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Milý čtenáři, možná si z minulého dílu pama-
tuješ na větu o denním chlebu a námitkách: 
doporučuji tento díl vyhledat a připomenout si 
její správné znění.

Řekli jsme si, kde se námitky berou a že 
zkušení obchodníci je mají na své straně, 
že ta vůbec nejhorší námitka je ta „nevy-
slovená“. A dnes si řekneme, jak na ně! 

Aikido
Podle této metody poznáš mistra – vyža-
duje hodně tréninku. Když ji však ovlád-
neš, budeš se na námitky těšit! Podobně  
jako v bojovém umění, využívá totiž tento 
postup síly protivníka proti němu samému. 
Zdolání námitky tak proběhne ve třech 
krocích:

1. Porozumění   2. Logické vysvětle-
ní   3. Upřesňující otázka

Porozumění
Rozhodně nezaměňuj se souhlasem a měj 
připraveno několik variant. Cílem etapy je 
prokázat zákazníkovi právo na námitku. 
Pozor: projev porozumění námitce není 
totéž jako uznání námitky za oprávněnou.

Příklad: 
Zákazník: Je to drahé. Obchodník: Rozumím, 

chápu... (Nikdy neříkej „Ano“!) 
Po tomto kroku si dej velký pozor na ale – 

bude se ti vkrádat do úst a ty je nesmíš říct!

Logické vysvětlení
Čím kratší, tím lepší – 50–100 slov, maximál-
ně jedna minuta. Každé slovo navíc může 
zákazník použít proti tobě a vytvořit další 
námitku. Soustřeď se proto na jasnou –  
rychlou a logickou – odpověď. 

Příklad: 
Obchodník zákazníkovi: Spolu jsme vybrali 

konfiguraci notebooku, která bude nejlépe 
vyhovovat vašim potřebám – stříhání videa 
ve vysokém rozlišení a prezentaci výsledné 
práce u klientů.

Upřesňující otázka
Jednoduše: řekneme si o potvrzení pocho-
pení a přijetí logického vysvětlení. Ptáme 
se otevřeně (jak jinak) a opět je dobré mít 
připraveno několik variant. 

Příklad: 
Obchodník: Co si o tom myslíte? (Co vy 

na to? Jak to vidíte?...)
Cíl je zjistit, že námitka je zdolaná a mů-

žeme pokračovat na další.

První krok k osedlání námitek je slovník, 
jaký používáme. Některé slovní obraty jsou 
totiž pro námitky jako přilévání oleje do ohně. 
Třeba nevinně vyhlížející spojka „ale“ – spo-
lečně s celou skupinou spojek odporovacích. 
Tvoji konkurenti ji úspěšně používají také. 
Pozorně si přečti příklady v tabulce.

V některých případech je konfrontační tón 
vyvolaný pouhou spojkou cítit až příliš –  
brr: raději je přestaň používat hned a to platí 
i o soukromí. Už žádné „ale“!

„Námitník“ – osobní pomůcka zkušeného 
obchodníka!
Čím se cítíš být zkušenější – déle v obcho-
du – tím bude tento úkol těžší. A přesto je 
jedním z nejpohodlnějších, protože fungu-
je i s minimem tréninku! O čem mluvím? 
Jednoduše: říkám tomu „námitník“! V klidu 
si sbírej námitky, se kterými se v praxi setká-
váš, a ke každé si napiš vhodnou odpověď. 
V klidu – ať už to byla ta správná, kterou 
jsi použil/a, anebo ta, která by ztracený ob-
chod zachránila. Nezáleží na formě. Pokud 
je budeš pečlivě sbírat, sám/a brzy uvidíš, jak 
se zdokonalují tvé vyjednávací schopnosti.

Pár příkladů z „námitníku“ skutečných 
prodejců IT:
Zákazník: Nechci se učit něco nového (upgrade 
na Office 2013)!

Prodejce: Uvidíte, kolik vám nová verze 
ušetří práce!

