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Abstrakt 
 Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu efektivního využití marketingové 

podpory prodeje společnosti MI-Agency, s. r. o. , která poskytuje outsourcingové služby 

svým externím zadavatelům. Teoretická část je zaměřena na marketing, marketingový a 

komunikační mix. Rozebírá možnosti podpory prodeje a nové trendy. Praktická část je 

zaměřena na telemarketing, který společnost provozuje. Analyzuje se efektivnost a 

produktivita. Na základě výsledků uskutečněných analýz a zhodnocení SWOT analýzy 

jsou navrhnuté řešení na zvýšení produktivity společnosti. 

 

Klí čová slova 
 marketing, podpora prodeje, komunikace, reklama, public relations, osobní 

prodej, telemarketing, SWOT analýza, produktivita 

    

  

Abstract 
The topic of this Bachelor thesis is to analyze the effective utilization of sales 

promotion of MI-Agency, Ltd, which provides the external submitter with outsourcing 

services. The theoretical part is oriented to marketing, marketing and communication 

mix. It analyses the possibilities of sale promotions and new trends. The practical part is 

taking part on telemarketing, which is the main activity of this company. It analyses the 

effectiveness and productivity. The proposal for the increase of productivity of this 

company is based on the results from analyzes.  

 

Key words 
 marketing, sales promotion, communication, advertising, public relations, 

personal selling, telemaketing, SWOT analysis, productivity 
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1 Úvod 

 

   V dnešnej dobe naplnenej tvrdým konkurenčným bojom môžu prežiť iba tie 

podnikateľské subjekty, ktoré najlepšie uspokoja prania a potreby svojich zákazníkov. 

K tomu, aby sa to úspešne darilo, napomáha marketing, ktorý predstavuje v súčasnosti 

veľmi podstatnú oblasť podnikateľskej sféry, pretože iba marketingovo zmýšľajúci 

podnik môže byť v dobe plnej konkurencie úspešný a konkurencie schopný. Aj cez to je 

marketing v podnikateľských kruhoch a v mysli verejnosti nepochopený a nedocenený. 

Podniky sa domnievajú, že marketing existuje len preto, aby sa výrobcom pomohol 

zbaviť  vyrobeného tovaru. Opak je však pravdou. Výroba je tu od toho, aby 

podporovala marketing. Podnik však môže svoje výrobné činnosti kedykoľvek zadať 

externým dodávateľom. Tento proces sa týka aj mojej bakalárskej práce, kde rozoberám 

marketingovú podporu predaja zameraná na telemarketing.  

 Podpora predaja je jedným s nástrojov nepriamej komunikácie v marketingu. 

Zahrňuje súbor motivačných nástrojov, prevažne krátkodobého charakteru, vytváraných 

pre stimulovanie rýchlejšieho, alebo väčšieho nákupu určitých tovarov a služieb. Zatiaľ 

čo reklama presviedča o dôvode kúpy, podpora predaja predstavuje konkrétny motív 

kúpy. 

 Pri používaní podpory predaja musí firma stanoviť ciele, zvoliť vhodné nástroje, 

vyvinúť programy, zaviesť program, kontrolovať ho a vyhodnotiť výsledky.  

 Ciele podpory predaja sa musia zhodovať so zámermi celkovej propagačnej 

činnosti firmy. Účelom býva podporiť nákup, získať nových užívateľov, získať na svoju 

stranu zákazníkov, ktorí často striedajú značku, vypestovať vernosť k danej značke, 

odmeniť stálych zákazníkov. 

   Telemarketing je v poslednej dekáde rokov veľmi dynamicky sa rozvíjajúci druh 

marketingovej podpory predaja. Je to najefektívnejším marketingovým nástrojom pre 

komunikáciu so zákazníkmi.  
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 Spoločnosť MI-Agency, s. r. o. je marketingová spoločnosť, ktorá sa zaoberá 

aktívnym telemarketingom. Jedná sa o poskytnutie outsouricingových služieb svojmu 

zadávateľovi projektu, ktorým je spoločnosť Telefonica O2 Czech Republic. Svojim 

zhodnotením podpory predaja chcem poukázať na využiteľnosť a efektivitu 

telemarketingu v Českej republike. Pre spoločnosť MI-Agency chcem navrhnúť 

riešenia, s ktorými by posilnila svoju pozíciu na trhu, získala nových zákazníkov 

a v neposlednom rade si zvýšila svoj obrat.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2 Vymedzenie cieľov a metód bakalárskej práce 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bude analyzovať súčasnú situáciu v spoločnosti 

MI-Agency, s. r. o., pôsobiacej v oblasti podpory predaja. Rozobrať jej aktivity, zistiť 

v akom stave sa nachádza a zhodnotiť jej nástroje podpory predaja. Spoločnosť sa 

zaoberá telemarketingom a jedným s mojich cieľov je zistiť efektivitu využitia 

zvoleného nástroja a jeho vnímanie verejnosťou.  

 

Na to, aby sme dosiahli cieľov tejto bakalárskej práce, je za potreby previesť 

analýzu súčasného stavu spoločnosti. Analyzovať ich aktuálnu produktivitu a aktivitu. 

Aby sme lepšie zistili vnímanie telemarketingu v Českej republike použijeme výsledky 

spoločnosti Factum Invenio, ktorá za zaoberala prieskumom verejného vnímania.  
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3 Teoretické poznatky 

3.1 Definícia marketingu 
 

Marketing ako aplikovaný vedný obor je súčasťou manažmentu a zahrňuje 

širokú škálu tých činností, ktoré sú zamerané na vytváranie podmienok pre realizáciu 

zmeny. Zmenou sa rozumie forma ľudskej činnosti, ktorej pomocou sa dá požadovaný 

produkt získať za určitú protihodnotu. [2] 

 

Definíciu marketingu môžeme definovať z odlišných vedeckých i praktických hľadísk: 

 

� Definícia Americkej marketingovej asociácie: 

Marketing je proces plánovania a realizácii koncepcií, tvorby cien, propagácie a 

distribúcie myšlienok, výrobkov a služieb s cieľom dosiahnuť také zmeny, ktoré 

uspokoja požiadavky jednotlivcov a organizácií. [2] 

 

� Definícia P. Kotlera: 

Marketing je umenie nachádzať príležitosti, rozvíjať je a výsostne je využívať. [7] 

 

� Definícia britského Autorizovaného inštitútu: 

Marketing je manažérskym procesom, ktorý umožňuje zisťovanie, predvídanie a 

uspokojovanie požiadaviek spotrebiteľov rentabilným spôsobom. [2] 

 

� Definícia z hľadiska celospoločenského: 

„Marketing je sociálny a manažérsky proces, ktorého pomocou získavajú ľudia to, čo 

potrebujú alebo po čom túžia, a to na základe produkcie komodít a ich zmeny za 

komodity iné alebo za peniaze.“ [7] 
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3.2 Marketingový mix  

 

Samotný pojem sa dá definovať, ako súbor kontrolovateľných marketingových 

veličín, ktoré firma spája do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu v cieľovom 

trhu. 

