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Milý čtenáři, pokud jsi prezentace trénoval, 
na zákazníka jsi jistě udělal skvělý dojem. 
Ostatně s trochou upřímnosti k sobě sama nej-
lépe poznáš, kdy byl tvůj výkon při prezentaci 
na výbornou. Anebo si říkáš, že to byla mizé-
rie? Že na dokonalou prezentaci přece nejsou 
námitky?

Věz, že pokud na tvou prezentaci námitky 
nebyly, je to horší, než kdyby byly! Byť to 
zní surově: prezentace nabídky bez námitek 
nezanechala dojem. Pamatuj si, že „Denní 
chleba obchodníka je přímo namazaný 
námitkami.“ 

Proč se tedy my obchodníci námitek tolik 
bojíme? Anebo: pokud jsou tak důležité, lze 
námitky obrátit na svou stranu a v obchod-
ním jednání je využít? Pozorně sleduj – 
pokusím se dostat námitky na tvou stranu. 
Ukážeme si, kde se berou a jak s nimi nej-
zkušenější obchodníci umí zacházet – díky 
tréninku navíc zcela podvědomě.

Námitka! Připouští se!
Záměrně se nebudeme snažit s námitka-
mi zápasit – jen s nimi pracovat – protože 
některé jsou od počátku na naší straně – 
jinými nás zákazník jen zkouší. Má na to 
právo a věř, nebo ne: je to hra. Už víš, že 
většina námitek vzniká při prezentaci. Pojď 
se podívat na to, proč námitky vznikají. 
Bude se nám hodit, pokud si je podle toho 
dokážeme i rozdělit:

Nerozuměl nám – případně nepochopil nás:
„Proč je notebook s diskem SSD tak drahý?“

V IT možná nejčastější námitka – jedno-
duše vyplývá z našeho „slovníku“ (viz čtvrtý 
díl) a specifik našeho oboru. Pokud mluvíš 
srozumitelně, neztrácej trpělivost, za to, že 
chce zákazník správně rozumět tvé nabídce, 
si zaslouží navíc i pochvalu.

Chce se nás zbavit:
„Děkuji, já si to ještě musím rozmyslet.“

Zbystři: něco není v pořádku! Dostal jsi 
se až k nabídce a zákazník chce najednou 
z jednání vystoupit. Že nemusí být vždy pří-
čina jen na tvé straně je sice pěkná útěcha – 
fakturu s ní ale nezaplatíš. Rozhodně musíš 
o nastalé situaci zjistit: 
a) Jaká je příčina? (otázkou, např.: můžete mi 

poradit – možná jsem v prezentaci něco 
opomenul – co si potřebujete rozmyslet?)

b) Máš skutečně 100% jistotu o zákazníkovu 
záměru „zbavit se tě“? (otázkou, např.: co 
říkáte na to, kdybych vám tento kus zare-
zervovala…)

Má strach – nevěří nám: 
„Kolik zákazníků si u vás už tento notebook 
koupilo?“

Asi nikdo by si nechtěl kupovat drahé zaří-
zení u neznámé firmy bez jasné budoucnosti. 
Mysli na to a neboj se při prezentaci prodat 
nejen vlastní produkt, ale preventivně i sebe 
sama – svou firmu. Speciálně v IT, kde by 
měla být služba nedílnou součástí prodeje 
hardwaru, je renomé dodavatele zásadní.

Zkouší naši odolnost:
„Já si ten tablet koupím levněji na internetu!“

Obchodním elévům z podobných námitek 
vyskočí husí kůže. O trochu zkušenější kole-
gové, už bez husí kůže, zákazníka zpravidla 
uplatí slevou – mnohdy zbytečně. Jen skutečný 
mistr se podobnou námitkou nenechá zaskočit 
a prodá bez slevy. Je si jistý nabízenou cenou, 
kvalitou služeb a hlavně si uvědomuje fakt, 
že zákazník, který chce koupit na internetu, 
obvykle neztrácí v kamenné prodejně čas.

Má zájem – chce upřesnit:
„Za jak dlouho jste říkal, že vyprší ten kredit 
na datové připojení?“

Raduj se z podobných námitek! S trochou 
zkušeností z nich dokážeš číst kupní signá-
ly. Osobně mám ráda tyto námitky, protože 
obchodní jednání posouvají konstruktivně 
kupředu.

Chce pohladit své ego:
„Obávám se, že by se k tomu úložišti připojila 
i dcera a žena s iPhonem...“

Samozřejmě že uvedená námitka nesmí za-
bránit prodeji domácího NAS zařízení. Jako 
zkušený obchodník bys měl vycítit, že v zá-
kazníkově sdělení je mnohem důležitější, než 
potřeba vlastní bezpečnosti, ukázat standard 
výpočetní techniky, který své rodině doká-
zal zajistit. Soustřeď se na podobné signály. 
Mohou ti pomoci k dalšímu prodeji, anebo 
přinejmenším k projevení úcty zákazníkovi.

Chce si popovídat:
„Povězte mi, co se dá k tomu routeru ještě 
připojit?“

Tyto situace dobře znáš. Ne že by zákazník 
nechtěl koupit – jen už je těch otázek příliš. 
Ano, třeba si chce opravdu jen povídat a tře-
ba nakonec i koupí – ale bez „poklábosení“ 
s někým, kdo mu naslouchá, to nebude. Milý 
kolego, zůstaň laskavý – dokud to dokážeš, 
bude tento zákazník raději nakupovat u tebe 
než u konkurence nebo online.

Nevyslovená
Možná dokážeš vymyslet i další typy námi-
tek podle vzniku. Všímej si také, zda jsou 
racionální, či nikoliv. Ty racionální jsou ob-
vykle na naší straně, naopak námitka intui-
tivní vychází z pocitů a vyžaduje mnohem 
citlivější zacházení. Rozhodně nejhorší je ale 
ta nevyslovená a té se snaž za každou cenu 
vyvarovat.

Čtenáři těš se – v příštím díle si ukážeme, 
jak vyslovené námitky zdolávat!

Jak bez úhony přežít námitky, a ještě prodat
Desatero obchodníka v IT – Díl šestý
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ČR zastoupení nadnárodního koncernu. 
Uvedla na trh tehdy novou značku kosme-
tiky a postavila  prodejní síť. Postupně se 
dostala, přes manažerské funkce, ke vzdě-
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Zajímá tě, na co v dnešním článku ne-
zbylo místo? Napiš autorce na e-mail: 
jakprodavatit@dcd.cz. Pokud to bude mož-
né, odpovíme a vybrané dotazy si po do-
mluvě dovolíme zveřejnit na stránkách 
RMOL.CZ v rubrice Rádce. Seriál vzniká 
ve spolupráci s AT Computers.

Kde se berou námitky?

Chce se nás zbavit

Chce se bavit, povídat si

Kde se berou námitky
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