Zákazník: Ale nemáte to skladem!
Obchodník: Rozumím – zítra tu budeme mít 

pro vás nový a zapečetěný kus – co na to říkáte?
Zákazník: Vedle mají stejný model levněji.
Obchodník: U nás vám zajistíme rychlý 

servis, a to i po záruční lhůtě – co vy na to?
Máme je za sebou – a myslíš, že už jsme 

ve finále. Drž se: teprve teď nastává zásadní 
etapa obchodního jednání. Zákazník je na tvé 
straně, už nemá, co by namítal – a stejně ne-
koupí… Jednoduše: představit pro zákazníka 
to nejlepší zboží a přežít sprchu všemožných 
námitek ještě neznamená, že obchod dokážeme 
uzavřít. V příštím díle překonáme zdržovací 
manévr a zaměříme se na „uzavírání“. Jak 
rozpoznat správný okamžik – říct si o ob-
jednávku a ještě prodat něco navíc. Těš se!

Námitky ve službách mazaného obchodníka
Desatero obchodníka v IT – Díl sedmý

ZuZANA VRbOVá
Spojky odporovací Reakce obvyklého prodejce Reakce správného obchodníka

Ale Zákazník: Ten notebook je dražší o 3 000 
korun. Zákazník: Ten notebook je dražší o 3 000 korun.

Prodejce: Ale startuje rychleji díky 
modernímu SSD disku.

Obchodník: Bude rychleji připravený k práci, oproti 
levným modelům – tak, jak potřebujete. Díky 
modernímu disku SSD.

Avšak Zákazník: Budu potřebovat zajistit 
pravidelnou údržbu serveru, dokážete to?

Zákazník: Budu potřebovat zajistit pravidelnou 
údržbu serveru, dokážete to?

Prodejce: Můžeme to zajistit, avšak (leč) 
bude to za příplatek.

Obchodník: Ano, samozřejmě, zajišťujeme 
pravidelnou údržbu. Připravím vám návrh 
vhodného režimu.

Nýbrž Zákazník: Takže ten router mi nastavíte doma 
za 499 korun?

Zákazník: Takže ten router mi nastavíte doma 
za 499 korun?

Prodejce: Počkejte – nastavení doma není 
za 499, nýbrž za dopravu 199 a práci 499 – 
dohromady 698 korun.

Obchodník: Domů k vám přijede náš technik, 
v čase, kdy vám to bude vyhovovat, na routeru 
nastaví zabezpečení a také zkontroluje funkci 
a dosah signálu přímo ve vašem bytě. I s dopravou 
za 698 korun – co na to říkáte?

Naopak
Zákazník: Nechci si kupovat předplatné 
kancelářského balíku, protože budu muset 
každý rok platit.

Zákazník: Nechci si kupovat předplatné 
kancelářského balíku, protože budu muset každý 
rok platit.

Prodejce: Ale celý balík vám nezestárne –  
naopak: budete ho mít neustále 
aktualizovaný!

Obchodník: Chápu. Zkuste si spočítat, kolik vás 
stojí celý kancelářský balík jednorázově. A navíc 
získáte garanci, že dostanete vždy nejnovější, 
aktualizovanou verzi programů.

Jenomže, jenže Zákaznice: Koupila bych si tu brašnu, 
kdybyste ji měl v té světle hnědé.

Zákaznice: Koupila bych si tu brašnu, kdybyste ji 
měl v té světle hnědé.

Prodejce: Jenomže to bych vám ji musel 
objednat, protože ji nemám teď skladem.

Obchodník: To je maličkost. Objednám ji a vezmu 
si na vás číslo. Jakmile dorazí, zavolám vám 
(nejpozději pozítří bude pro vás připravená). Večer 
jezdím přes vaše město, mohu vám ji i zavézt – co 
na to říkáte?

ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice – ale, jistě – ale

Zajímá tě, na co v dnešním článku ne-
zbylo místo? Napiš autorce na e-mail: jak-
prodavatit@dcd.cz. Pokud to bude možné, 
odpovědi na vybrané dotazy po domluvě 
zveřejníme na stránkách RMOL.CZ v rub-
rice Rádce. Seriál vzniká ve spolupráci 
s AT Computers.
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