
6 triků pro nárůst prodeje 
a produktivity vašeho 
obchodního oddělení

Co se dozvíte:

Proč je důležité poslouchat vaše zákazníky? 

Jak účinně zanalyzovat potřeby zákazníků 
tak, abyste jim připravili neodolatelnou 
nabídku?

Jak propojit prodej, marketing a zákaznický 
servis, a tím umožnit efektivní sdílení 
informací napříč společností?

Jak využít inovativní technologie ke zvýšení 
prodeje a kvality komunikace se zákazníky?



Povídaní není 
prodávání: 
mluvte 
méně a více 
poslouchejte. 
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Hlavním pravidlem úspěšného prodeje není mluvit, ale především poslouchat a věnovat 
pozornost požadavkům vašeho zákazníka. Prodejní aktivita by se měla skládat ze 60ti 
procent z poslechu a jen ze 40ti procent z vyprávění. Během takového rozhovoru se 
zákazníkem je obchodní manažer či reprezentant schopen zanalyzovat potřeby zákazníka, 
identifikovat jeho signály vedoucí k nákupu a úspěšně uzavřít obchod. V digitální éře využívají 
obchodní reprezentantni různé komunikační kanály (telefon, e-mail, sociální sítě, chat)  
s cílem zahájit společný dialog s potenciálním zákazníkem.

obchodních reprezentantů si myslí, 
že zákazníci jsou v porovnání  
s minulostí méně závislí  
na prodejcích během celého 
nákupního procesu. (HubSpot)

konzumentů se nechá během 
nákupního rozhodování 
ovlivnit online referencemi. 
(BostonCBSLocal)

respondentů věří v následující 
tvrzení: “Poslech zpětné vazby od 
zákazníků je stále důležitějším 
faktorem při prodeji.” (Forbes)

lidí chce mluvit s prodejcem, aby se 
dozvěděli více o produktu, zatímco 
62 % zvažuje své nákupy online. 
(HubSpot)

obchodních reprezentantů tvrdí, že 
je stále náročnější získat odpověď  
či navázat komunikaci s potenciál-
ními zákazníky. (HubSpot)

57 %   29 % 38 % 

97 % 94 % 

PRO TIP

Dnešní zákazníci využívají ke komunikaci se značkou a vyhledávání relevantních infor-
mací o produktech a službách různorodé komunikační kanály. Podle studie State of Sales 
2017 prodej na dálku (přes telefon, e-mail či online) vzrostl na 44,5% v roce 2017.
Pro obchodní reprezentanty a manažery se tak CRM technologie stává přímo nezbytností. 
Nejenže poskytuje 360-stupňový pohled na všechna zákaznická data, která jsou dostupná 
všem obchodním reprezentantům či zaměstnancům marketingu a zákaznického servisu, 
ale díky mobilní aplikaci dodává řešení potřebnou flexibilitu a přístup k datům kdykoliv a 
z jakéhokoliv zařízení.



Analyzujte 
potřeby zákazníka 
ještě předtím, než 
mu předložíte 
obchodní 
nabídku.
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Základem úspěšného prodeje je hloubková analýza aktuální situace zákazníka a pochopení 
jeho problému. Ještě předtím, než mu zašlete obchodní nabídku či navrhnete řešení, byste 
se měli v první řadě dostat k jádru jeho problému, který chce vyřešit. Pomocí správných 
otázek snadno identifikujete, co přesně ovlivňuje jeho nákupní rozhodování. Připravte si 
proto seznam otázek určených pro vašeho potenciálního zákazníka:

Když se jasně definují představy zákazníka, obchodní zástupce či manažer dokáže 
potenciálnímu zákazníkovi připravit nabídku šitou na míru, která mu pomůže vyřešit 
problém, se kterým bojuje. Nabídnutý produkt nebo služba by měla zákazníka 
přesvědčit o správnosti rozhodnutí o koupi svou hodnotou, vlastnostmi či výhodami vůči 
konkurenčním nabídkám.

