
PODSTATA A POSTAVENIE PREDAJA V PODNIKU 
 
Rozdiel medzi predajom a marketingom. 

§ Marketing – práca s informáciami, strategické zameranie 
i keď poznáme tzv. taktický, operatívny marketing.  

§ Predaj – najmä na trhoch podnikateľských subjektov – 
práca so zákazníkom, prispôsobenie ponuky zákazníkovi.   

 
Predaj je v podniku funkcia (obchodná funkcia), ktorá 
zabezpečuje komercionalizáciu tovarov za najvýhodnejších 
podmienok, na základe poznania postojov k produktu, 
charakteristík trhu, (požadovaných množstiev, ceny, motivácie 
zákazníkov, foriem a kanálov distribúcie), vypracovania plánov 
predaja, predajných rozpočtov (sales budgets).  
 
Na príprave predaja sa zúčastňujú:  

1. odd. marketingového výskumu (výskum trhu, 
prognózovanie predaja, plánu komercionalizácie) 

2. odd. predaja – spresňuje argumentáciu predajcov 
spočívajúcu na poznaní produktu, zákazníka, konkurencie 

3. odd. reklamy (public relations) a podpory predaja = 
spracovanie informácii do formy reklamných posolstiev 
a aktivít na podporu predaja 

4. + výroba, technický rozvoj.  
 
 
Manažment predaja v podniku – sales management 
(výrobný podnik, obchodný podnik) predstavuje tieto hlavné 
činnosti: 
 

1. Stanovenie cieľov a úloh predajného personálu 
2. Tvorba prognóz, plánov a rozpočtov predaja 
3. Organizácia predajných síl, stanovenie počtu predajcov, 

teritoriálne pokrytie predaja, plánovanie 
4. Výber predajcov, získavanie a zaškolenie 
5. Motivácia predajcov 
6. Hodnotenie predaja/predajcov a kontrola 
 
 
 
 



Vzťah marketing – predaj 
 
Marketingová 
Úloha/cieľ 

Cieľ predaja Predajná stratégia 

Budovanie 
pozície 

1. Budovanie/dosiahnutie 
cieľového objemu predaja 

 
 
2. Zvýšenie distribúcie 
 
3. Poskytovanie vysokej úrovne 

servisu 

1. Intenzívne oslovenie 
súčasných zákazníkov 

2. Prioritné sústredenie sa na 
objem 

3. Oslovenie i nových 
zákazníkov 

Udržiavanie/ 
stabilizácia 
 

1. Udržiavať objem predaja 
 
 
 
2. Udržať úroveň distribúcie 
 
 
3. Udržiavať úroveň servisu 

1. Pravidelné kontaktovanie 
súčasných zákazníkov 

2. Sledovať stabilný objem 
odberu distributérov  

3. Nových zákazníkov 
oslovovať len na ich podnet 

„Zber úrody/  
Žatva“ 

1. Redukcia nákladov predaja 
 
2. Zacielenie na ziskových 

partnerov 
 
3. Znižovanie nákladov na 

servis a zásoby 

1. Kontakt najmä ziskových 
zákazníkov 

2.  Aplikovať telemarketing, 
ostatných „vypnúť“ 

3.  Nevyhľadávať nových 
zákazníkov 

Zbavovanie 
sa/ rušenie 

1. Rýchle „vyčistenie“ zásob 1. Kvantitatívne zľavy 
vybraným zákazníkom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Prehľad činností útvaru predaja: 
 

1. Uskutočňovanie predaja 
§ Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov 
§ Udržiavanie vzťahov so súčasnými zákazníkmi 
§ Preberanie a vybavovanie získaných objednávok 
§ Expedícia 
§ Fakturácia a sledovanie úhrad 
§ Riadenie/sledovanie zásob  

2. Činnosti uskutočňované po predaji (rôzne podľa typov 
výrobkov) 
§ Doprava 
§ Montáž, inštalácia 
§ Údržba a opravy 
§ Finančné a poisťovacie služby 

3. Informačné činnosti 
§ Zber informácii o konkurencii 
§ Zber informácii o vývoji na trhu 
§ Vývoj faktorov ovplyvňujúcich dopyt 
§ Cenový vývoj 

4. Plánovacie činnosti 
§ Rozpracovanie strategických a marketingových cieľov do 

predajných cieľov 
§ Rozpracovanie predajných cieľov na ciele pre jednotlivé 

výrobky, teritória a segmenty 
§ Rozpis cieľov na jednotlivých predajcov a podľa oblastí 

predaja 
5. Kontrolná činnosť - kontroling 

§ Analýza výsledkov predaja 
§ Analýza nákupného správania zákazníkov 
§ Kontrola rentability výrobkov, teritórií, zákazníckych skupín 

a distribučných ciest 
§ Analýza efektívnosti predajného úsilia 
§ Sledovanie spokojnosti zákazníkov 