 

Marketingový mix tvorí súhrn všetkých nástrojov, ktoré vyjadrujú vzťah 

podniku k jeho vonkajšiemu okoliu, čiže zákazníkom, dodávateľom, distribučným a 

dopravným organizáciám a sprostredkovateľom a pod. [2] 

Obsahuje všetky aktivity (4P), ktorými môže firma ovplyvniť dopyt po svojich 

výrobkoch: 

� produkt (Product), 

� cena (Price), 

� distribúcia (Place), 

� propagácia (Promotion), 

 

 
Obrázek 1: Marketingoý mix 4P 
 

3.2.1 Produkt 
 

Produktom označujeme všetko, čo sa môže ponúkať na trhu a slúži k spotrebe, 

čo môže uspokojiť nejaké prianie alebo potrebu. Výrobok zahrňuje všetko, s čím sa dá 

obchodovať: fyzické predmety, služby, osoby, miesta, organizácia a myšlienky. [7] 

Produkt môže maž hmotnú a nehmotnú podobu. Nehmotné produkty sú 

výsledkom duševnej činnosti. 
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3.2.2 Cena 
 

Cena je braná ako hodnota produktu, vyjadrená spravidla v peniazoch. 

Spotrebitelia akceptujú ceny, ktoré sú úmerné spotrebiteľskej hodnote produktu. [4] 

Podniky sa v dôsledku  toho usilovne snažia zdvíhať ceny tak vysoko, ako to 

umožňuje ich úroveň diferenciácie. Zároveň si firmy uvedomujú, že musia zvažovať 

vplyv ceny na objem predaja. Firma usiluje o takú výšku príjmu (cena krát objem 

predaja), ktorej výsledkom sú po odpočítaní nákladov najvyššie zisky. 

„Cynik je človek, ktorý pozná cenu všetkého a hodnotu ničoho“  (O.Wilde) [9] 

 

3.2.3 Miesto 
 

 Zastupuje všetky aktivity firmy, ktoré zabezpečujú aby výrobok bol k dispozícii 

cieľovým spotrebiteľom a tiež aby jeho výrobky boli doplnené. Má záujem, aby jeho 

výrobky boli v predajniach v dostatočnej zásobe, správne prezentované so všetkými 

službami. 

 Každý predávajúci sa musí rozhodnúť, akým spôsobom bude svoj tovar dávať 

k dispozícii cieľovému trhu. Dvoma možnými spôsobmi sú priamy predaj tovaru alebo 

jeho predaj za pomoci prostredníkov. V rámci jedného oboru sa dá stretnúť s oboma 

možnosťami. [7] 

 

3.2.4 Propagácia 
 

Štvrtý nástroj marketingového mixu predstavuje najrôznejšie činnosti, ktoré 

firma rozvíja, aby s vlastnosťami svojich výrobkov zoznamoval cieľových zákazníkov a 

presvedčovala ich o kúpe svojich výrobkov zoznamovala cieľových zákazníkov a 

presvedčovala ich o kúpe. Propagáciu definujeme ako akúkoľvek platenú formu 

neosobnej prezentácie a podpory myšlienok, tovaru a alebo služieb konkrétnym 

sponzorom. [2] 
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3.3 Komunikačný mix 
 

Komunikační mix má informovať spotrebiteľa a stimulovať ho, aby uskutočnil 

kúpne rozhodnutie. 

Komunikačný mix, tak ako marketingový mix, zahŕňa kombináciu jednotlivých 

nástrojov. Každá firma sa môže ľubovoľne rozhodnúť o svojom komunikačnom mixe, o 

priradení dôležitosti a percentuálneho podielu z celkového rozpočtu na propagáciu 

jednotlivým komunikačným nástrojom. 

 

 

V marketingu môže maž komunikácia osobnú i neosobnú formu. 

Charakter neosobnej komunikácie má predovšetkým: 

 

• Reklama 

• Podpora predaja 

• Public relations 

• atď. 

A charakter osobnej komunikácie: 

• Osobný predaj 

• Telemarketing 

• atď. 

 

3.3.1 Reklama 
 

Reklama predstavuje len časť marketingového komunikačného programu, 

známeho ako komunikačný mix (reklama, osobný predaj, podpora predaja, práca s 

verejnosťou, priamy marketing, sponzoring, nové médiá). 

Pojem reklama je definovaný ako neosobná platená forma jednosmernej 

komunikácie firmy so zákazníkom prostredníctvom rôznych médií. Je to cielená 

činnosť, ktorá potenciálnemu zákazníkovi prináša informácie o existencii produktu, o 

jeho vlastnostiach, prednostiach, kvalite a pomocou racionálnych či emocionálnych 
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argumentov sa snaží vzbudiť jeho záujem o daný výrobok. Konečným cieľom 

reklamného zdelenia je privodiť spotrebiteľa k tomu, aby sa rozhodol pre nákup. Ďalšou 

úlohou reklamy je taktiež pôsobenie na stálych zákazníkov a snaha presvedčiť ich 

pomocou podobných argumentov, aby kúpu daného produktu opakovali. [2] 

Existuje celá rada dôvodov, prečo je potrebné vynakladať prostriedky na 

reklamu a k najzávažnejším z nich patrí [2]: 

• Rozhodnutie uviesť na trh nový výrobok alebo výrobkovú radu 

• Vstup s novým či stálym výrobkom na nový trh 

• Snaha o zvýšenie tržného podielu 

Ak sa rozhodneme pre realizáciu určitej reklamnej kampane, tak je treba si 

uvedomiť, že pre jej účinné pôsobenie je nutné [2]: 

• Správne definovať cieľovú skupinu 

• Nájsť vhodného nositeľa reklamy – médium 

• Vhodne formulovať reklamné zdelenie 

 

Reklama sa dá rozdeliť do troch skupín podľa prvotného cieľa zdelenia: 

 

• Informačná reklama sa snaží vzbudiť prvotný záujem po výrobku, službe, 

organizácii, myšlienke alebo osobe. 