Klaďte otevřené otázky (kdo, co, kde, kdy, proč, jak, jak mnoho), které nabádají 
potenciálního zákazníka popisujících problému a situace

Zeptejte se na jeho pracovní pozici

Zeptejte se, co je pro něj důležité

Zeptejte se, co ho zajímá a následně se na to zaměřujte

Zeptejte se, jaká rizika vnímá

Zeptejte se, jak mu můžete pomoci vyřešit jeho problém

Zeptejte se, co se mu líbí a nelíbí na jeho současném prodejci/dodavateli

Zeptejte se, jaké trendy ho ovlivňují

Ptejte se otázky typu “Co když”

Identifikujte jeho konkrétní potřeby

Zeptejte se, co by změnil na jeho produktech nebo službách
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Pro každou společnost se data stala největším přínosem. Zhruba 2,5 trilión bajtů dat 
je vytvořeno každý jeden den. Proto je pro obchodní zástupce a manažery mimořádně 
důležité pracovat s těmito údaji efektivně a být díky nim schopen komunikovat rychle 
a cíleně. Z tohoto důvodu musí být údaje o zákaznících vždy aktuální, přehledné a 
dostupné všem zaměstnancům obchodního oddělení či jiných klíčových oddělení, a to 
kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. CRM technologie se tak stává důležitým nástrojem 
pro lepší rozhodování a hlubší pochopení zákazníků. Možnost vizualizace důležitých 
zákaznických dat představuje nezbytnou součást úspěšné komunikace a kvalitní obsluhy. 
Vizualizace odhalí náhledy, na základě kterých jsou obchodní reprezentanti schopni 
dělat správná rozhodnutí s podporou reálných dat.
 
Kvalitní zákaznická data v CRM systému zaručují, že vaši obchodní reprezentanti 
nepropásnou žádnou obchodní příležitost, lépe se rozhodují a dosáhnou vyšší 
produktivity.

Využívejte 
technologie, 
abyste vytěžili 
maximum z vašich 
zákaznických dat.

PRO TIP

CRM technologie poskytuje obchodním reprezentantům a manažerům nástroj 
nezbytný pro shromažďování množství důležitých zákaznických informací získaných 
přes rozličné kanály do jednoho systému. Moderní CRM řešení s algoritmy 
založenými na umělé inteligenci dokáže sledovat celou historii interakcí, obohatit 
profily zákazníků, vyhledávat a sloučit duplicity, umožnit obchodním zástupcům 
efektivněji segmentovat data zákazníků či získávat cenné poznatky, zatímco inteli-
gentní dashboardy přehledně vizualizují důležité zákaznické data.

generálních ředitelů je 
znepokojených kvalitou dat,  
na základě kterých realizují důležitá 
rozhodnutí. (Forbes)

společností věří, že nepřesné údaje 
oslabují schopnost poskytovat 
kvalitní služby zákazníkům. 
(SharpSpring)

75 % 
respondentů je zahlceno údaji  
a zatímco 81 % souhlasilo s tím,
že by data měla být základem 
rozhodování se, pouze 31 % tomu 
přizpůsobilo své procesy. (Forbes)

32 %84 % 



PRO TIP

Chcete-li zaznamenávat všechny zákaznické interakce, posilněte spolupráci vašich 
klíčových týmů (prodejního, marketingového, zákaznického servisu) implementací CRM 
technologie. Ta integruje všechny důležité zákaznické informace do jednoho systému a 
umožňuje automatizaci procesů. CRM funkcionality umožňují zmapovat celou zákaznick-
ou cestu - od vygenerování leadu (obchodního podnětu) přes veškerou komunikaci až po 
uzavření obchodu. Zavedení moderního nástroje k řízení všech procesů je prvním krokem 
k tomu, jak sladit a vytěžit maximum z prodejních, marketingových a obslužných aktivit.
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V současné době se zákaznická cesta (tzv. customer journey) stává stále komplexnější a 

nelineárnejší. Proto je mimořádně důležité, aby klíčová oddělení společností spolupracovala 

na uspokojování potřeb a požadavků moderního zákazníka. Pro obchodní reprezentanty 

je velmi náročné identifikovat všechny kontaktní body napříč zákaznickou cestou, protože 

jejich hloubková analýza vyžaduje participaci různých týmů - přes marketingové pracovníky a 

zaměstnance zákaznických služeb, až po back office a technickou podporu.

