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Čas potřebný k
přečtení: do 10

minut

 ZLATÝCH



Kdo jsem? 
 5 let jsem vedla obchodní týmy a školila obchodníky. 10
let sama podnikám. Mám vystudovanou komunikaci a

techniku aktivního naslouchání pro obchod a
vyjednávání jsem na svých workshopech školila 5 let.
Miluji prodej a vím, že se dá dělat žensky, s lehkostí a

elegací a OBĚ strany se v tom mohou cítit svobodně a
příjemně.

 
Více o mně:  https://fair-business.cz/kdo-jsem

 

Milá podnikatelko, k čemu Ti bude těchto 7 zlatých
pravidel prodejních rozhovorů?

 Prodejní rozhovor je geniální způsob jak naplnit 100% své konzultační kapacity. Má svá
specifika a svá pravidla. Je to dovednost, která se dá natrénovat :-). 

 
Těchto 7 zlatých pravidel jsem sepsala, abych Ti tu cestu k plnému kalendáři ulehčila. 

Když je zvládneš aplikovat jedno po po druhém do své prodejní praxe, nejen, že se
budeš cítit jistěji při prodeji, ale budeš také mít lepší výsledky.

 
Projdi je jedno po druhém, mají svou logiku a navazují na sebe - kopírují ideální průběh

prodejního rozhovoru :-). 
 

https://fair-business.cz/kdo-jsem


Kvalifikovaný klient je takový klient, kterému můžeš nejvíc pomoci,
máš s ním nejlepší výsledky a zároveň takový klient, se kterým se Ti
nejlíp spolupracuje, cítíš lehkost a máš z práce s ním radost. Je to

člověk, který, vzhledem ke své aktuální situaci, životním zkušenostem
a osobnímu charakteru bude mít motivaci přijmout Tvou nabídku. 

Ano, dbám na to, abych svou prodejní komunikací
přitahovala kvalifikovanou klientelu.

1. K ROZHOVORU PŘIJÍMEJ POUZE
KVALIFIKOVANOU KLIENTELU

ÚKOLY PRO TEBE: 
1) Definuj si 5 věcí, které Tvůj kvalifikovaný klient musí mít, abys s ním chtěla

pracovat. V jaké životní fázi se nachází? Co ho tam dovedlo? Jaké zkušenosti
má už mít za sebou? Jaké nastavení mysli má mít, abys mu mohla pomoci?

2) Popřemýšlej, jak tyto body komunikovat směrem k zákazníkům, aby sis
přitahovala jen ty kvalifikované – jak toto dostat do textů, příspěvků, videí,

reklam, které směřují potenciální zákazníky do Tvého rezervačního systému.



Pokud nabízíš seznamovací rozhovor, jasně řekni, co se na něm bude
dít. Jak bude probíhat, na co se budeš ptát. Neboj se naprosto jasně

napsat, pro koho tento rozhovor je a pro koho rozhodně není. 
 

Pokud nabízíš konzultaci zdarma, je to ještě důležitější. Zájemci o
rozhovor musí být jasno, že součástí vašeho povídání je i diskuse o tom,

jaká tvá služba mu můžeš pomoci. Jinak bude očekávat JEN pomoc
zdarma a bude nepříjemně zaskočen, až začneš nabízet placené služby.

 

Ano, v celém rezervačním procesu jasně
komunikuji, co se na hovoru bude dít.

 

2. JASNĚ KOMUNIKUJ, ŽE BĚHEM ROZHOVORU
BUDE ŘEČ O TVÝCH PLACENÝCH SLUŽBÁCH

ÚKOLY PRO TEBE: 
1) Napiš si text, který jasně popisuje, co se na hovoru, bude dít a přidej ho

k místu, kde si lidé rezervují call (rezervační systém, web). 
2) Ujisti se, že toto konzistentně komunikuješ napříč celým procesem

prodeje (příspěvky, web, rezervační systém, mailing atd.)
 



Tato část je pro budoucí nabídku služeb klíčová. Cílem je důkladně
poznat v čem spočívá klientův problém a HLAVNĚ jaké je jeho aktuální
prožívání - jak se v tom cítí. Další důležitý bod je, zjistit, CO UŽ UDĚLAL

PRO NÁPRAVU. Co všechno už zkusil a jak to dopadlo. 
 

Klíčové je, aby Tvůj potenciální klient sám pro sebe nahlas formuloval,
jak jeho problém ovlivňuje kvalitu jeho života a co se stane, pokud
nebude svoji situaci řešit. Z jeho slov poznáš, na kolik je motivovaný

Tvou nabídku skutečně přijmout a zda je odhodlaný odpracovat svůj díl.

Ano, mám jasnou představu, jakými otázkami
provedu klienta poznáním jeho problému

 

3. POZNEJ DOKONALE SITUACI KLIENTA A JEHO
HLUBOKÉ EMOCE SPOJENÉ S JEHO SITUACÍ

 

ÚKOLY PRO TEBE: 
1)Sepiš si, s jakými problémy za Tebou lidé přicházejí a jaké s nimi mají

spojené emoce. 
2) Přemýšlej, jak se můžeš více doptat, jak více zjistit o tom, jak se v této

situaci cítí a co prožívají. 
3) Jakými otázkami by ses mohla to této hloubky dostat - napiš si je.