• Presvedčovacia reklama má za úlohu rozvinúť záujem po výrobku alebo 

službe, patrí sem tiež reklama zrovnávania a obranná. 

• Pripomienková reklama nadväzuje na predchádzajúce aktivity a pomáha k 

zachovaniu pozície značky, služby, organizácii atď. 

3.3.2 Podpora predaja 
 

Podporu predaja môžeme charakterizovať ako súbor činností pôsobiacich ako 

priamy podnet, ktorý buď ponúka dodatočnú hodnotu kupujúcim alebo v rámci 

distribučnej cesty pôsobí ako podporný stimul na prostredníkov a predajcov. [2] 
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V tejto oblasti je však väčšina činností uskutočňovaná nepravidelne a ich cieľom 

je dosiahnutie okamžitého, krátkodobého efektu (zvýšenie obratu predaja). Z tohto 

konštatovania sa dajú odvodiť nasledujúce charakteristické vlastnosti podpory predaja 

[2] : 

 

• Pri podpore predaja sa používajú priame stimuly a upozornenia na ponúkané 

výhody. Každý, kto je týmto spôsobom oslovený, si je vedomý toho, že keď 

sa bude požadovaným spôsobom chovať, získa určitú výhodu 

• Použitý stimul musí na rozhodovanie a chovanie príjemcu pôsobiť veľmi 

intenzívne. Takýmto stimulom môže byť napr. ponuka výhodnejšej ceny, 

dostať určitý tovar zdarma alebo získanie peňažnej výhry v nejakej súťaži. 

• Podpora predaja pôsobí takmer okamžite po vyhlásení. Väčšinou sa tohto 

efektu dosahuje časovým obmedzením platnosti výhodnej ponuky alebo 

činnosti. 

• Na rozdiel od reklamy a public relations má podpora predaja vo väčšine 

prípadov len krátkodobú účinnosť. Po odznení výhodnej ponuky na trhu sa 

chovanie a rozhodovanie ľudí oslovených v rámci podpory predaja často 

vracia do pôvodnej polohy. 

 

Podpora predaja má aj svoje nevýhody či riziká [2]: 

• Pri jej použití môže dôjsť k poškodeniu image firmy tým, že napr. pri príliš 

častých prechodných zľavách sa u zákazníka môže vyvolať dojem nízkej 

kvality výrobkov 

• Ak sa poskytujú špeciálne ponuky (napr. kupóny, zľavy na množstvo, výhry 

atď.) príliš často, môžu sa spotrebitelia rozhodnúť, že tovar prestanú 

nakupovať za bežné ceny a že si počkajú až na obdobie, keď sa výhody budú 

opäť poskytovať 

• Podpora predaja taktiež môže odradiť spotrebiteľov od kúpy ponúkaných 

výrobkov tým, že si ich budú kupovať len kvôli výhodnosti ponuky a nie 

kvôli kvalite a úžitku, ktoré ponúkajú či poskytujú. 
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K často používaným prostriedkom patrí: 

• Kupóny umožňujú spotrebiteľom získať zľavu pri nákupe. 

• Vzorky výrobkov na vyskúšanie sú spravidla zdarma a predstavujú účinnú, 

ale nákladnú formu zavedenia produktu na trh. Výhodná môže byť ich 

kombinácia s reklamou v časopise. 

• Prémie je produkt ponúkaný zdarma ako podnet k nákupu určitých 

výrobkov. 

• Odmeny za vernosť majú za cieľ stimulovať opakovaný nákup produktu. 

• Súťaže dávajú spotrebiteľom možnosť vyhrať hotovosť, tovar alebo výlet. 

3.3.3 Public relations 
 

Práca s verejnosťou (alebo vzťahy k verejnosti – public relations) predstavuje 

taký druh komunikačného pôsobenia podniku na verejnosť, ktorý vytvára a udržiava 

pozitívne postoje a vzťahy verejnosti k podniku, k jeho aktivitám, výrobkom a službám. 

Práca s verejnosťou je zameraná jednak na komunikáciu s vonkajším marketingovým 

prostredím a jednak na vnútorné prostredie podniku. [3] 

Cieľom public relations je budovanie povesti a vnímanie organizácie, 

dôveryhodnosť, dôvera, vzájomné pochopenie a súlad pravdivých informácii. 

 

Zásady public relations: 

� Pravdivosť poskytovaných informácií 

� Nie reakcia, ale akcia ... 

� Zvládať situácie „čo ak …“ 

� Dôveryhodnosť 

� Maximum informácií o situácii 

� Systematickosť práce 

� Plánovitá práca 

� Objektívnosť, neskresľovanie 
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Aktivity public relations rovnako ako podpora predaja zahŕňajú celý súbor 

rozmanitých nástrojov. Môžu byť veľmi efektívne, aj keď sa ich pri propagácii 

výrobkov a služieb veľmi často nedostatočne využíva. [8] 

Marketingové public relations sú tvorené súborom nástrojov, ktoré sa dajú 

klasifikovať pod akronymom PENCILS [8]: 

• P = pulications (publikácie – podnikové časopisy, výročné správy, 

brožúrky pre potrebu zákazníka atď.). 

• E = events (verejné akcie – spozorovanie športových či umeleckých akcií 

alebo predajných výstav). 

• N =  news (novinky – priaznivé správy o podniku, jeho zamestnancoch 

a produktoch) 

• C = community involvement activities (angažovanosť pre komunitu – 

vynaloženie času a peňazí na potreby miestnych spoločností). 

• I  =  identity media (nosiče a  prejavy vlastnej identity – hlavičkové 

papiere, vizitky, podnikové pravidlá obliekania). 

• L = lobbying activity (lobbystické aktivity – snaha o presadenie 

priaznivých alebo zablokovaní nepriaznivých legislatívnych a 

regulačných opatrení). 

• S = social responsibility activities (aktivity sociálnej zodpovednosti – 

bodovanie dobrej povesti v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti).  

