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Název dnešní kapitoly ukrývá hádanku – jedno ze 
zakázaných slov (podle minulého dílu). Dokážeš 
ho najít? Slíbila jsem jen samá pozitiva přesto, 
trpělivý čtenáři, pokud jsi nezachytil slovo „nabíd-
ka“, mazej ho bez váhání ze svého slovníku.

Nezjemníš to ani s nabídečkou – i sebevíc 
zdrobnělá nabídka je pro klienta zase jen 
nabídkou = bude se platit – a to se nikomu 
nechce! Jak to ale říct, aby ti zákazníci chtě-
li platit? Je „návrh“ tou správnou náhradou? 
Jistě namítneš: je to slovíčkaření! Souhlasím: 
obchod je o slovíčkaření!

Účinná prodejní prezentace
Z předchozího dílu už víš, z čeho mozaiku 
prodejní prezentace poskládat. Jednoduše: zá-
kazníkovi představíš srozumitelnou řečí pro-
dukt/službu. Bude to ten, který můžeš prodat 
a nejlépe odpovídá zákazníkovým prioritám 
a potřebám. Zní to jako maličkost – avšak 
má to svá úskalí – posuď sám:

Pokud prezentaci připravuješ v písemné 
formě – využívej obrázků a schémat. Cílem 
je posunout zákazníkovo rozhodování z ro-
viny čistě racionální (na základě surových 
parametrů) do roviny emoční a tady je ob-
raz pomocníkem. Dalším pomocníkem jsou 
prospěšnosti. Mezi oblíbená cvičení na pro-
dejních trénincích je „najít co nejvíce pro-
spěšností obyčejné fixy“ – anebo „prodat 
mrazničku Eskymákům“. Vyzkoušej si to, 
anebo budeme konkrétnější – zkus vymyslet 

srozumitelné a vlastní prospěšnosti pro tyto 
vlastnosti produktů:

Záměrně vybírám i vlastnosti, které se mo-
hou zdát „obyčejné“ – a právě v tom může být 
tvoje konkurenční výhoda: že dokážeš fádní 
parametry převést na prospěšnosti, které zá-
kazník od výrobku/služby očekává. Uvědom 
si, že jen podle ceny, případně parametru se 
rozhoduje pouze zákazník, který jednoduše 
jinou možnost nemá. (Při trénincích je to 
ihned poznat – dobří obchodníci nemají ce-
nově citlivé zákazníky.)

Osnova prodejní prezentace
A zbývá dát prezentaci/návrhu správnou struk-
turu – osnovu. Čteš správně, žádné nabízení – 
budeme zákazníkovi prezentovat. Uvidíš, že 
po předchozích lekcích to bude snadné:
1) Úvod – tvoří 15–20 % prezentace. Pro IT 

resellera to může být nejčastěji „řešení“, 
„zajištění“, „zlepšení“, „obnova“… Zákazník 
musí jasně pochopit, proč má číst/poslou-
chat dál;

2) Stať – tvoří vlastní obsah – fakta: tuto část 
musí tvořit srozumitelné výhody, jinak je 
ihned ignorována a přeskočena;

3) Shrnutí – není ani tak opakováním, jako 
spíš připomenutím nejdůležitějších bodů – 
toho, co by si zákazník měl rozhodně za-
pamatovat;

4) Závěr – správný závěr se neobejde bez „vý-
zvy k činu“: u písemné formy to může být 
výzva k dotazům, návštěvě… Při osobním 
prezentování je velmi osvědčené „co na to 
říkáte“. Elegantně tak předáte zákazníkovi 
slovo a povzbudíte ho k námitkám.

Námitek se přítom vůbec nemusíš bát, 
protože ty nejhorší jsou nevyslovené a ka-
ždá námitka je vyjádřením zájmu. Přesto 
se na námitky zaměříme – v příštím díle 
seriálu.

O autorce seriálu 
Vystudovala VŠB v Ostravě a krátce po do-
končení studia v roce 1992 získala pro ČR 
zastoupení nadnárodního koncernu. Uvedla 
na trh tehdy novou značku kosmetiky a vy-
budovala prodejní síť. Postupně se dostala, 
přes manažerské funkce, ke vzdělávání 
obchodníků a manažerů. V roce 2005 za-
ložila vlastní vzdělávací agenturu Empiria 
Consulting. V současnosti se zabývá i koučo-
váním středního a vyššího managementu.

Jak prodat dražší, ale kvalitnější zboží neodolatelnou nabídkou
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Představíš 
srozumitelnou 
řečí

Používej takové termíny, 
u kterých si můžeš být jistý, 
že jim zákazník 100% rozumí. 
(A samozřejmě i ty sám.) 

Bude to ten 
(produkt), který 
můžeš prodat

Lidové přísloví o holubu 
na střeše a vrabci nejlépe 
vystihuje situaci, do které 
se snadno dostaneš, pokud 
jednoduše zapomeneš myslet 
na prodej. Háček je v tom, že 
za sebelepší prezentace bez 
zboží zákazník nezaplatí.

Nejlépe odpovídá 
zákazníkovým 
prioritám 
a potřebám

Tvé preference nejsou vůbec 
důležité. Dobrý obchodník 
nezapomene „prodávám, co 
bych si sám koupil“ vyslovit 
s dovětkem „na vašem místě“.

Vždy poctivě

Nejsem mravokárce! Jen ze 
zkušeností cítím povinnost, 
milý kolego, varovat tě: nikdy 
nezkoušej zákazníkovy důvěry 
zneužít. Pozná to.

Vlastnost Prospěšnost

Notebook 2 v 1 
(konvertibilní notebook)

Můžete používat jako 
tablet a notebook 
současně

Dotykový displej

Next business day on site 
servis 

Toner na 10 000 stran

Připojení přes USB 3.0

Wi-Fi N 300MBps

IPS displej

Procesor Intel Celeron 
1007U

Pevný disk 500 GB

Integrované antény

Připojení přes Bluetooth 
i kabelem

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.


