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někteří obchodníci  
mají námitky v oblibě,  
jiní se jich bojí
Nejhorší námitka je ta nevyslovená. 
Součástí každého obchodního jednání 
jsou námitky. jedná se o naprosto 
přirozenou součást procesu. většinou 
právě reakce na námitky klienta roz-
hodne o tom, zda obchodník odejde 
s prázdnou nebo s výdělkem. když 
hovořím o reakci na námitky, tak 
mám na mysli nejen to, co je řečeno, 
ale hlavně jak je to řečeno. je všeobec-
ně známé, že více než 80% komunika-
ce je o způsobu, jak něco říkáme než 
co konkrétně je obsahem sdělení.
Setkala jsem se s týmem obchodníků, 
kteří dostali od svého zaměstnavatele 
výborně vytvořený „Námitkovník“, 
tedy jakousi brožurku s nejčastějšími 
námitkami a s tím, jak na ně reagovat. 
I přesto, že tento tým měl stejná ško-
lení, stejné tréninky v terénu a stejné 
podpůrné materiály, tak někteří z nich 
byli v komunikaci s klientem úspěšní 
a dokázali vydělat velmi zajímavé pe-
níze, zatímco jiní ne a ne udělat dos-
tatek smluv, aby se touto prací uživili. 
Co si myslíte, že bylo příčinou?
jedním z důvodů byla skutečnost, že 
každý klient je jiný. Základem úspěš-
ného obchodu je umět se na klienta 
naladit, porozumět mu a pochopit 
jeho hodnoty a potřeby. Prožít s ním 

okamžik obchodu a ukázat mu nejen, 
co mu obchod přinese, ale i co může 
ztratit, pokud ho neučiní. 

dalším z důvodů bylo, že někteří 
obchodníci brali námitku jako výzvu, 
jako příležitost pro diskusi či vyjed-
návání s klientem. Pokud obchodník 
vnímá námitku negativně, tak k ní 
přistupuje s negativním přesvědčením 
a celý proces je pro něj nepříjemný. ještě 
horší situace nastává, pokud obchodník 
dopředu předpokládá klientovu námit-
ku a místo, aby pečlivě naslouchal, tak 
si na tuto námitku připravuje odpověď, 
např.: „Vím, že si začne stěžovat na vyso-
kou cenu. To je jasné. Co mu navrhnu? 
Možná bych měl…“ 
jedno pravidlo ohledně námitek zní: 

„Nepředpokládat nic, co není vyslo
veno.“ 
druhé pravidlo zní: „Pokud si ne
jsem jistý klientovou reakcí, tak se 
doptám.“
většinu námitek můžeme rozdělit do 
pěti základních kategorií:
■ klient nevidí hodnotu nabízeného 

výrobku/služby.

■ klient nechvátá s rozhodnutím.
■ klient nemá dostatek prostředků, 

aby si výrobek/službu koupil.

■ existuje konkurent, který nabízí 
alternativní výrobek/službu.

■ klient se nemůže rozhodnout.

Samozřejmě se v duchu ptáte: „jak na 
tyto námitky mohu reagovat?“
je několik technik, které můžeme 
použít. Podívejme se na ty nejvíce 
používané.

Zvědavost
Snažit se od klienta vyzjistit pomocí 
otevřených otázek co nejvíce detailů, 
které k této námitce vedly. mnohdy 
my sami tím klientovi pomůžeme 
rozklíčovat, kde se tato námitka u něj 
vzala, co ho vedlo k tomuto jeho po-
stoji a tvrzení a následně na to může-
me odpovídajícím způsobem reagovat. 
Pokud mám v plánu tuto techniku 
použít, tak se snažím zopakovat  
klientovu námitku, resp. to, jak já 
dané námitce rozumím a teprve  
následně se doptat na to, co je za tím.

pokud kód znáte, tak trezor snadno otevřete a všechen jeho obsah máte na dosah, 
stačí jen natáhnout ruku. pokud ho neznáte, tak se do trezoru můžete pokusit 
vniknout násilím, což nezaručuje ani úspěch, ani záruku, že nebudete muset 
obsah vrátit a nést si odpovídající následky. 

lidé si především kupují lidi a teprve potom 
daný výrobek nebo službu. Jak může klient 
věřit produktu, když nevěří obchodníkovi?
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„Říkáte, že náš výrobek je drahý. Pokud 
by Vám nevadilo, tak by mě zajímalo 
v porovnání s čím konkrétně se Vám 
zdá drahý.“ 

„Říkáte, že naši službu v tuto chvíli ne-
potřebujete. Pokud se mohu zeptat, co 
by se muselo změnit, abyste cítil větší 
naléhavost si ji zakoupit?“

„Říkáte, že momentálně nemáte do-
statek hotovosti. Mohu se zeptat, zda 
máte na mysli následující týden, měsíc 
nebo delší období?“

odkaZ na minulé jednání
v této technice se vracíme k přechozí-
mu rozhodnutí a jednání klienta a buď 
se snažíme, aby ho zopakoval, nebo 
se zaměříme na negativní zkušenosti 
a nabídneme jinou, většinou opačnou, 
alternativu. 