 

V rámci public relations sa intenzívne pôsobí dovnútra firmy, teda na vlastných 

zamestnancov. Cieľom tejto formy public relations je dosiahnuť, aby zamestnanci mali 

k firme kladný vzťah, stotožnili sa s jej záujmami, aby sa stali jej aktívnymi 

propagátormi v pracovnom živote a samozrejme aj v súkromí. [2] 

 

V rámci komunikácie je významnou úlohou public relations naladenie verejnosti 

k tomu, aby pozitívne prijímala reklamu na firemné výrobky.  Tým, ako je vytváraný 

kladný postoj verejnosti a zákazníkov k podniku, pripravuje sa a otvára priestor i 

následnej reklamnej akcii. Pokiaľ totiž ľudia nemajú o firme či jej produktoch dobrú 

mienku, bude negatívny i ich postoj k reklame, zatiaľ čo pri dobrých vzťahoch sa 

reklama dá ďalej rozvíjať a zintenzívňovať. [2] 
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Obrázok 2: Public relations 
 

3.3.4 Osobný predaj 
 

Je nástrojom priamej komunikácie obchodných agentov firmy s potencionálnými 

zákazníkmi. Je veľmi dôležitým nástrojom propagácie tovarov a služieb a je za potreby 

zdôrazniť, že súčasne aj najdrahším nástrojom. Osobný predaj vyžaduje interakciu 

medzi zúčastnenými subjektmi a preto obchodní agenti musia byť nadaní umením 

jednať s ľuďmi. [3] 

Osobný predaj je veľmi efektívnym nástrojom marketingovej komunikácie, a to 

predovšetkým v tých situáciách, keď sú vytvárané preferencie spotrebiteľov. Vďaka 

svojmu bezprostrednému osobnému pôsobeniu je táto zložka komunikačného mixu 

schopná presvedčiť zákazníka o prednostiach produktu omnoho lepšie a ovplyvniť jeho 

chovanie omnoho účinnejšie než bežná reklama. Pri marketingovom chápaní predaja 

nejde len o to, aby boli výrobky predané, ale taktiež o to, aby boli zákazníci náležite 

informovaní o správnom, účelnom a vhodnom používaní a spotrebovávaní produktov. 

[3] 
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K hlavným prednostiam osobného styku pri predaji patrí práve efektívnejšia 

komunikácia medzi zúčastnenými stranami. Predávajúci sa môžu totiž lepšie a 

bezprostrednejšie zoznámiť s reakciami, názormi, potrebami a zábranami zákazníkov a 

veľmi operatívne na ne reagovať. 

 

Osobný predaj je ďalším z príkladov previazanosti a komplexnosti 

marketingovej komunikácie, a to nielen v rámci samotného komunikačného mixu, ale aj 

v rámci celkového marketingového mixu. Z oblasti propagácie využíva táto metóda 

podporu predaja, reklamu, publicitu a priamy marketing (napr. telemarketing). 

 

Výhody osobného predaja: 

� osobný kontakt – plní tri funkcie, ide o predaj, službu zákazníkovi a 

monitoring 

� zacielené posolstvo – informácie, demonštrácia a negociácia 

� Interativita – rozsah informácií, komplexnosť a spätná väzba 

� zvyšovanie vzťahov a lepšie pokrytie klientov 

 

 

 

Nevýhody osobného predaja: 

� finančná nákladnosť 

� dosah a frekvencia 

� kontrola 

� konzistentnosť 

 

Typy osobného predaja: 

� Obchodný predaj – supermarkety, zmiešaný tovar, lekárne a pod. 

� Misionársky predaj – zákazníci našich zákazníkov 

� Maloobchodný predaj – Klasickí zákazníci 

� B2B (predaj medzi podnikmi) – podniky a organizácie 

� Profesionálny predaj – ovplyvňovanie našej cieľovej skupiny 
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3.3.5 Priamy marketing 
 

Systém okamžitej a interaktívnej komunikácie a distribúcie s cieľom 

vyprovokovať hodnotiteľný a merateľný postoj cieľovej skupiny. Úlohou priameho 

marketingu je budovanie dlhodobého vzťahu so zákazníkom. 

 

Dnešné trhy sa rozpadajú na menšie súbory minitrhov. V dôsledku toho sa 

objavuje viac špecializované média. Prudko rastie počet rôznych magazínov, ktorých 

cieľom je zoznamovať s inzerciou a redakčnými materiálmi konkrétnych skupín 

zákazníkov. Vďaka databázovému marketingu sa dá efektívne oslovovať nie len 

skupiny, ale aj jednotlivcov. Veľký počet podnikov si vedie vlastnú databázu, ktorá 

obsahuje profily zákazníkov a potencionálnych zákazníkov. 

 

Priamy (direct) marketing vyjadruje interaktívny komunikačný systém, ktorý 

využíva jedno alebo viacero komunikačných médií k vyvolaniu efektívnej – merateľnej 

reakcie v ľubovoľnej lokalite, na každom trhu, v každom mieste. Zákazník v tomto 

prípade už na trh nemusí chodiť, pretože naopak ponuka príde za ním – do jeho domu, 

na jeho pracovisko. [2] 

 

Do direct marketingu patrí [2]: 

• Direct mail – oslovovanie zákazníkov pomocou pošty 

• Poštovný styk 

• Telemarketing – priame oslovovanie zákazníkov pomocou telefónu 

• E-mail marketing – oslovovanie zákazníkov za pomoci elektronickej 

pošty 

• Katalógový marketing 

• Televízia a ďalšie rozhodujúce média marketingu priamej odozvy – 

prenajatie vysielacieho času, vytvorenie samostatného kanála, videotext, 

časopisy, noviny, rozhlas 

• Teleshoping 
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• On-line marketing – využíva počítače, modemy, komerčné on-line cesty, 

diskusné kluby, internet 

 

Medzi výhody priameho marketingu určite patrí [2]: 

� Zameranie na jasne vymedzený a zmysluplný segment 

� Zábava, pohodlie a bez nedorozumení 

� Šetrí čas, umožňuje návštevu množstva firiem so širokým sortimentom 

� Efektívnosť komunikácie a vytváranie osobnejších vzťahov 

� Kontrolovateľnosť, merateľnosť odozvy na ponuku firmy 

� Operatívnosť realizácie 

� Názorné predvádzanie produktov 

� Dlhodobé využívanie (čím dlhší kontakt, tým lepšie) 

 

Medzi spoločenské a etické problémy priameho marketingu patrí: 

� Podráždenosť pre pocit neprípustného obťažovania 

� Nepoctivosť – mnohí zákazníci naletia na každá hlúposť 

� Podvod a klamstvo – propagačné materiály majú za úlohu zavádzať 

zákazníkov 

� Vstup do súkromia – najzávažnejší spoločensko-etický problém 

 

Priamy marketing sa má uskutočňovať čestne a nevtieravo, so zameraním na 

tých, u ktorých sa predpokladá, že budú na ponuku adekvátne reagovať. 

