
 
 
 
 

Obchodní dovednosti 

a vyjednávání 
 

Protože dobře vyškolený prodejní 
tým je výherní prodejní tým 

 
 
 
 

Tento program školení naučí prodejní týmy dosáhnout špičkových výkonů. Výukou 

komunikačních a vyjednávacích schopností, vedení námitek, profesionálního 

vystupování a dalšího náš program zdokonalí zkušenosti každého účastníka. 
 
 

CÍLE 
 

Tento program bude výzvou pro váš prodejní tým. Je 

navržen tak, aby pomohl vedoucím pracovníkům 

dosáhnout svých cílů v dnešním dynamickém a 

náročném obchodním prostředí. Program výrazně zlepší 

jejich výkon, vyškolí je v obchodním přístupu a metodice, 

a celkově zdokonalí jejich obchodní jazykové dovednosti.  

 

VÝSLEDKY  

• Spojuje kulturu prodejního týmu s cíli 
společnosti 
 

• Vede prodejní tým ke špičkovým výkonům 
 

• Vytváří nový přístup k metodice prodeje 
 

• Pomáhá týmu používat své obchodní 
kontakty efektivněji 
 

• Buduje sebevědomí každého účastníka 

 
 
 
 

METODOLOGIE 
 

Použitím praktických metod budou účastníci 

trénováni k nejlepším postojům a chování, aby 

dokázali lépe postupovat v každé fázi obchodního 

vyjednávání. Naučí se získané vědomosti přizpůsobit 

potřebám svých zákazníků, čímž se zvýší jejich 

spokojenost, retence a samotné doporučení. 



PROCES 
 

Školení obchodních dovedností a vyjednávání je 4 denní (2+1+1) program skládající se z 5 modulů. 

Velikost skupiny je limitována 8 účastníky. 
 
 

Modul  1 OBSAH PROGRAMU 

Příprava vyjednávání 
 
 
 

Modul  2 

Komunikační nástroje 
 
 
 

Modul  3 

Proces vyjednávání 
 
 
 

Modul  4 

Zvládnutí obtížných situací 
 
 
 

Modul  5 

Praktická realizace 

Příprava Vyjednávání 

 Příprava = 99 % úspěchu 

 Nastavení a řízení cílů 

 Vlastnosti dobrého vyjednavače 
 

Komunikační nástroje 

 Nástroje pro efektivní 

komunikaci v prodeji 

 Jak naslouchat a jak 

pokládat otázky 

 Telefon jako nástroj prodeje 
 

Proces vyjednávání 

 Různé fáze vyjednávání: 

prodej jako proces 

 Selektivní argumentace 

 Prezentace a obhajoba 

vlastního produktu 

 Umění ukončit vyjednávání 

Zvládnutí obtížných situací 

 Řešení námitek pozitivním 

způsobem 

 Sebehodnocení a učení, 

jak říkat ”ne” 

 Vzestupná komunikace: 

jak účinně komunikovat s 

nadřízeným 

 Zvládání stížností 
 

Praktická realizace 

 Motivace a příprava pro 

uplatnění v praxi 

 Osobní plán zlepšení 

 Postoje a změny chování 

 
 
 

PROČ VYBRAT DYNARGII 
 

  Kvalita: Naše workshopy jsou soustavně hodnoceny 3 ze 4 nebo vyšší  

  Zkušenosti: Naši certifikovaní konzultanti mají alespoň 5 let předchozí odborné praxe  

  Dlouhověkost: 75 % našich konzultantů s námi zůstává po dobu 5 let nebo déle  

  Mezinárodní Přístup: Dynargie byla utvářena na 4 kontinentech, 14 časových pásmech a v 11 jazycích  

 
 
 

O DYNARGII 
 

Po 35 letech dynamického rozvoje má dnešní Dynargie globální síť se zastoupením od Jakarty po Mexico 

City, se silnou přítomností v Evropě. V ČR úspěšně působíme již 25 let a zaměstnáváme špičkové lektory, 

kteří dokážou odhalit a plně rozvinout potenciál koučovaných. Našimi tréninkovými metodami optimalizujeme 

procesy ve vedení firem, zjednodušujeme komunikaci a zlepšujeme obchodní dovednosti našich obchodních 

partnerů. Tím přispíváme k lepším obchodním výsledkům svých zákazníků. 
 
 
 

www.dynargie.cz 

http://www.dynargie./