Spolupráce mezi klíčovými týmy umožňuje definovat důležité obchodní procesy týkající se 

zákazníka a jasně identifikovat jeho zákaznickou cestu. Existuje množství technologií, které 

umožňují, aby se prodejní, marketingové či servisní oddělení dokázaly navzájem podporovat a 

využívat data ve svůj prospěch s cílem zefektivnit komunikaci se zákazníkem.

Propojte své 
obchodní, 
marketingové 
a zákaznické 
oddělení a zajistěte 
zákazníkům 
dokonalý zážitek 
z obsluhy napříč 
všemi kanály.

Společnosti, jejichž oddělení navzájem kolaborují, evidují o 38 % vyšší výnos z prodeje a o 67 % 
lepší výsledky při uzavírání obchodů. (Forrester)

společností nedosahuje požadované výnosy reportují slabé propojení marketingových  
a obchodních dat. (Forbes)

Společnosti, které optimalizují svůj vztah mezi prodejem a marketingem, evidují nárůst výnosů  
o 32% rychleji. (Aberdeen Group)

nejvýkonnějších společností mají silné sladění prodeje a marketingu. (Forbes)

Společnosti, které sladily prodej a marketing, vygenerovali z jejich marketingovvých aktivit o 208 % 
více příjmů. (MarketingProfs)

38 % 

87 % 

32 % 

75 % 

208 % 
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Rychlost a agilita se staly základními charakteristikami, které předurčují úspěch 
obchodních reprezentantů a manažerů. Ti musí být proto vždy připraveni reagovat 
na poptávky zákazníků a umět je oslovit ve správném čase se správnou nabídkou s 
využitím správného komunikačního kanálu - a to i z terénu. Éra digitálně zdatných 
zákazníků staví obchodní reprezentanty do situace, kdy musí pro poskytování 
produktů a služeb využívat mobilní aplikace.

Díky mobilitě, kterou umožňují mobilní CRM aplikace, získávají obchodní 
reprezentanti stálý přístup k zákaznickým datům z jakéhokoliv zařízení a bez ohledu 
na to, kde se nacházejí.

Společnosti, které zavedly podnikovou mobilitu, dokázaly přinést nové příjmy o 35 % rychleji než 
společnosti, které se soustředily na produktivitu v prostorách kanceláře. (VMware State of Business 
Mobility Report)

uživatelů smartphonů uvedlo, že při rozhodování o nákupu využívají smartphony. (Google)

V globálním měřítku se eviduje 2,6 miliardy uživatelů smartphonů. Do roku 2020 se předpokládá 
počet 6,1 miliard uživatelů. (TechCrunch)

celkového času na smartphonu stráví uživatelé právě v aplikacích. (TechCrunch)

Využijte mobilní 
technologie 
pro práci s daty  
a oslovení 
zákazníků kdekoliv
a kdykoliv

PRO TIP

Když se trendy v prodeji posouvají neustále vpřed, nabízí inteligentní mobilní  
CRM aplikace potřebnou flexibilitu při uspokojování potřeb zákazníků. Mobilní CRM 
řešení umožňuje obchodním reprezentantem přístup ke všem důležitým informacím 
o zákaznících, snadnou práci s kontakty, plánování aktivit a setkání, přezkoumání 
potřeb a preferencí zákazníků v terénu, zasílání notifikací s cennými aktualizacemi  
a informacemi či sledování klíčových indikátorů. A to kdykoliv, kdekoliv a z jakéhokoli 
zařízení.