6. Organizačné činnosti 
§ Výber a zaškolenie predajcov a administratívy predaja 
§ Stanovenie počtu potrebných predajcov 
§ Kontrola pracovného vyťaženia a aktivity predajcov 
§ Motivácia a systém odmeňovania predajcov 
§ Riadenie predajcov „v teréne“ 
§ Vybavovanie reklamácii a sťažností  

7. Spolupráca s ostatnými útvarmi organizácie 
§ Pri tvorbe cieľov a stratégii podniku 
§ Pri tvorbe marketingových plánov 
§ Participácia na realizácii jednotlivých marketingových 

projektoch 
§ Uvádzanie nových výrobkov na trh 

 
 



KONCEPCIA PREDAJA 
 
Koncepcia predaja obsahuje:  
 

1. Marketingové východiská....CRM a KCRM 
2. Ponuka ako východisko predaja 
3. Fázy, situácie predaja (rozvoj vzťahov) 
4. Techniky predaja 
5. Riziká predaja – prístup dodávateľa 

 
 
Súčasné prístupy k tvorbe koncepcie predaja sú založené na 
CRM a KCRM 
 
Customer Relationship Management (CRM) – riadenie 
vzťahov so zákazníkmi – znamená aktívnu tvorbu 
a udržiavanie dlhodobo prospešných vzťahov so zákazníkmi. 
Hlavné charakteristiky sú tieto:   
 

§ Ku komunikácii so zákazníkmi sa využívajú vhodné 
informačné technológie.  

§ Tento prístup je považovaný za komplexnú metodiku 
vytvárania výhodných a ekonomicky prospešných 
vzťahov so zákazníkmi s dôrazom na cielenú kvalifikáciu 
personálu.  

§ CRM je o interakcii so zákazníkom. Zatiaľ čo 
komunikačný proces sa obmedzuje len na výmenu 
informácii, pri interakcii dochádza k výmene 
ekonomických hodnôt. Hodnota tu znamená vyčíslenie 
užitočnosti – t. j. peňažné vyjadrenie vnímanej 
hodnoty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi = Key 
Customer Relationship Management 
 
Považujeme za prirodzené pokračovanie filozofie 
segmentácie trhu. Teoreticky každý jednotlivý potenciálny 
zákazník predstavuje trhový segment.  
KCRM umožňuje, aby sa v podniku lepšie  

• integrovali marketingové, predajné a servisné funkcie,  
• aby sa jasne stanovili priority podniku a  
• aby bolo možné lepšie plánovať a efektívne využívať zdroje 

podniku.  
Pozícia zákazníkov je stále silnejšia, preto je nutné vybudovať 
organizáciu orientovanú na zákazníkov. V rámci tejto koncepcie 
sa vytvárajú silné dodavateľsko-odberateľské aliancie.  
 
 
Faktory a zároveň i výzvy, ktoré nútia podniky uplatniť 
KCRM: 

1. Prebytková ekonomika – prevaha ponuky 
2. Nové technológie – poskytujú priestor novým 

konkurentom 
3. Skrátenie životného cyklu produktu – nákup v menších 

množstvách, rýchla reakcia na zmeny požiadaviek trhu.  
4. Zvýšený dôraz na kvalitu a princíp just-in-time 
5. Zvýšená dynamika trhu – nie je možné „zaspať na 

vavrínoch“ t.j. neustály boj o udržanie výhodnej pozície 
6. Aliancie, spoločné podniky a reštrukturalizácia – prinášajú 

tieto prínosy:  
• zníženie rizík súvisiacich s negatívnym vývojom 

v odvetví 
• nižšie náklady 
• zlepšená ziskovosť – rozloženie fixných nákladov na 

väčší objem produkcie 
7. Distribučné kanály, rozvoj logistiky – eliminácia konfliktov 

v distribučných kanáloch, zníženie logistických nákladov 
 
  
 
 
 
 
 



Hlavné ciele využívania KCRM sú tieto:  
 

1. Rozšírenie podnikania o nový výrobok 
2. Zvýšiť pridanú hodnotu – aby zákazník vnímal a ocenil 

pridanú hodnotu, t.j. bol ochotný zaplatiť i vyššiu cenu 
3. Získať vedúce postavenie na trhu, a to vedúce postavenie 

na trhu = podiel na trhu = objem predaja = najnižšie 
jednotkové náklady.  

