
6 trikov pre nárast predaja 
a produktivity vášho 
obchodného oddelenia

Čo sa dozviete:

Prečo je dôležité počúvať vašich zákazníkov?

Ako účinne zanalyzovať potreby 
zákazníkov tak, aby ste im vedeli pripraviť 
neodolateľnú ponuku?   

Ako prepojiť predaj, marketing a zákaznícky 
servis a tým umožniť efektívne zdieľanie 
informácií naprieč spoločnosťou? 

Ako využiť inovatívne technológie k zvýšeniu 
predaja a kvality komunikácie 
so zákazníkmi? 



Rozprávanie nie 
je predávanie: 
menej rozprávajte 
a viac počúvajte. 
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Hlavným pravidlom úspešného predaja nie je rozprávať, ale predovšetkým počúvať  
a venovať pozornosť požiadavkám vášho zákazníka. Predajná aktivita by sa mala skladať  
zo 60-tich percent z počúvania a len zo 40-tich percent z rozprávania. Počas takéhoto 
rozhovoru so zákazníkom je obchodný manažér či reprezentant schopný zanalyzovať potreby 
zákazníka, identifikovať jeho signály vedúce k nákupu a úspešne uzavrieť obchod. V digitálnej 
ére využívajú obchodní reprezentantni rozličné komunikačné kanály (telefon, e-mail, sociálne 
siete, chat) s cieľom začať spoločný dialóg s potenciálnym zákazníkom. 

obchodných reprezentantov si 
myslí, že zákazníci sú v porovnaní 
s minulosťou menej závislí od 
predajcov počas celého nákupného 
procesu. (HubSpot)  

konzumentov sa nechá počas 
nákupného rozhodovania 
ovplyvniť online referenciami.  
(BostonCBSLocal)

respondentov verí v následujúce 
tvrdenie: „Počúvanie spätnej väzby 
od zákazníkov je čoraz dôležitejším 
faktorom pri predaji.” (Forbes)

Len 29 % ľudí chce hovoriť  
s predajcom, aby sa dozvedeli 
viac o produkte, zatiaľ čo 62 % 
zvažuje svoje nákupy pomocou 
vyhľadávačov. (HubSpot) 

obchodných reprezentantov 
tvrdí, že je stále náročnejšie získať 
odpoveď či nadviazať komunikáciu  
s potenciálnymi zákazníkmi. 
(HubSpot) 

57 %   29 % 38 % 

97 % 94 % 

PRO TIP

Dnešní zákazníci využívajú na komunikáciu so značkou a vyhľadávanie relevantných in-
formácií o produktoch a službách rôznorodé komunikačné kanály. Podľa štúdie State of Sales 
2017 predaj na diaľku (cez telefón, e-mail či online) vzrástol na 44,5 % v roku 2017.  
Pre obchodných reprezentantov a obchodných manažérov sa tak CRM technológia stáva 
priam nevyhnutnosťou. Nielenže poskytuje 360-stupňový pohľad na všetky zákaznícke dáta, 
ktoré sú dostupné všetkým obchodným reprezentantom či zamestnancom marketingu a 
zákazníckeho servisu, no vďaka mobilnej aplikácii dodáva riešenie potrebnú flexibilitu a príst-
up k dátam kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. 



Analyzujte 
potreby zákazníka 
ešte predtým, ako 
mu predostriete 
obchodnú 
ponuku. 
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Základom úspešného predaja sú hlbková analýza aktuálnej situácie zákazníka a pochopenie 
jeho problému. Ešte predtým, ako mu zašlete obchodnú ponuku či navrhnete riešenie, 
by ste sa mali v prvom rade dostať k jadru jeho problému, ktorý chce vyriešiť. Pomocou 
tých správnych otázok viete ľahko identifikovať, čo presne ovplyvňuje jeho nákupné 
rozhodovanie. Pripravte si preto zoznam otázok určených pre vášho potenciálneho 
zákazníka: 

Keď sa jasne zadefinujú predstavy zákazníka, obchodný zástupca či manažér dokáže 
potenciálnemu zákazníkovi pripraviť ponuku šitú na mieru, ktorá mu pomôže vyriešiť 
problém, s ktorým bojuje. Ponúknutý produkt alebo služba by mali zákazníka presvedčiť 
o správnosti rozhodnutia o kúpe svojou hodnotou, vlastnosťami či výhodami voči 
konkurenčným ponukám. 

