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Nastavení standardu obchodních nabídek  
a prezentací pro klienta 

 
Jak si budovat expertní profil a přitahovat 
obchodní příležitosti?  Techniky 
konzultačního prodeje na úrovni.  

 
Kdy a jak si říci o kontrakt?  Techniky 
obchodní koncovky 
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Jak strukturovat  
obchodní jednání, 
odhadnout klienta,  
vést rozhovor  
a pracovat s námitkami.  

Jak psát nabídky tak, 
aby klienta zaujaly?  
V čem se liší naše 
nabídka od 
konkurence? Jak 
jednoduše shrnout 
komplexní téma? 

Jak dosáhnout toho, že 
nový business za Vámi 
přijde sám? Jak 
prodávají konzultační 
firmy bez toho, aniž by 
prodávali?  

Konzultační prodej 
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Jak přemýšlí, co jim dělá starost, jaký řeší problém,  
kdo je ovlivňuje, jak se rozhodují.  

 

To je otázka, kterou si bude klást každý Váš klient. Pravděpodobně 
budete zmiňovat kvalitu, odbornost, komplexnost, rychlost ... 
Připravme se na to, že totéž budou tvrdit naši konkurenti.  

 

 

Jak přesvědčivě prezentovat svoji výjimečnost i v případě, když 
prodáváme obdobné služby jako konkurence a dokonce za vyšší ceny.  
 

 

Jste příliš drazí! Nemáte správnou kombinaci kvality, ceny, služeb! 
Víme o konkurenčních nabídkách, které jsou výhodnější! 
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Dva jednodenní semináře v 
kratším odstupu  2-3 týdny 
 
Alternativně jeden dvoudenní 
formát. Ten může být ještě 
efektivnější 

S odstupem cca 3 
měsíců follow-up 
workshop  zaměřený 
na poznatky a 
doporučení z praxe 

3 měsíce odstup mezi 
treninkem a follow up 

workshopem 
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Účastníci se naučí využívat emoce v obchodní prezentaci, 
pracovat s intuicí, příběhy, improvizací.  



TOMÁŠ ZYKÁN 

Tomáš Zykán získal své analytické a prezentační zkušenosti v 
poradenské firmě McKinsey & Co, kde se podílel na 
významných restrukturalizačních projektech průmyslových 
podniků. Později působil 10 let v New Yorku a v Londýně jako 
ředitel Českého centra, kde se zabýval komunikací zemí a 
regionů.  Získal bohaté zkušenosti s vedením facilitovaných 
workshopů doma i v zahraničí.  
 
Tomáše zajímá design a architektura. Založil a dva roky řídil  
agenturu zaměřenou na mezinárodní propagaci českého 
designu.  Pracoval s klíčovými českými exportními značkami 
Škoda Auto, Staropramen, Baťa a ČSA.  
  
Do konce roku 2008 vedl vedl marketing a značkovou 
komunikaci pro developerský projekt Central Park Praha. Za 
kreativní kampaň získal ocenění The Best European 
Marketing Award na International Property Awards 
v Londýně.  
  
Od roku 2009 působí jako konzultant, coach a trenér 
v oblasti marketingu, prezentačního designu a interní 
komunikace. Jako trenér pracoval například pro Českou 
pojišťovnu PPF, Atlantik Finanční trhy, ČSOB, ING Investment 
Management, Skanska, T Mobile, Dupont a další 

 
― ČSOB 
― T Mobile  
― Česká pojišťovna PPF  
― GE Money 
― Atlantik Finanční trhy 
― Skanska 
― Cushman Wakefield 
― Dupont  
― US Business School  
― ING RE Investment Management 
― Bosch 
― AON Insurance 
― Schneider Electric 
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