4. Rozptýliť riziká a znížiť zraniteľnosť podniku, napr. 
rozšírením zákazníckej základe 

5. Udržať si súčasných zákazníkov 
6. Držať konkurenciu pod kontrolou – schopnosť predchádzať 

alebo čeliť/odolávať útokom konkurencie 
7. Riešiť operatívne problémy – cenotvorba, technická 

podpora, zákaznícky servis 
8. Vyčleniť/vymedziť podnikanie, ktorým sa podnik nechce 

zaoberať 
 
Je KCRM vhodná pre všetky podniky? Ako identifikovať 
vhodnosť tejto koncepcie?  
 
 
KCRM sa uplatní v odvetviach, ktoré majú tieto 
charakteristiky:  
 

• V odvetví existujú silný Paretov efekt t. j. na dopytovej 
strane niekoľko veľkých zákazníkov (napr. automobilový 
priemysel) 

• Dodávateľ môže realizovať značné úspory z rozsahu na 
základe obchodovania s „preferovanými“ zákazníkmi 

• Zákazníci vnímajú odlišnosti výrobkov/služieb a existuje 
priestor pre využitie pridanej hodnoty ako prostriedok 
eliminácie konkurencie 

• Existuje zložitá rozhodovacie jednotka u zákazníka –napr. 
centrálny nákup  

• Medzi dodávateľom a zákazníkom existujú kontakty na 
viacerých funkčných úrovniach – u produktov, ktoré 
vyžadujú širokú technickú podporu 

• Existuje rozsiahly sortiment produktov, resp. zákazník je 
odberateľom viacerých produktov, a preto existujú 
kontakty rôznych predajcov  



• Existujú kreatívne príležitosti pre výrobu na mieru alebo 
prispôsobenie výrobkov potrebám zákazníkov 

• Konkurencia začína organizovať svoje aktivity podľa 
modelov KCRM.  

 
 
 
 
 
 
2 Realizácia koncepcie/plánu predaja 
 
Obchodná ponuka a typy obchodnej ponuky 
 
.....vypracúva sa na základe situácie zákazníka, ktorá je 
vyjadrená v základných požiadavkách na produkt, a to vo 
forme dopytu. Predajca formuluje personalizovanú obchodnú 
ponuku, ktorá zohľadňuje:  
 

§ situáciu zákazníka, 
§ terminológiu používanú zákazníkom, 
§ zloženie centra nákupu, 
§ kvalitu vypracovania ponuky a sprievodných dokladov, 
§ plán predaja, 
§ tvorba doplnkových informačných zdrojov pre zákazníka. 

 
Ponuka musí mať, resp. kupujúci hodnotia:  
 

• technický aspekt 
• obchodný – komerčný aspekt 
• aspekt služieb 
• aspekt imidžu.  

 
......(pozri tvorba hodnoty – predchádzajúce prednášky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Typy obchodnej ponuky:  
 
 
1. Obchodná ponuka ako riešenie problému zákazníka – dôraz 

na získaný výsledok (nie na produkt a jeho vlastnosti) 
 
2. Nová ponuka 

a) Ponuka na novom trhu – vplývať novou myšlienkou, 
„vychovávať zákazníka“, vytvoriť obchodnú ponuku, 
sledovať predaj 

b) Nová ponuka pre podnik – poznať „vynárajúce“ sa 
potreby trhu, prezentovať princípy/prínosy novej 
ponuky, sledovať realizáciu, vývoj predaja 

 
3. Odporúčanie – pre sprostredkovateľov, veľkoobchodníci, 

koncesionári 
 
 
 

Prvky ponuky 
Charakteristika 
produktu 

technické (fyzikálne) parametre  
úprava, balenie, odvolanie sa na technickú 
dokumentáciu, certifikáty, normy  

Množstvo jednotky (kusy, balenia iné množstvo definujúce 
parametre), výkony 

Cena cena, cenový vzorec, zrozumiteľný a presný popis 
cenovej dohody 

Dodacie 
podmienky 

INCOTERMS + ostatné parametre,  
harmonogram,  
poistenie,  
balenie a značenie - dokumentácia 

Platobné 
podmienky 

termín úhrady alebo platobný harmonogram,  
spôsob úhrady – platobný nástroj,  
garancie, sankcie,  
skonto, iné platobné obchodné nástroje 

Iné podmienky riešenie sporov, reklamácia, náhradné plnenie 
 
 
 
 
 
 



3 Fázy a situácie predaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Otvorenie komunikácie/Upútanie 
pozornosti zákazníka. 

