
Program pro vnitřní rozvoj 
úspěšných obchodníků 
Vnímáte, že vaši obchodníci rozumí “klasickému” obchodu a 
přece by to ještě “něco chtělo”? 

Přesně pro tuto situaci nabízíme řešení. Společně s psychology a kouči jsme 
pro Vás připravili program pro vnitřní rozvoj úspěšných obchodníků. Tento 
program je odzkoušený a umíme změřit skutečný přínos. Naše nastavení a 
přístup: 
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#chytryprojekt 
PSYCHOLOGIE OBCHODNÍHO ÚSPĚCHU

LENKA BAKOVÁ  2020

OTEVŘENÁ 
SPOLUPRÁCE 
Nabízíme otevřenou 
mysl, zkušenosti z 
prodeje, zkušenosti 
našich zákazníků, 
best-practice. 

DATA 
I tento program 
umíme změřit, 
identifikovat 
potřeby a definovat 
přínosy. 

POCHOPME 
VĚČNÉ 
STĚŽOVATELE!  
“Vylaďme” svůj 
přístup k 
zákazníkům!

ROZVÍJÍME POZITIVNÍ 
NÁVYKY 

 SLOVO “ODNAUČ SE” 
OD NÁS NEUSLYŠÍTE! 

1
MOZEK JE SVAL 
I PO 20 LETECH 
OBCHODU JE 
SCHOPEN SE 
ROZCVIČIT:)

2
NASTAVENÍ MYSLI 

JE TO, CO URČUJEME 
SAMI
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A jak na to? 
Scénář přizpůsobíme Vaší realitě. 

Abychom mohli 
podpořit osobní 
rozvoj, je nutné 
identifikovat rezervy 
v činnostech a 
možnosti / 
požadavky dané 
organizace.  

Praxe nám ukázala výhodnost rozdělení 
sledovaných činností  obchodníků na 
požadované (rutinní) a očekávané (osobní 
nastavení řešení situací). 

Rutinní činnosti bývají často dodržované, 
kontrolované a jsou součástí odměňování. 
Mnohé organizace je  považují za ukazatele 
kvality obchodníků. 

Očekávané chování mnohdy zůstává jen 
očekávaným. Patří sem například hrdé 
vystupování, správná míra submisivity vůči 
zákazníkům, schopnost požadovat, dovednost 
naslouchat.  Projevem nesouladu mohou být 
prohlášení typu: “s ním to nejde…ona je 
neschopná…oni to tam nedovolí dát atp.”. 
Očekávané chování může narážet také na 
firemní požadavky. Například jde proti sobě 
požadavek “buď profesionál” a “jsme natolik  
pro-zákazničtí, že strpíš od zákazníka cokoliv”. 
Tyto situace mohou vyvolat u obchodníků 
frustraci. Dokonce se setkáváme s vyjádřením 
“mám pocit, že jsem holka pro všechno…” .  

Právě zde je místo 
pro využití prvků 
psychologie 
úspěchu. 

Při využití 
psychologie úspěchu 
jde o velkou míru 
odvahy vybočit ze 
zajetých kolejí a 
udělat “krok do 
neznáma”.  
Uvědomit si svůj 
potenciál a najít 
odvahu jej využívat. Překlopit slova v činy. K 
tomu obchodníci potřebují podporu nejen naši, 
ale také svého vedení.  

Změna přístupu 
obchodnice. A skutečně 
to udělala. :) Zbytek 
příběhu na semináři… 

„Už dva roky kolem sebe 
“tančíme" a  ještě jste se 
nerozhodl mít naše pivo 
na hlavní pípě. Jestli se 
se mnou chcete dál 
potkávat, očekávám Vaše 
rozhodnutí. Bez statusu 
VIP Vás převedu do péče 
telefonické zákaznické 
podpory…” 

Stabilizujte prostředí otevřené diskuse, 
podpory a hledání řešení.
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INDIVIDUÁLNÍ 
PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU 

ÚČASTNÍKOVI

IDENTIFIKACE 
MOTIVÁTORŮ PRO 

ZMĚNU

VEDOUCÍHO 
NAVEDEME JAK 

DÁL POKRAČOVAT

PSYCHOLOGIE 
ÚSPĚCHU ANEB 

NAUČTE SE VYUŽÍT 
SVŮJ POTENCIÁL

VÝZNAMNÝ SOCIOLOG BENJAMIN BARBER 
KDYSI ŘEKL: „NEPOMĚŘUJI LIDI PODLE JEJICH 

SLABÝCH ČI SILNÝCH STRÁNEK, ANI PODLE 
ÚSPĚCHŮ ČI NEÚSPĚCHŮ. ROZDĚLUJI JE NA 

UČENLIVÉ A NEPOUČITELNÉ.“
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