Klaďte otvorené otázky (kto, čo, kde, kedy, prečo, ako, ako veľa), ktoré nabádajú 
potenciálneho zákazníka k opísaniu problému a situácie

Spýtajte sa na jeho pracovnú pozíciu 

Spýtajte sa, čo je preňho dôležité

Spýtajte sa, čo ho zaujíma a následne sa na to zameriavajte

Spýtajte sa, aké riziká vníma

Spýtajte sa, ako mu môžete pomôcť vyriešiť jeho problém

Spýtajte sa, čo sa mu páči a nepáči na jeho súčasnom predajcovi/dodávateľovi

Spýtajte sa, aké trendy ho ovplyvňujú

Pýtajte sa otázky typu „Čo ak”

Identifikujte jeho konkrétne potreby 

Spýtajte sa, čo by zmenil na jeho produktoch alebo službách
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Dáta sa stali cenným prínosom pre každú spoločnosť. Zhruba 2,5 quintilionových bajtov 
údajov je vytvorených každý jeden deň. Preto je pre obchodných zástupcov a manažérov 
mimoriadne dôležité pracovať s týmito údajmi efektívne či byť schopný komunikovať 
rýchlo a cielene. Z tohto dôvodu musia byť údaje o zákazníkoch vždy aktuálne, 
prehľadné a dostupné všetkým zamestnancom obchodného oddelenia kedykoľvek 
a z akéhokoľvek zariadenia. CRM technológia sa tak stáva dôležitým nástrojom 
pre lepšie rozhodovanie a hlbšie pochopenie zákazníkov. Možnosť vizualizácie 
dôležitých zákazníckych dát predstavuje nevyhnutnú súčasť úspešnej komunikácie a 
kvalitnej obsluhy. Vizualizácie vedia odhaliť náhľady, na základe ktorých sú obchodní 
reprezentanti schopní robiť správne rozhodnutia s podporou reálnych dát. 

Kvalitné zákaznícke údaje zaručujú, že vaši obchodní reprezentanti nepremeškajú 
žiadnu obchodnú príležitosť, robia lepšie rozhodnutia a dosiahnu vyššiu produktivitu.

Využívajte 
technológie, 
aby ste vyťažili 
maximum z vašich 
zákazníckych dát.

PRO TIP

CRM technológia poskytuje obchodným reprezentantom a manažérom nástroj 
nevyhnutný pre zhromažďovanie množstva zákazníckych informácií získaných cez 
rozličné kanály a platformy do jedného systému. Moderné CRM riešenie s algoritma-
mi založenými na umelej inteligencii dokáže sledovať celú históriu interakcií, obohatiť 
profily zákazníkov, vyhľadávať a zlúčiť duplicity, umožniť obchodným zástupcom efek-
tívnejšie segmentovať dáta zákazníkov či získavať cenné poznatky, zatiaľ čo inteligentné 
dashboardy prehľadne vizualizujú dôležité zákaznícke data. 

generálnych riaditeľov je 
znepokojených kvalitou údajov, na 
základe ktorých realizujú dôležité 
rozhodnutia. (Forbes) 

spoločností verí, že nepresné údaje 
podkopávajú schopnosť poskytovať 
kvalitné služby zákazníkom.  
(SharpSpring)

75 % 

respondentov je zahltených údajmi 
a zatiaľ čo 81 % súhlasilo s tým, 
že by dáta mali byť základom 
rozhodovania sa, len 31 % tomu 
prispôsobilo svoje procesy. (Forbes)  