 

3.3.6 Telemarketing 
 

Telemarketing je najefektívnejším marketingovým nástrojom pre komunikáciu 

so zákazníkmi. Jeho účinnosť je daná kvalitou databáze, jej neustálou aktualizáciou, a 

hlavne maximálnou profesionalitou operátoriek. „One to one“ komunikácia je tým 

najosobnejším kontaktom, aký môžete s klientom nadviazať. [10] 

 

Telemarketing je vo všeobecnosti komunikácia so zákazníkmi pomocou 

telekomunikačných prostriedkov (najčastejšie telefónom). Telemarketing je už teraz 
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najefektívnejším marketingovým nástrojom a vzhľadom k  vývoji telekomunikácií vo 

svete sa počíta s ďalším posilňovaním tohto postavenia. 

 

Telemarketing sa delí na [10]: 

• Pasívny telemarketing – operátory vybavujú telefonáty klientov, ktorí 

sami zavolajú. Tento typ telemarketingu sa taktiež nazýva inbound. 

• Aktívny telemarketing – jedná sa hlavne o oslovovanie vybraných 

klientov s ponukou informácii o službách alebo produktoch firmy. Aj pri 

tejto variante sa používa anglická podoba výrazu outbound. 

 

Tabuľka 1: Pasívny a aktívny telemarketing 
 
Pasívny telemarketing Aktívny telemarketing 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Jednoduchší výber 

operátorov 

Oddelená skupina 

operátorov 

Vybraná skupina 

s požadovanými 

vlastnosťami 

a schopnosťami 

Oddelená skupina 

operátorov 

Veľmi dobre poznajú 

produkty, služby 

a procesy 

Nie všetci majú 

schopnosť predávať 
Menši počet operátorov 

Úzke zameranie na 

predaj 

Operátori sa stávajú 

špecialistami na produkt 

Niektorých nie je možné 

univerzálne využiť 

Školenia sú kratšie 

a jednoduchšie 
Poznajú iba svoj produkt 

 
Nie vždy sú plne 

vyťažený 

Odmeňovací systém sa 

dá jednoducho nastaviť- 

ciele, počty 

Veľa krát nepoznajú 

nadväzujúce procesy 

spracovania 

  

Pomocou telefónneho rozhovoru môžete [10]: 

• informovať svojich zákazníkov o vlastnostiach produktov, 

• prevádzkovať spotrebiteľské súťaže a hry, 

• informovať svojich zákazníkov o prebiehajúcich akciách na podporu 

predaja. 
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Využitie môže byť nasledujúce [10]: 

• info linky – predstavujú linky, na ktorých môžu zákazníci získať 

informácie o produkte, dozvedieť sa o pripravovaných novinkách či 

aktuálnej ponuke. Poskytnuté informácie môžu mať zásadný vplyv na 

zákazníkovo rozhodnutie o kúpe, alebo môžu zvládnuť negatívne reakcie 

pri reklamáciách. Na týchto linkách je možné plniť informačnú povinnosť 

alebo dostať do povedomia verejnosti informácie, ktoré považujeme za 

konkurenčnú výhodu, 

• objednávky propagačných materiálov, 

• súťaže – pokiaľ sa spoločnosť rozhodne usporiadať spotrebiteľskú súťaž, 

nevyhnutnou súčasťou propagačných materiálov by malo byť aj telefónne 

číslo, na ktorom operátori poskytnú bližšie informácie o podmienkach 

účasti v súťaži a o jej pravidlách, 

• reklamácie a sťažnosti, 

• help line, 

• príjem faxu,  

• fax on demand (fax na vyžiadanie – napríklad pre nové informácie) 

 

3.3.7 Nové trendy v marketingovej komunikácii 

 

Guerilový marketing – táto marketingová taktika vznikla postupne v dôsledku 

nutnosti tvrdého boja so silnejšou konkurenciou. Nie je ale spojená iba s bojom 

s konkurenciou, malých proti veľkým, mení sa s vyvíjajúcou technológiou 

a s možnosťami komunikácie vôbec. Jeho podstatným prvkom je jeho nízka 

nákladovosť a balansovanie na hranici legálnosti.   

 

Promotional marketing – obor marketingovej komunikácie, ktorý je orientovaný 

na podporu predaja a skladá sa z viac komponentov (podpora predaja, incentivné 

programy, programy orientované na dealerskú sieť atď.). 
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Vírový marketing – je to schopnosť, ako získať zákazníkov, aby si medzi sebou 

povedali o výrobku, službe alebo webovej stránke. Stal sa známym v roku 1998, kedy 

nová freemailová služba Hotmail rýchlo získala viac ako 12 miliónov užívateľov. Len 

jednoduché vkladanie propagačných aktívnych odkazov do správ odosielaných 

užívateľovi služby sa premietne v tomto zníženom rozpočtu na tradičná reklamu. 

Vírový marketing je jednoduchý a nízkonákladový. 

 

Digitálny marketing – je dnes neoddeliteľnou súčasťou direkt marketingovej 

komunikácie. 

 

Produkt placement – zámerné a platené umiestenie značkového výroku do 

audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie. Jeho atribútom je reklamní efekt 

v danej cieľovej skupine pri využití kontextu alebo známych osobností. Kvalitný 

produkt placement  postavuje výrobok práve do pozitívneho kontextu a ukazuje, že jeho 

užívanie je bežnou súčasťou hrdinu filmu. 

 

Event marketing – snaha upútať pozornosť a získať záujem potencionálneho 

zákazníka ale nie bežnými akciami ale usporiadaním udalostí, ktoré prinesú nevšední 

zážitok. 

 

3.3.8 Stratégie podpory predaja 

 

Sales promotion = cielené ovplyvňovanie, ktoré ponúka špeciálne podnety 

s cieľom zrýchliť pohyb produktu od výrobcovi ku spotrebiteľovi. Je to činnosť 

zameraná na zvyšovanie objemu predaja pôsobením na predajcov i na zákazníkov. 

Ciele: zvýšenie predajného úsilia predajcov,  rozšírenie distribúcie, vyššie 

predzásobenie predajní, dopredaj tovaru, získavanie nových zákazníkov aktualizácia 

výrobku/účelu použitia, povzbudenie k vyskúšaniu produktu, prehĺbenie poznatkov 

o produkte. 