negativní Zkušenost
„Předpokládám, že když jste rozjížděl 
svůj současný podnik, tak jste si koupil 
nějaké lacinější vybavení, které se vám 
po nějaké době rozbilo, a vy jste byl 
nucen si koupit další, je to tak? A chtěl 
byste tuto chybu opakovat nebo si kou-
pit ihned kvalitní výrobek, který cenou 
odpovídá své kvalitě?“

poZitivní Zkušenost
„Říkáte, že si nejste jistý, zda je toto 
auto ta správná volba. Mohu se zeptat, 
když jste si v minulosti kupoval auto, se 
kterým jste byl potom velmi spokojený, 
na základě čeho jste se rozhodoval?“

aktivní naslouchání  
a parafráZování
Námitka, kterou zákazník říká, v ob-
chodníkovi často vyvolá „vnitřní hlas“, 
který mu napovídá, co by měl říci a co 
by naopak říkat neměl. Není výjim-
kou, že zatímco klient odpovídá, tak 
obchodník již začíná přemýšlet o tom, 
co odpovědět a jak reagovat. Obchod-
ník předpokládá, co chce klient říci, tj. 

„čte myšlenky klienta“ a nekoncentruje 
se na celé jeho sdělení.
Obchodník by se měl plně koncentro-
vat na klienta až do posledního slova 
a jediné, co si může poznamenat, jsou 
slova, u kterých si není jistý, zda jim 
správně porozuměl. aktivně naslou-
chá a doptává se pomocí otevřených 
a konstruktivních otázek. 

„Vy tedy říkáte, že naše cena je vyšší, 
než u konkurenčních výrobků, je to 
tak? Zároveň připouštíte, že kvalita na-
šich výrobků je vysoká, mám pravdu? 
Jaké další služby by ste z naší strany 
očekával tak, aby naše cena odpovída-
la vašim očekáváním?“

otestujte se
váháte, jak jste na tom s aktivním naslouchá-
ním a parafrázováním vy sami? vyzkoušejte 
toto jednoduché cvičení a budete vědět, na 
čem jste. Požádejte svého kolegu, aby vám 
vyprávěl něco, co ho v poslední době zau-
jalo. Může to být výlet, dovolená, pěkný film, 
kniha… prostě cokoliv. Nechte tuto osobu, 
aby vám o tom vyprávěla a zaznamenávejte 
si na papír, kdykoliv:
■ Máte nějaký dotaz k obsahu sdělení vč. 

konkrétního znění dotazu.
■ Začnete přemýšlet o něčem jiném, než 

je obsah sdělení vč. o co se jedná.
■ Začnete si říkat něco sami sobě – o čem 

si myslíte, že daná osoba hovoří a co to 
pro vás znamená.

naladění se na klienta
Naladění se na klienta znamená, v pří-
padě námitky, schopnost akceptovat, 
co daná osoba řekla. Nemusíte příliš 
souhlasit s danou námitkou, ale ani 
otevřeně nesouhlasit. akceptujete to, 
co bylo řečeno tím, že chápete, co  
klienta k tomuto tvrzení vedlo. Nala-
dění se je o schopnosti ohodnotit a za-
řadit, co klient řekl, do hierarchie jeho 
hodnot, priorit a podle toho uzpůsobit 
parametry a výhody produktu pro něj.
vždy se soustřeďujte na konkrétní po-

třeby a hodnoty klienta a na to, jak váš 
výrobek přesně splňuje tato očekávání. 
Snažte se být co nejkonkrétnější a na-
bízet výrobek přesně podle sdělené 
poptávky.

„Pokud tomu dobře rozumím, tak vy 
od auta očekáváte hlavně spolehlivost 
a bezpečnost. Rozuměl jsem tomu 
správně? Mohu vám garantovat, že vý-
sledky našich vozů mají zdaleka nejlep-
ší výsledky v crash testech, což prokázal 
i výsledek v časopisu Test v březnu 
letošního roku. Máte ho k dispozici 
nebo byste ho chtěl od nás zapůjčit? 
Co se týče spolehlivosti, mohu vám dát 
k nahlédnutí reference od našich dlou-
holetých spokojených zákazníků…“
Na klienty nefungují žádná univer-
zální pravidla ani postupy. každý 
klient je naprosto unikátní a jedinečný 
a jako k takovému k němu musíme 
i přistupovat. Zkvalitnění prodeje 
pomocí lepší reakce na námitky, resp. 
reakce na námitky tak, že povedou 
k uzavření obchodu, znamená:
■ Poznat klienta – k tomu můžete 

použít několik různých „typologií“.
■ Pochopit cíl a zaměření námitky.
■ vybrat si takovou techniku od-

povědi, která je co nejpodobnější 
typu námitky a způsobu argu-
mentace, který je obchodníkovi co 
nejbližší.

■ Být suverénní a přesvědčivý při 
odpovědí – „Věřím tomu, co 
říkám, je to vidět, slyšet a klient to 
pociťuje. Vyvolávám dojem, že 
jsem odborník a nabízím to, co 
klient opravdu potřebuje.“  
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Jak je možné, že někteří obchodníci vydělávají pravidelně 
ohromné množství peněz? naučíme vás jejich tajemství !!
Netradiční výcviky obchodníků se zaměřením na:
■ Koučovací způsob vedení rozhovoru
■ Techniky Neuro-linguistického programování
■ Konverzační hypnózu a nepřímé sugesce 

o úspěchu či neúspěchu rozhodují detaily!!
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