. Budujte vztah 
založený na důvěře, nikoliv na informacích, 
kterými zákazníka ohromíte (… omráčíš, od-
radíš). Důležité je, kolik pozornosti dokážete 
zákazníkovi věnovat. Nestyďte se pochválit, 
pokud pochvalu myslíte upřímně. A vězte, že 
vždy je co pochválit. Připravte se: délku ne-
formálního rozhovoru určuje zákazník. Jeho 
průběh řídí zkušený obchodník.

Nezapomeňte:
Při navazování vztahu Ctrl+Z nefunguje. 
Dobrý první dojem pomůže udělat čistá koši-

le, pokud ho nezkazí vytahané džíny. Když 
potřebujete zákazníka odradit, pach ciga-
rety zabere spolehlivě. Pozor na podávání 
rukou: vždy jako první podává dáma, po-
tom dle důležitosti (zákazník, nadřízený…). 
Vizitku si nechte na stole – pomůže, když 
náhodou jméno klienta zapomenete. Méně 
mluvte a více se ptejte! Neotvírejte hned 
notebook, sešit, tablet… Můžete si být jistí, 
že zákazník každou neupřímnost v vašem 
jednání rychle přečte (naše mimoslovní 
komunikace je prostě vždy na jeho straně). 
Vyhýbejte se při neformálním rozhovoru 
politice, kolektivním sportům a zkrátka 
všem tématům, pokud nemáte jistotu, že 
zákazník má stejný postoj.

Pokračování příště: Jak se ptát a efektivně 
zjistit zákazníkovo přání
Zuzana Vrbová od roku 2005 mimo jiné 
intenzivně trénuje prodejní personál a ma-
nagement největší sítě IT prodejen v ČR 
a na Slovensku. Účastníkům nabízí tyká-
ní a tréninky vede interaktivně, v malých 
skupinách: tak, aby z vašich obchodních 
a manažerských stereotypů nezůstal kámen 
na kameni. Prodej trénuje podle vyzkoušené-
ho obchodního desatera, se kterým se nyní 
můžete seznámit i vy.

Desatero obchodníka v IT
Díl první

ZuZana VRboVá

Zajímá vás něco, na co v dnešním člán-
ku nezbylo místo? Napište autorce na  
e-mail: jakprodavatit@dcd.cz. Pokud to 
bude možné, odpovíme a vybrané do-
tazy si po domluvě dovolíme zveřejnit 
na stránkách RMOL.cz v rubrice „rádce“.