B. Identifikácia zákazníka, jeho potrieb 
a problému 

C. Prezentácia a demonštrácia ponuky/produktu 
 

D. Rokovanie o ponuke, otázkach a 
pripomienkach zákazníka 
 

Vyjednávanie 
o ekonomických 
a obchodných podmienkach 
 
 

E. Uzatvorenie kúpy/kúpnej 
zmluvy 

Sledovanie plnenia 
 

§ Poznanie dopytu - 
očakávaní a finančnej 
situácie nakupujúceho. 

§ Poznanie objektívnych 
a subjektívnych prekážok 
nákupu. 

§ Prostredie potenciálneho 
zákazníka – profesijné, 
sociálne (vzťahy), 
technologické a iné. 

§ Pravdepodobný dátum 
nákupu – časový plán. 

§ Diagnostika – skúmanie, 
hodnotenie situácie, stavu 
a formulácia odporúčaní 
pre ďalší postup. 

§ Ekonomická hodnota 
ceny 

§ Psychologická hodnota 
ceny (vnímaná hodnota) 

§ Prezentácia ekon. 
a psychologickej stránky 
ceny 

F. Udržiavanie vzťahov po 
predaji 
 

§ Sledovanie plnenia 
predchádzajúcich 
kontraktov 

§ Kontakt počas používania 
produktu 

§ Referencie  
§ CRM – KCRM 
§ Údržba, resp. technický 

servis po predaji 
§ Spokojnosť zákazníka 



Obchodné činnosti dodávateľa a nakupujúceho 
 

 
 
 
3 Techniky predaja 
 
... len náčrt hlavných postupov 
 
Príprava a realizácia rokovaní so zákazníkom 

• identifikácia kritérií nákupu 
• hlavné ukazovatele nákupu 
• techniky argumentácie prispôsobené zákazníkovi 

a) argumentácia – úžitkové vlastnosti, podpora 
tvorby hodnoty 

b) ekonomické efekty pre zákazníka 
c) „návratnosť investícií“ – strednodobé 

a dlhodobé efekty 
 

 
Obchodné rokovanie (učebnica str. 167) – 7 etáp (len ako 
jedna z viacerých možností) 

1. Prezentácia podniku 
2. Atmosféra rokovania 
3. Poznávanie zákazníka (resp. aktuálna situácia) 
4. Formulácia potrieb zákazníka dodávateľom – pochopenie 

problému 
5. Prezentácia ponuky 
6. Prezentácia „záväzkov dodávateľa“ 
7. Dohoda na obsahu zmluvy a podpísanie zmluvy 

Dodávatelia Fáza /  
činnosti 

Zákazníci 

Zlepšená 
včasnosť 
a presnosť 
informácií 

Vyplnenie RFI Poskytnutie 
údajov 

Zhromažďovanie 
údajov Žiadosť 

o informáciu 

Zaslanie RFI 
(Request for 
Information) 

Efektívna     
spolupráca 

Cena, rýchle 
vytvorenie 
ponuky  

Vyplnenie RFQ Predloženie 
ponuky 

Formovanie 
trhovej ponuky Žiadosť o 

ponuku 

Zaslanie RFQ 
(Request for 
Quotation) 

Zjednodušenie 
prístupu k 
informáciám 

Kvalita Akčný plán Poskytnutie      
súčinnosti 

Overenie 
schopností 
dodávateľa 

Procesný audit 
dodávateľa Správa z auditu Vyššia kvalita 

procesov 

Transparent-
nosť, zvýšená 
kontrola 

Ekonomické 
údaje, 
podnikateľský 
plán 

Poskytnutie 
údajov 

Overenie 
finančnej situácie  

dodávateľa 
Finančný audit 
dodávateľa 

Posúdenie   
finančných rizík 
dodávateľa 

Budovanie   
dobrého mena 

   Výber dodávateľa Výber 
dodávateľa 

Portfólio 
dodávateľov 

Zvýšené využitie 
voľných kapacít 



4 Riziká predaja, ich eliminácia - prístup dodávateľa  
 

 
1. Analýza vzťahov zákazník – dodávateľ (atmosféra + 
investície) 
 
a)  Atmosféra vzťahov – môže byť charakterizovaná piatimi 

dimenziami: 
a. rovnováha možností (určenie vzájomnej závislosti 

a nezávislosti) 
b. stupeň spolupráce (porovnanie riešenia problémov 

v minulosti a ako by ich riešili v budúcnosti) 
c. úroveň dôvery – čím vyššia tým vzťahy trvalejšie 
d. spoločenské a kultúrne rozdiely 
e. úroveň vzájomného porozumenia 

 
 

b)  Investície dodávateľa  
Investície – vynaložené prostriedky, finančné, materiálne, 
manažérske a ostatné personálne aktivity. 
 