Aktivity:  

•  vzorky tovaru, kupóny a návratky 
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•  prémie, súťaže o ceny a zľavy 

•  ochutnávky, suveníry, prehliadky a výstavy  

•  special events  - zábavné akcie v podobe verejnej šou (forma aktivít 

závisí iba od kreativity a možností organizátorov) 

• služby zákazníkom - novšia súčasť sales promotion  - svojou funkciou 

starostlivosti o existujúceho zákazníka formujú aspekt vernosti 

k produktu či firme, a tým tiež pôsobia ako podpora predaja. Je to  

dôležitý nástroj konkurenčného boja. 

 

Prínos aktivít podpory predaja: 

• maximalizácia objemu predaja 

• silná motivácia zákazníkov na vyskúšanie výrobku, ktorý sa pretvára až 

do  nákupu tovaru alebo služby. 

Výsledky sú relatívne rýchlo a jednoducho merateľné  

 

Nevýhody: 

• dočasná účinnosť opatrení 

• malá pravdepodobnosť vytvorenia trvalej preferencie produktu 

• iba taktický, nie strategický nástroj marketingovej komunikácie 

• existuje skupina spotrebiteľov, ktorí jednotlivé produkty nakupujú iba 

vtedy, keď okolo nich prebieha akcia podpory predaja.  

 

Taktiky: 

•  defenzívna - zameranie na distribútorov a obchod (obchodný personál) 

•  ofenzívna - zameranie na koncových spotrebiteľov 

Ovplyvňujúce faktory: 

•  verbálna a neverbálna komunikácia zástupcu spoločnosti 

•  priestorové usporiadanie miesta, kde sales promotion prebieha 
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4 Analýza súčasného stavu 

4.1 Základné údaje o spoločnosti 
 

Pre svoju prácu som sa rozhodol vybrať spoločnosť  MI-Agency, s.r.o., ktorá 

momentálne sídli na ulici Cejl 62 v Brne. MI-Agency, s.r.o.(ďalej len MI-Agency). 

Oficiálne vznikla 4. decembra v roku 2007 zápisom do obchodného registra 

spoločenskou zmluvou a základným kapitálom 200 000,- Kč .  Spoločnosť však už bola 

v prevádzke rok pred zápisom do obchodného registra a to na živnosť pod menom Ivo 

Otáhal. 

MI-Agency je spoločnosť, ktorej hlavnú pracovnú činnosť  tvorí outsourcing, 

ktorý poskytuje tretím osobám ako aktívny telemarketing. Od konca roku 2007 získala 

spoločnosť oficiálnu zmluvu so spoločnosťou Telefonica 02 Czech Republic, a. s. a 

dodnes sú obchodnými partermi, čo zabezpečuje obom spoločnostiam vzájomnú 

exkluzivitu.  

MI-Agency mala od svojich začiatkov dvoch spoločníkov a to Michal Marček a 

Ivo Otáhal, ktorý pôsobil aj ako jednateľ spoločnosti. Ale od apríla 2008 je jediným 

spoločníkom Michal Marček a zmena nastala aj na poste jednateľa, ktorý prezvala po 

Ivovi Otahálovi Kateřina Adamčíková. V tomto zložení existuje MI-Agency dodnes. 

 

Predmetom podnikania podľa obchodného registra je: 

• Sprostredkovanie obchodu a služieb 

• Maloobchod s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom 

• Reklamná činnosť a marketing 

• Realitná činnosť 

• Ubytovacie služby 

 

4.1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 

 

Organizačná štruktúra sa počas pôsobenia veľa krát menila, či už podľa  počtu 

konzultantov, ale aj podľa počtu zamestnancov vo vedení spoločnosti. Ako som už 
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spomínal MI-Agency sa zaoberá aktívnym telemarketingom a s toho dôvodu je počet 

zamestnancov veľmi premenlivý. Na hlavný pracovný pomer má zmluvu podpísanú len 

10 zamestnancov, ostatní pracujú na dohodu o prevedení práce v rozsahu 150 hodín a 

ďalej na dohodu o pracovnej činnosti. Počet externých pracovníkov sa odvíja od sezóny, 

kde najväčší počet je počas semestrov na vysokých školách. Stagnácia vždy nastane 

počas skúškového obdobia, sviatkov a v malej miere aj počas letných prázdnin. 

Momentálne spoločnosť disponuje približne so stovkou externých pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázok 3: Organizačná štruktúra spoločnosti MI-Agency 
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4.1.2 Charakteristika osôb a ich pracovná náplň 

 

Riaditeľ spoločnosti – riadi a vedie celú spoločnosť. On je práve tá osoba, ktorá 

rozhoduje o celkovom chode spoločnosti. Zodpovedá za kompletné riadenie spoločnosti 

a jej ekonomické výsledky. Má dlhodobé skúsenosti s telemarketingom, keďže v 

minulosti pracoval na pozícii projekt manažéra v konkurenčnej spoločnosti. Z jeho 

bývalej pozície si doniesol nespočetné množstvo skúseností a vedomostí, aby sa mohol 

vyvarovať závažným chybám spojených s touto činnosťou.  

 

Jednateľ spoločnosti – je štatutárnym orgánom spoločnosti a predĺženou rukou 

majiteľa spoločnosti. V prípade neprítomnosti ho zastupuje. Zabezpečuje vnútorný chod 

spoločnosti. V MI-Agency zastáva aj pozíciu quality manažéra. V tomto prípade 

kontroluje dodržiavanie smerníc a predpisov pri uzatváraní zmlúv. Zároveň má na 

starosti dohľad a jednanie s personálnym pracovníkom a externým účtovníkom. 

 

Projekt manažér - osoba zodpovedná za manažment projektu, hlavne z 

hľadiska dodržania stanovených cieľov. Zodpovedá za výsledky projektu, za 

vynaložené náklady a za plnenie termínov. Zadáva hlavné úlohy vedúcim tímov a dbá 

nad ich kontrolou. Primárne rieši vzniknuté problémy, či už s majiteľom spoločnosti, 

tak aj s vedúcimi tímov. Rozvíja vzťahy s kľúčovými partermi spoločnosti. Zefektívňuje 

spolu s vedúcimi tímov pracovné postupy, spravuje a upravuje dokumenty v rámci 

spoločnosti. 