32 %84 % 



PRO TIP

Ak chcete zaznamenávať všetky zákaznícke interakcie, posilnite spoluprácu vašich kľúčových 
tímov (predajného, marketingového, zákazníckeho servisu) implementáciou CRM technoló-
gie, ktorá integruje všetky dôležité zákaznícke informácie do jedného systému a umožňuje 
automatizáciu procesov. CRM funkcionality vám umožnia zmapovať celú zákaznícku cestu - 
od vygenerovania leadu (obchodného podnetu) cez komunikáciu až po uzatvorenie obchodu. 
Zavedenie moderného nástroja pre riadenie všetkých procesov je prvým krokom k tomu, ako 
zosúladiť a vyťažiť maximum z predajných, marketingových a servisných aktivít. 
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V súčasnej dobe sa zákaznícka cesta (tzv. customer journey) stáva čoraz komplexnejšou a 

nelineárnejšou. Preto je mimoriadne dôležité, aby kľúčové oddelenia spoločností spolupracovali 

na uspokojovaní potrieb a požiadaviek moderného zákazníka. Pre obchodných reprezentantov 

je veľmi náročné identifikovať všetky kontaktné body naprieč zákazníckou cestou, nakoľko 

ich hĺbková analýza vyžaduje participáciu rôznych tímov - cez marketingových pracovníkov a 

zamestnancov zákazníckych služieb až po back office a technickú podporu.

Spolupráca medzi kľúčovými tímami umožňuje zadefinovať dôležité obchodné procesy 

týkajúce sa zákazníka a jasne identifikovať jeho zákaznícku cestu. Existuje množstvo technológií, 

ktoré umožňujú to, aby sa predajné, marketingové či servisné oddelenia dokázali navzájom 

podporovať a využívať dáta vo svoj prospech s cieľom zefektívniť komunikáciu so zákazníkom. 

Prepojte svoje 
obchodné, 
marketingové 
a zákaznícke 
oddelenia a 
zabezpečte 
zákazníkom 
dokonalý zážitok 
z obsluhy naprieč 
všetkými kanálmi.

Spoločnosti, ktorých oddelenia navzájom kolaborujú, evidujú o 38 % vyšší výnos z predaja a o 67 % 
lepšie výsledky pri uzatváraní obchodov. (Forrester)

spoločností nedosahujúcich požadované výnosy reportujú slabé prepojenie marketingových a 
obchodných dát. (Forbes)

Spoločnosti, ktoré optimalizujú svoj vzťah medzi predajom a marketingom, evidujú nárast výnosov 
o 32 % rýchlejšie. (Aberdeen Group)

najvýkonnejšách spoločností majú silné zosúladenie predaja a marketingu. (Forbes) 

Spoločnosti, ktoré zosúladili predaj a marketing, vygenerovali z ich marketingovvých aktivít o 208 % 
viac príjmov. (MarketingProfs)

38 % 

87 % 

32 % 

75 % 

208 % 
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Rýchlosť a agilita sa stali základnými charakteristikami, ktoré predurčujú úspech  
obchodných reprezentantov a manažérov. Tí musia byť preto vždy pripravení 
reagovať na dopyty zákazníkov a vedieť ich osloviť v správnom čase so správnou 
ponukou s využitím správneho komunikačného kanála. Éra digitálne zdatných 
zákazníkov stavia obchodných reprezentantov do situácie, kedy musia využívať 
mobilné aplikácie pri poskytovaní produktov a služieb. 

Vďaka mobilite, ktorú umožňujú mobilné aplikácie, získavajú obchodní reprezentanti 
nepretržitý prístup k zákazníckym dátam z akéhokoľvek zariadenia a bez ohľadu na 
to, kde sa nachádzajú.

Spoločnosti, ktoré zaviedli podnikovú mobilitu, dokázali priniesť nové príjmy o 35 % rýchlejšie ako 
spoločnosti, ktoré sa sústredili na produktivitu v priestoroch kancelárie. (VMware State of Business 
Mobility Report)

používateľov smartfónov uviedlo, že pri rozhodovaní o nákupe využívajú smartfóny. (Google)

V globálnom meradle sa eviduje 2,6 miliardy používateľov smartfónov. Do roku 2020 sa 
predpokladá počet 6,1 miliárd používateľov. (TechCrunch)

celkového času na smartfóne strávia používatelia práve v aplikáciách. (TechCrunch)

Využite mobilné 
technológie na 
prácu s dátami  
a oslovenie 
zákazníkov 
kdekoľvek  
a kedykoľvek

PRO TIP

Keď sa trendy v predaji posúvajú neustále vpred, ponúka inteligentná mobilná CRM 
aplikácia potrebnú flexibilitu pri uspokojovaní potrieb zákazníkov. Mobilné CRM rieše-
nie umožňuje obchodným reprezentantom prístup ku všetkým dôležitým informáciám 
o zákazníkoch, ľahkú prácu s kontaktmi, plánovanie aktivít a stretnutí, preskúmanie 
potrieb a preferencií zákazníkov v teréne, zasielanie notifikácií s cennými aktualizácia-
mi a informáciami či sledovanie kľúčových indikátorov, a to kedykoľvek, kdekoľvek a z 
akéhokoľvek zariadenia. 