POKUD POSKYTUJEŠ KONZULTACI ZDARMA,
TEĎ JE TA CHVÍLE, KDY SE S KLIENTEM

SPOLEČNĚ PUSTÍTE DO PRÁCE NA
PROBLÉMU, SE KTERÝM PŘIŠEL.

Pokud vedeš seznamovací
hovor=discovery call, vlastní práce na
problému klienta není jeho součástí.

Další pravidla jsou pro část PO
konzultaci, kdy přijde čas na nabídku



Jakmile si potenciální klient dovede představit, kam se může posunout,
začne být připraven na návrh spolupráce. Ptej se – Jaký nejlepší výsledek

si dovedete představit? S jakým výsledkem byste byl/a nejvíce
spokojená? 

Záměrem je pomoci klientovi definovat uvěřitelný a přitom dostatečně
motivující cíl spolupráce, kterému později v rozhovoru můžeš vztáhnout

svoji nabídku.
 

Pokud poskytuješ konzultaci zdarma, zaměř se tady na čerstvý zážitek
klienta s Tvou prací. Ptej se - když vidíte jak jsme se posunuli za

půlhodinku, dovedete si představit, kam se můžeme posunout za delší
spolupráci?

 

Ano, mám jasnou představu, jakými otázkami
provedu klienta definicí nejlepšího možného cíle

 

4. PRACUJ S POZITIVNÍ PŘEDSTAVIVOSTÍ KLIENTA

ÚKOLY PRO TEBE: 
1)·Napiš si otázky, kterými můžeš klienta dovést k definici jeho cíle.

2) Pro konzultace - popřemýšlej, jak propojit zážitek klienta z konzultace s Tvou
nabídkou



Jedna cesta k řešení problému je, že se s tím potenciální klient popere
sám. Asi už to zkusil a nevyšlo to, proto si voláte :-). 

Druhá cesta je s Tebou, jako průvodcem a podporovatelem. 
 

Teď je čas představit JAK pracuješ a PROČ to tak děláš. Jaké máš
touto metodou výsledky. Co všechno je třeba udělat, čím projít (a

nechat se provést), aby klient uspěl.
 

Ano, jasné a stručné představení spolupráce pro
prezentaci klientovi

5. UKAZUJ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ A CESTY, KTERÉ K
NIM VEDOU 

ÚKOLY PRO TEBE: 
1)Připrav si jasné, stručné a pochopitelné představení spolupráce. 

2)Definuj, co klient může a nemůže od Tebe čekat



Pokud máš dvě varianty nabídky, klient přirozeně přemýšlí, která z
nich je pro něj výhodnější: Mám si koupit balíček konzultací za 5 tisíc
nebo za 10 tisíc? Co pro mě bude lepší? Co je výhodnější? Co si mohu

dovolit?
 

 Pokud máš pouze jednu variantu, pak je rozhodování mezi tím koupit
nabízený balíček anebo nekoupit vůbec. 

 

Ano, mám sestaveny 2 cenové nabídky

6. TEPRVE TEĎ NABÍZEJ. A MĚJ PŘIPRAVENY 2
MOŽNOSTI NABÍDKY

ÚKOL PRO TEBE: 
Připrav si nabídku ve dvou cenových variantách – dražší a levnější.

 



V zásadě existují pouze 3 možnosti, jak Tvůj hovor dopadne. Buď uslyšíš
ANO, nebo uslyšíš NE a nebo zazní ROZMYSLÍM SI. 

 
Když je to ANO, dohodněte se, co bude dál (objednávka, platba,

rezervace termínů apod). Když je to NE, doptej se, co je za tím – nejsou
peníze, není čas, není vhodná doba? Je prostor nabídnou něco
menšího? Nebo třeba nabídnout, že zůstaneme jen v kontaktu

(skupina, mailing, fcb profil)?
Když je to ROZMYSLÍM SI, zeptej se, zda má dotyčný všechny

informace k rozhodování a domluv si s ním termín, do kdy si řeknete
výsledek. V ideálním případě si domluv, že se ozveš Ty, protože pak

nečekáš, až nebo jestli vůbec dostaneš zprávu od klienta.

Ano, pro všechny 3 scénáře mám jasno, co bude
následující krok

7. VŽDY DOHODNI PŘÍŠTÍ KROK – CO
KONKRÉTNĚ BUDE NÁSLEDOVAT PO HOVORU?

ÚKOL PRO TEBE: 
Ujasni si, jaké kroky následují po ANO/NE/ROZMYSLÍM SI

 



Pokud přemýšlíš, jak vylepšit svůj
prodejní systém a máš pocit, že Ti s tím
mohu pomoci, stačí si rezervovat call v

mém kalendáři. 
Moc se těším, co spolu vymyslíme.

 

Přeji Ti, ať se daří v prodeji Tvých služeb!
 

https://calendly.com/alenahanusova
/seznamovaci-hovor

Alena H.

https://calendly.com/alenahanusova/seznamovaci-hovor

