
Úvodní slovo

OBCHODNICKÉ IMPULZY představují souhrn návodů, tipů 
a doporučení pro každého obchodníka, který působí v oblasti 
přímého prodeje, tedy v přímé komunikaci se zákazníkem. 

V OBCHODNICKÝCH IMPULZECH však nejde o pouhou učebnici zaměřenou 
na rozvoj mentálních, komunikačních a sociálních dovedností v oblasti obchodu. 
Jedná se zde o souhrn konkrétních obchodních zkušeností, který je přímo ověřený 
a vyzkoušený v mnohaleté praxi celého teamu autorů.

Pracovní listy, které jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu OBCHODNICKÉ IMPULZY, 
obsahují otázky a cvičení, které Vám pomohou stát se vskutku profesionálním obchodníkem. 

To, jestli odpovíte na všechny otázky v tomto listu, je dobrovolné. Tak jako i úspěch je dobrovolný!

Pamatujte: jedná se o Vaši přípravu na obchodní jednání, na zákazníka, ale především na sebe 
sama v obchodní situaci. Protože: Kdo je připraven, není zaskočen. Protože: úspěch není náhoda!

www.obchodnickeimpulzy.cz

Pracovní list
obchodnické impulzy

http://www.obchodnickeimpulzy.cz/
www.facebook.com/peter.urbanec.sk
https://www.youtube.com/channel/UC2rQq5on6x9I7OEO8Ocycjg


Vzhůru do toho!

Metodický postup při práci s pracoVníMi listy:

Krok  1  Pusťte si videoprogram OBCHODNICKÉ IMPULZY – shlédněte vždy jeden díl (kapitolu).

Krok  2  Vyplňte pracovní listy odpovídající shlédnutému dílu – zodpovězte položené otázky a splňte patřičné úkoly. 

Pokud si nebudete svými odpověďmi jistý-á, opakujte Krok 1 a 2.

Krok  3  Do svého Individuálního rozvojového plánu (IRP) respektive do svého Listu osobních rozvojových aktivit 

(LORA) si poznamenejte konkrétní poučení a rozvojový úkol, který ve své následující reálné obchodní 

situaci vyzkoušíte/aplikujete. Důrazné doporučení: implementaci proveďte nejpozději do 48 hodin – nejen 

z důvodu lidského zapomínání, ale zejména pro zvýšení efektu na Váš byznys.

Krok  4  Pokud máte z videoprogramu, z pracovních listů nebo přímo z Vaší obchodní praxe nezodpovězený 

dotaz nebo jinou nejasnost, napište ji přímo autorům programu nebo navštivte nejbližší živý webinář 

OBCHODNICKÉ IMPULZY. Tam budou Vaše otázky zodpovězeny.

Krok  5  Nekoumejte, neváhejte, radši hned používejte!
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Přesvědčivý obchodník = 50% obchodního úspěchu
Umět pružně, přirozeně a rychle argumentovat = základ přesvědčování
Argumenty, ve kterých klient uslyší řešení své situace (potřeby) = nejlepší nástroj pro motivaci 
klienta k uzavření obchodu
Schopnost průběžného uzavírání + směřování k finálnímu ANO = tah na branku 
Orientace na uzavření obchodu = klíč profesionality každého obchodníka

KaPitola vI 
Cesta k finálnímu anO
VýznaM kapitoly



otázka 1
Existují potřeby, které má většina klientů (paušální, všeobecné pro drtivou většinu zákazníků). Existují však i potřeby specifické 
a individuální.  Napište příklady jedněch i druhých.

otázka 2
Když chceme klienta přesvědčit, že je pro něj předkládaný návrh výhodný, jakými argumenty toho především docílíme? (vyjděte 
z odpovědi na otázku 1)

otázka 3
Podle videa stanovte, čím se liší objektivní argumentace od subjektivní?

otázka 4
Jaký význam má, když při přesvědčování klienta uvedu nějaký argument „jen tak mimochodem“?

Praktický úkol 1
Vzpomeňte si na 5 Vašich klientů, se kterými jste úspěšně v poslední době uzavřeli obchod. Na jaké argumenty slyšeli? Poznamenejte 
si je a připište k nim další argumenty, o kterých ze své zkušenosti víte, že na klienty zabírají. Nacvičte si pak nahlas, jak je v rozhovoru 
řeknete v objektivní podobě.
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Část 1: typy argumentace a jejich cílenost

kapitola VI: Cesta k finálnímu anO



impulz z praxe: Věty, které zapůsobí
S obchodníky na našich kurzech v rámci tématu Přesvědčování zákazníka probíráme i téma Silná a slabá slova. Podívejme se na 
několik takových slov a slovních spojení – Jak na Vás působí? Které cítíte, že mají silný přesvědčovací potenciál a které naopak podle 
Vás znějí slabě?