35 % 

2,6

82 % 

85 % 



Merajte každý  
svoj krok, aby ste 
odstránili možné 
nedostatky

06 Zameriavanie sa na metriky, ktoré ovplyvňujú obrat spoločnosti a spokojnosť zákazníkov 
tvorí dôležitú súčasť úspešného predaja. Je nevyhnutné merať výkonnosť obchodných 
reprezentantov a preddefinované výkonnostné ukazovatele (KPI), ako aj mať na pamäti zlaté 
pravidlo - všetko, čo sa dá zmerať, sa dá aj zlepšiť. Nie všetky spoločnosti však v dnešnej 
dobe sledujú počet hovorov a e-mailov, reakcie a reakčný čas alebo iné merateľné akcie, 
ktoré prezentujú výkonnosť obchodných reprezentantov. S týmito údajmi sa spoločnosti 
vedia stať úspešnejšími, zefektívniť obchodné aktivity a ľahko dosiahnuť stanovené ciele. 

Okrem merania výkonnosti vašich obchodných reprezentantov je dôležité venovať veľkú 
pozornosť spokojnosti zákazníkov. Pre zákaznícky orientované spoločnosti sa meranie 
spokojnosti zákazníkov stáva jedným z kľúčových ukazovateľov úspechu predajných aktivít. 
Preto je nesmierne dôležité doplniť zákaznícky orientované procesy o nové metriky, ktoré 
poskytujú prehľad o tom, aký vplyv má výkonnosť obchodných zástupcov na zákaznícky 
zážitok z nákupu. Medzi kľúčovými kritériami zákazníckej spokojnosti sú tzv. Net Promoter 
Score (NPS), očakávania zákazníkov verzus vnímanie, pravdepodobnosť odporúčania 
spoločnosti svojim priateľom, reálna zákaznícka skúsenosť verzus ideálna zákaznícka 
skúsenosť, celková spokojnosť či zámer zákazníka zopakovať nákup. 

PRO TIP
Realizujte dôkladnú analýzu a sledujte dôležité faktory, aby ste postupne vedeli 
zlepšovať predajný proces a zvýšili úspešnosť predaja. Tieto metriky vám poslúžia 
ako perfektný základ pre vytvorenie dynamického a flexibilného procesu, ktorý vám 
pomôže zlepšiť výsledky, dosiahnuť ciele predaja a udržať spokojnosť zákazníkov.



Zhrnutie
V dobe digitálne vzdelaných zákazníkov sa predaj stal náročnejším, a to aj 
napriek tomu, že spoločnosti vynakladajú miliardy na skúsené predajné tímy. 
Na uzavretie obchodu musia obchodní reprezentanti dodržiavať dôležité 
pravidlá úspešného predaja. Skvelí predajcovia vedia, že skutočný úspech v 
predaji je možné dosiahnuť len vtedy, keď sa uplatňujú základné princípy. 
Spôsob, akým spoločnosti dokážu uspieť vo vysoko konkurenčnom a neustále 
sa meniacom podnikateľskom prostredí, je spojiť ľudí, dáta a inovatívne 
technológie. 

Synergia talentovaných zamestnancov a CRM technológie vie pomôcť 
spoločnostiam dlhodobo dosahovať najambicióznejšie ciele predaja, poskytovať 
kvalitné služby zákazníkom a rásť. 



INTELIGENTNÝ SOFTVÉR PRE AUTOMATIZÁCIU PREDAJNÉHO PROCESU 
A RIADENIE CELÉHO OBCHODNÉHO CYKLU - OD ZÍSKANIA LEADU AŽ PO OPAKOVANÝ PREDAJ

Získajte schopnosť
zmeniť procesy v CRM
rýchlejšie ako kedykoľvek

Prepojte obchod, marketing
a zákaznícky servis jedinou 
CRM platformou

www.millennium.sk
obchod@millennium.sk
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