1. Investície vzťahujúce sa k produktu:  

a. jednoduché modifikácie (technické, logistické, služby, 
finančné – platobné podmienky) 

b. zložité modifikácie (úprava – zmena technologických 
postupov, zmena predajnej stratégie) 

2. Investície vyvolané rizikami spojenými s pozíciou zákazníka 
na trhu nákupu – či novo formuje zákazník svoju pozíciu, 
hľadá nových dodávateľov 

3. Investície vyvolané rizikami spojenými so vzťahmi 
s dodávateľmi 

• Závislosť zákazníka 
• Angažovanosť dodávateľa 
 
Možnosti/variácie závislosti a angažovanosti:  
A/ dominantné postavenie dodávateľa 
B/ dominantné postavenie zákazníka (podľa objemu 

dodávok/podielu) 
C/ obidvaja účastníci sú závislí jeden od druhého  
D/ obidvaja sú nezávislí 
 



4. Investície vyvolané rizikami spojenými s transakciami 
(obdobne ako riziká pri nákupe) 

+ riziká spojené s transakciami – technické riziká, riziká 
spojené s disponibilitou výrobkov a služieb, riziká spojené 
s ovládaním produktov, finančné riziká.  
+ objektívne riziká 
+ subjektívne riziká (prejavy jednotlivých členov nákupného 
centra) 
 
 
 
2. Diagnostika vzťahov zákazník – dodávateľ 

a) retrospektívna bilancia vzťahov – dodávateľ hodnotí svoju 
súčasnú pozíciu u zákazníka 

b) perspektívy vývoja vzťahov – hodnotenie príležitostí 
a možnosti získania výhod u zákazníka 

 
3. Atraktívnosť zákazníka - možno definovať ako stav 

koherentnosti (súvislosti/spojitosti) jeho špecifík 
a marketingovej stratégie dodávateľa. Kritéria vzaté do 
úvahy pri hodnotení atraktívnosti zákazníka sú variabilné 
podľa jednotlivých zákazníkov.  

 
Hodnotenie podľa kritérií. Rozdelenie kritérií do kategórii:  
 

1. kategória – zložená z kvantitatívnych kritérií, ktoré 
umožňujú hodnotiť zákazníka – potenciál zákazníka ako 
napr. obrat, objem nákupov, počet objednávok. 

 
2. kategória – umožňujú hodnotiť potenciálny vývoj – rozvoj 

zákazníka, rast jeho trhov, inovačná schopnosť, uvádzanie 
nových výrobkov. 

 
3. kategória – umožňujú posúdiť súvislosť medzi stratégiou 

dodávateľa a charakteristikami zákazníka, t.j. príslušnosť 
odberateľa k cieľovému trhu dodávateľa, spojitosť medzi 
vývojom zákazníka a technologickým vývojom dodávateľa. 

 
4. kategória – meria kompatibilitu spôsobov fungovania 

zákazníka a a dodávateľa, napr. sezónnosť, resp. 
pravidelnosť objednávok, schopnosti prognózovania 
správania zákazníka.  



 
Scenáre postupu 

 
 
Berú do úvahy:  

- atraktívnosť zákazníka,  
- retrospektívnu bilanciu vzťahov,  
- perspektívy vývoja vzťahov 

 
 
Typy scenárov postupu:  
 
1. Rezignácia – pozícia dodávateľa u málo atraktívneho 

zákazníka je zlá, investície sú žiadne alebo obmedzené. 
 
2. Udržiavací postoj – pozícia dodávateľa u málo 

atraktívneho zákazníka je dobrá, dodávateľ sa obmedzuje 
na udržiavanie daného stavu.   

 
3. Defenzívny postoj - dodávateľovi ide o obranu dobre, ale 

ťažko udržateľnej pozície – perspektívy vývoja sú 
nepriaznivé – v prípade atraktívneho zákazníka.  

 
4. Opätovné získanie ofenzívy – využitie priaznivej 

perspektívy u zákazníka musí dodávateľ získať stratenú 
pozíciu.  

 
5. Rozvoj – všetky prvky sú priaznivé a pozitívne pre 

dodávateľa. Investovať do rozvoja vzťahov je logické. Ide 
o sledovanie rozvoja zákazníka a jeho podporu. 
 

 
 
 
 
 
 
 