Mohlo by Vám to přinést…
Může Vám to přinést…
Přinese Vám to…
Mně to přineslo…
Naši klienti si to chválí, protože jim to přineslo…
Garantuji Vám, že… 
Je možné to doplnit tímto…
Je dobré to spojit s tímto…
Je vhodné to doplnit s tímto…
Je výhodné zkombinovat to s tímto…
Doporučuji Vám to spojit s tímto…
Zákazníci to většinou kombinují s tímto…
Je super to doplnit s tímto…
A když chcete, tak je to potřeba spojit s tímto…
A garantuji Vám, že pokud to doplníte s tímto…

poučení pro Vás: Vaše reflexe = které z uvedených slovních spojení používáte často a které málo? 
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Část 1: typy argumentace a jejich cílenost

kapitola VI: Cesta k finálnímu anO



otázka 5
René Páchal v bílé košili obchoduje jako profesionál. V této části obchodního rozhovoru uvedl 3x argument = užitek pro klienta a vždy 
k němu přidal otázku. Jaké 3 otázky to byly?

otázka 6
K čemu uvedené otázky v komunikaci s klientem slouží?

otázka 7
Pokud nám na ně klient odpoví kladně, co se stane s jeho motivací pro koupi?

otázka 8
Aby na tyto otázky přišla kladná odpověď, jaké konkrétní argumenty by měl klient uslyšet? /pro odpověď se inspirujte videem/

Praktický úkol 2
Poznačte si uvedené zesilovací resp. uzavírací otázky (nebo jejich varianty) na místo, kde je uvidíte přes den opakovaně. Cílem je se je 
naučit, dostat „2x2“ do Vašeho obchodnického myšlení.

impulz z praxe: Příběh tichého pojišťováka
Na konci první třetiny videoprogramu Peter vypráví zajímavý příběh o svém setkání s pojišťovacím poradcem. Poslechněte si ho 
opravdu pozorně a z komunikace obchodníka vypíchněte 3 hlavní věci, které považujete za natolik klíčové, že nakonec vedly k uzavření 
obchodu. V jaké podobě je můžete zavést i do své praxe?

poučení pro Vás
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Část 2: zesilovače argumentů

kapitola VI: Cesta k finálnímu anO



otázka 9
Jak můžete při průběžném uzavírání používat poznámkový blok?

otázka 10
Kdy je vhodné klientovi položit tzv. hypotetickou otázku (s cílem předběžného uzavření a vzniku emočního závazku v klientovi)?

otázka 11
Jaké jsou výhody průběžných malých souhlasů klienta (s námi, s naším produktem a v podstatě s čímkoliv, co klientovi říkáme)?

otázka 12
Co to je Ulice souhlasu a jak funguje?

Praktický úkol 3
Napište 6 závěrečných otázek, kterými můžete u Vašich klientů dláždit ulici souhlasu. Připojte k nim i Vaši závěrečnou větu/výzvu. 
Řekněte si 3 z uvedených otázek několikrát nahlas, ať Vám přejdou přirozeně „do úst“.

impulz z praxe: Tah na banku (opravdu na banku, čtete dobře)
„Tak si to rozmyslete, a když budete mít zájem, klidně se mi ozvěte“ … znáte takovou větu? Jedná se o větu nejistého obchodníka, který 
uzavírá tak, že se sám vyhodí od klienta. On vlastně neuzavírá, on odkládá rozhodnutí klienta a tím i obchod na neurčito. Tohle má být 
tah na branku? Ani náhodou.
Jeden z obchodních manažerů, kterého jsem koučoval, byl asi 40 letý dynamický muž, který měl rád hry se slovy. Mimo jiné si překřtil 
idiom „tah na branku“ na „tah na banku“. Zesílil si tak v sobě motivaci pro uzavření byznysu tím, že si připomenul jeho ekonomický 
efekt. A ještě s úsměvem. Jaká je ta Vaše motivace pro uzavření byznysu?

poučení pro Vás
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Část 3: způsoby uzavírání

kapitola VI: Cesta k finálnímu anO



Otázka 13
Ve které fázi obchodního rozhovoru je zpravidla vhodné bavit se s klientem o ceně?

Otázka 14
Před tím, než se budu s klientem bavit o ceně, potřebuji znát od klienta konkrétní informace. Které?

Otázka 15
Jste hrdý-á na cenu Vašeho produktu/služby? Napište si 3 věty, které Vaši hrdost na cenu zvyšují:

Otázka 16
Jaké jsou výhody prezentace dvou a jaké tří cenových variant, když je předkládáme klientovi?

Praktický úkol 3: Pro Vaše klienty si vytvořte 3 vzorové profit-story

Impulz z praxe: Nechci slevu zadarmo
Nedávat slevu a hotovo. Nebo ji dávat jen za opakované zakázky. Nebo za velké zakázky. Nedávat slevu, ale raději bonus. Mít jedny slevy 
pro nové a jiné pro „staré“ klienty. Mít celoroční (nesmějte se, i to jsem viděl napsáno na střeše jedné firmy) slevy.
Jak je to u vás ve firmě? Máte jasně stanovená pevná pravidla pro vaši slevovou politiku? Jsou obchodníci u vás ve firmě přímo 
motivovaní, aby žádnou slevovou spirálu neroztáčeli?

Poučení pro Vás
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Část 4: Rozhovor o ceně

Kapitola VI: Cesta k finálnímu ANO
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