 

Vedúci tímov – starajú sa o aktívny tréning konzultantov. V prvom rade 

vykonávajú školenia nových zamestnancov spojené s prácou. A v tom pokračujú aj za 

chodu pri samotnej práci, kde sa aktívne zapájajú na zdokonalení vedomostí 

a komunikačnej obratnosti stálym zamestnancom. Rôznymi metódami ich motivujú a 

stimulujú na zlepšenie celkovej úspešnosti a ziskovosti spoločnosti. Kontrolujú 

pracovnú efektivitu zamestnancov a vyvodzujú s toho príslušné závery. 

 

 Konzulanti  – náplňou práce konzultanta je kontaktovanie stávajúcich 

zákazníkov spoločnosti Telefonica O2, ktorí si priali byť informovaní o nových 
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marketingových akciách spoločnosti a nových produktov. Sú platený hodinovou 

sadzbou, ale záleží od ich šikovnosti a schopnosti, aby s daným zákazníkom uskutočnili 

aktiváciu novej služby, ktorá vylepši vzniknutú situáciu a zlepši komfort poskytovaných 

služieb zákazníkovi a konzultant si tak zabezpečí nárok na prémie. 

 

4.1.3  Poskytované služby 

 

Spoločnosť sa zaoberá telemarketingom. Hlavne sa špecializuje na aktívny 

telemarketing, ktorý poskytuje tretím osobám formou outsourcingu. Jedným 

z dlhodobých cieľov spoločnosti je rozšírenie svojho pola pôsobnosti aj na pasívny 

telemarketing a technickú podporu.  

MI-Agency už od svojho vzniku má len jedného zadávateľa projektu a to je 

nadnárodná spoločnosť Telefonica O2, pre ktorú MI-Agency uskutočňuje komplexné 

služby z oblasti predaja nových produktov externe poskytovaných stávajúcim 

zákazníkom ako zo súkromnej tak aj z podnikateľskej sféry. Cieľom je informovať 

zákazníkov o nových marketingových akciách, nových produktoch a v prípade záujmu 

realizovať aktivácia príslušných služieb a tovaru.   

Projekt je rozdelený na dve časti:  

- prvú časť tvorí projekt fixnej časti, ktorý je prioritný 

- druhú časť tvorí projekt mobilnej časti 

 

Fixná časť 

Fixnú časť tvoria všetky služby spojené s:  

- hlavnou telefónnou stanicou 

- digitálnou linkou (ISDN) 

- internetom ADSL 

- digitálnou televíziou O2 TV 

- a vzájomné zlučovanie služieb do komplexných balíkov 
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V prvom rade sa jedná o kontaktovanie zákazníkov spoločnosti Telefonica O2 

na ich hlavné telefónne stanice s informáciami o poskytovaných službách, ktoré by 

zvýšili efektivitu ich činností a samozrejme komfort dennej rutiny.  

Základným pilierom je dopredaj vysokorýchlostného internetu ADSL 

a digitálneho príjmu na televíziu  za pomoci IP adries. Cieľom tohto predaja  je 

spokojnosť zákazníka s doterajšími službami a definitívne odbúranie prirovnania, že 

pevná linka sa rovná len zbytočne drahej hlasovej službe. Keďže zákazník môže 

využívať širokú škálu služieb nezávisle od seba za zvýhodnené ceny.   

 

Mobilná časť 

 

 Mobilná časť tvoria služby spojené s:  

- migráciu zákazníkov z predplatenej karty na vybraný mobilný 

tarif 

- aktiváciou nových zákazníkov 

- prolongáciou stálych zákazníkov 

- a akvizíciu od iných spoločností 

 

Opäť sa jedná o telefónne kontaktovanie zákazníkov ale už na ich mobilné čísla, 

kde sa im poskytujú nové revolučné tarify, ktoré ušetria zákazníkovi mesačné výdaje za 

mobilné služby. V tomto prípade sa jedná aj o kontaktovanie zákazníkov iných 

spoločnosti a zisťovanie výhodnosti ich súčasného stavu. V prípade záujmu sa 

uskutočňuje prechod zákazníka, ktorý je možný uskutočniť aj so stávajúcim číslom 

operátora. 

 

Keďže MI-Agency má vyššie provízia z fixnej časti projektu pri aktivácii ADSL, 

alebo O2 TV a projekt nie je náročný na administratívu, na rozdiel od mobilnej časti, 

s toho dôvodu približne 90% činností sa sústreďuje na fixnú časť. 
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4.2 Analýza trhu, konkurencie a zákazníkov 
 

4.2.1 Analýza trhu 

 

Telemarketing je veľmi dynamicky rozvíjajúci sa obor. V Európe bolo 

v minulom roku viac než 35 000 call centier s viac ako 1,7 miliónom operátorov. To isté 

platí aj o českom trhu, kde najväčší rozmach sa zaznamenáva v Prahe, Brne, Ostrave a 

Olomouci. [10] 

Priemerné call centrum má 70 pracovných miest a zamestnáva 120 operátorov. 

Počet pracovníkov vychádza z odhadu objemu transakcií,  z doby jeho zapracovania 

modelu celého call centra. [10] 

Aktivity, ktoré call centra zabezpečujú sa delia na: 

- prichádzajúce hovory (pasívny telemarketing) 

- odchádzajúce hovory (aktívny telemarketing) 

- obsluha zákazníkov 

- technická podpora 

- vymáhanie pohľadávok 

- retencia. 

 

Je nutné rozlišovať interné a externé call centrá. Interné call centrum je pevnou 

organizačnou súčasťou spoločnosti a spravidla zaisťuje spracovanie telefónnych 

hovorov výhradne pre potreby materskej spoločnosti. Externé call centrum poskytuje 

svoje služby tretím osobám. Pomer využitia činí 80% pre interné call centrá a 20% pre 

externé call centrá.  

Môže sa zdať, že telemarketing nemá v Českej republike vybudované moc 

dobré meno, ale prieskumy trhu poukazujú na to, že polovica obyvateľstva má 

k telemarketingu pozitívny alebo neutrálny vzťah a 45% obyvateľstva má vyslovene 

negatívny. Spoločnosť Factum Invenio urobil prieskum na počte 1200 vybraných 

respondentov a výsledok potvrdil že 22% respondentov vníma telemarketing ako 

príjemný a pohodlný spôsob nakupovania. 28% respondentov zachovalo neutrálny 

postoj, ktorých telemarketing neobťažuje a príležitostne uvítajú cielenú ponuku alebo 
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technickú podporu. 45% respondentov má negatívny postoj, buď z dôvodu 

obťažovania alebo straty času a 5% respondentov malo zmätený postoj 

k telemarketingu. S toho vyplýva, že 22% obyvateľov z celkového počtu 10, 5 milióna 

obyvateľov je široké pole pôsobnosti, ktoré zabezpečuje neustály príliv činností pre 

call centrá. 