35 % 

2,6

82 % 

85 % 



Měřte každý 
svůj krok, abyste 
odstranili možné 
překážky

06 Zaměřování se na metriky, které ovlivňují obrat společnosti a spokojenost zákazníků, 
tvoří důležitou součást úspěšného prodeje. Je nezbytné měřit výkonnost obchodních 
reprezentantů a předdefinované výkonnostní ukazatele (KPI), jakož i mít na paměti zlaté 
pravidlo “vše, co se dá změřit, se dá i zlepšit”. Ne všechny společnosti však v dnešní době 
sledují počet hovorů a e-mailů, reakce a reakční čas nebo jiné měřitelné akce, které 
prezentují výkonnost obchodních reprezentantů. S těmito údaji se společnosti stávají 
úspěšnějšími, zefektivňují obchodní aktivity a snadno dosahují stanovených cílů.

Kromě měření výkonnosti vašich obchodních reprezentantů, je důležité věnovat velkou 
pozornost spokojenosti zákazníků. Pro zákaznicky orientované společnosti se měření 
spokojenosti zákazníků stává jedním z klíčových ukazatelů úspěchu prodejních aktivit. Proto 
je nesmírně důležité doplnit zákaznicky orientované procesy o nové metriky, které poskytují 
přehled o tom, jaký vliv má výkonnost obchodních zástupců na zákaznický zážitek z nákupu. 
Mezi klíčovými kritérii zákaznické spokojenosti jsou tzv. Net Promoter Score (NPS), očekávání 
zákazníků versus vnímání, pravděpodobnost doporučení společnosti svým přátelům, reálná 
zákaznická zkušenost versus ideální zákaznická zkušenost, celková spokojenost či záměr 
zákazníka zopakovat nákup.

PRO TIP
Realizujte důkladnou analýzu a sledujte důležité faktory, abyste postupně zlepšovali 
prodejní proces a zvýšili úspěšnost prodeje. Tyto metriky vám poslouží jako per-
fektní základ pro vytvoření dynamického a flexibilního procesu, který vám pomůže 
zlepšit výsledky, dosáhnout cílů prodeje a udržet spokojenost zákazníků.



Shrnutí
V době digitálně vzdělaných zákazníků se prodej stal náročnějším, a to i přesto, 
že společnosti vynakládají nemalé částky na zkušené prodejní týmy. K uzavření 
obchodu musí obchodní reprezentanti dodržovat důležitá pravidla úspěšného 
prodeje. Skvělí prodejci vědí, že skutečný úspěch v prodeji je možné dosáhnout 
pouze tehdy, když se uplatňují základní principy. Způsob, jakým společnosti 
dokáží uspět ve vysoce konkurenčním a neustále se měnícím podnikatelském 
prostředí, je spojit lidi, zákaznická data a inovativní technologie.

Synergie talentovaných zaměstnanců a CRM technologie umí pomoci 
společnostem dlouhodobě dosahovat nejambicióznější cíle prodeje, poskytovat 
kvalitní služby zákazníkům a růst.



INTELIGENTNÍ SOFTWARE PRO AUTOMATIZACI PRODEJNÍHO PROCESU 
A ŘÍZENÍ CELÉHO OBCHODNÍHO CYKLU - OD ZÍSKANÍ LEADU AŽ PO OPAKOVANÝ PRODEJ

Získejte schopnost změnit
procesy v CRM rychleji
než kdykoliv předtím

Propojte obchod, marketing
a zákaznický servis jednou 
CRM platformou

www.millennium.cz
obchod@millennium.cz
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Technologická platforma bpm'online poskytuje unikátní synergii automatizace podnikových procesů 
(tzv. business process management) a CRM řešení pro řízení prodeje, marketingu a zákaznického servisu.

 
Jádrem bpm'online je schopnost flexibilně nastavovat procesy a propojit obchod, marketing 

a zákaznický servis prostřednictvím jedné platformy. Tisíce uživatelů CRM platformy bpm'online 
si chválí široké spektrum funkcionalit, přívětivé prostředí, přehlednost informací a design řešení.

Společnost Millennium vám jako integrační partner bpm'online pomůže dosáhnout pokroku a růstu.
Napište nám a my vám předvedeme, jak můžete zefektivnit řízení prodeje, marketingu

a zákaznického servisu ve vaší společnosti.

Kontaktujte nás

https://www.millennium.cz/kontaktni-formular/
https://www.millennium.cz/kontaktni-formular/