         

Vnímanie telemarketingu

22%

28%

45%

5%

zástanci

neutrálny

odporcovia 

nerozhodný

 
Graf 1: Vnímanie telemarketingu 
 

 V českej republike je záujem o telemarketing, ako o jednu z foriem direct 

marketingu možné pozorovať i na náraste informačných liniek typu zelená či modrá 

linka. 

 

4.2.2 Analýza konkurencie 

 
V Brne sa nachádza mnoho call centier s obdobnou činnosťou. MI-Agency patrí 

medzi stredne veľké telemarketingové spoločnosti  v tomto meste a konkurenciu môže 

hľadať v radoch ďalších 10 spoločností. Najväčší konkurenčný boj zvádza s call 

centrami, ktoré rovnako disponujú projektom od spoločnosti Telefonica O2. V Brne 

okrem MI-Agency má projekt aj Quality Brands s.r.o., nová spoločnosť Atento, ktorá 

patrí pod Telemarketing Prage a.s. a medzi hlavných konkurentov patria aj samotné  

interné call centrá spoločnosti Telefonica O2. V celom českom meradle má spoločnosť 
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Telefonica O2 priamych 5 externých call centier, z ktorých v roku 2008 MI-Agency 

vyšla ako najkvalitnejší a hlavne najvýkonnejší partner, čo bolo veľkým 

zadosťučinením pre celý manažment spoločnosti MI-Agency a sľubný výhľad do 

budúcnosti. 

 

V Brne medzi najväčších konkurentov patria: 

- Quality Brands, s.r.o. 

- Mediaservis, s.r.o. 

- Amax, s.r.o. 

- MEDIA1 CZECH REPUBLIC s.r.o. 

- Atento, a.s. 

- Proveon, a.s. 

- Simio, a.s. 

 

4.2.3 Analýza zákazníkov 

 

 Hlavný zákazníkom, respektíve zadávateľom projektu je spoločnosť Telefonica 

O2. Práve preto cieľovými skupinami zákazníkov, ktorí sa oslovujú, sú zákazníci 

spoločnosti Telefonica O2. Tých rozdeľujeme do troch segmentov. 

 

- rezidentál: sú zákazníci, ktorí majú svoje služby zaevidované na rodné číslo. 

Jedná sa o domácností, ktoré sa kontaktujú v čase od 15.00 do 21.00 

- soho: (skratka s anglického slova small office, home office), zákazníci, ktorí 

majú svoje služby evidované na IČO. Túto skupinu tvoria hlavne malí 

podnikatelia a živnostníci, ktorí sa kontaktujú v čase od 9.00 do 15.00 

- business: zákazníci, ktorí majú svoje služby evidované na IČO. Jedná sa o 

veľké a stredné podniky. Týchto zákazníkov si spoločnosť Telefonica O2 

obhospodaruje sama. 
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4.3 Analýza výkonnosti spoločnosti MI-Agency, s.r.o. v roku 
2008 

 

4.3.1 Fixná časť 

 

Analýza spoločnosti Mi-Agency za kalendárny rok 2008 je zobrazená 

v nasledujúcej tabuľke, ktorá bola vytvorená za pomoci dát vykázaných v sledovanom 

období. Dáta obsahujú ukazovatele, ktoré patria medzi najdôležitejšie a smerodajné, ako 

pre MI-Agency, tak aj pre zadávateľa projektu a zamestnancov. 

 
Tabuľka 2: Výkonnosť spoločnosti MI-Agency v roku 2008 na fixnej časti 
 
Ukazovatele  

Mesiace 
Predaj Koeficient Kontakty  Close rate Hodiny 

Január 436 0,29 16894 2,58 1505 

Február 503 0,28 18476 2,72 1766 

Marec 641 0,36 18231 3,52 1756,5 

Apríl 575 0,32 16257 3,54 1807 

Máj 253 0,24 8788 2,88 1052 

Jún 564 0,28 14832 3,8 2011 

Júl 976 0,35 20515 4,76 2804 

August 898 0,3 22619 3,97 2976 

September 764 0,54 17992 4,5 2268 

Október 1204 0,58 15428 7,8 2059 

November 768 0,38 18779 4,09 2023,5 

December 1902 0,77 17227 11,04 2470 

Celkom 9484 0,39 206038 4,6 24498 

 

Z tejto tabuľky budem vychádzať v následnej hlbšej analýze. Zameranie je 

hlavne na tri podstatné ukazovatele a to:  
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- predaj: objem uzatvorených kontraktov 

- koeficient: ukazovateľ výkonnosti a produktivity práce konzultantov 

- close rate: ukazovateľ efektívneho využitie kontaktov na klientov  

 

Tabuľka okrem uvedených ukazovateľov, ktoré budem rozoberať podrobnejšie 

obsahuje aj počet odpracovaných hodín v jednotlivých mesiacoch a počet ukončených 

kontaktov na klientov spoločnosti Telefonica O2.  

Hodiny priamo úmerne rastú s počtom aktívnych konzulantov. Najväčšie 

výpadky sú počas skúškového obdobia, kedy spoločnosť uskutočňuje prevádzku za 

polovičného chodu. Jedným z cieľov spoločnosti je zväčšovanie množstva pracovných 

miest, čo sa aj úspešne darí. V januári začínala spoločnosť s 30 pracovnými miestami 

a na konci decembra už disponuje s 55 pracovnými miestami. To má za následok 

pravidelní rast odpracovaných  hodín v roku 2008.  

Priamo úmerný na odpracované hodiny je aj počet oslovených klientov. Medzi 

kontakty radíme všetkých klientov, ktorým bol uzatvorení kontrakt na novú službu 

a klientov ktorí neakceptovali poskytnutie novej služby a už sa ani následne nebudú 

kontaktovať.  

 

4.3.1.1 Analýza predaja 

 

Za pomoci predchádzajúcich údajov môžem analyzovať nárast a pokles 

úspešnosti spoločnosti v uzatváraní nových kontraktov. V celkovej predajnosti sú 

započítané predaje služieb vysokorýchlostného internetu ADSL a digitálnej televízie 

O2TV. Pre lepšie zorientovanie sa v problematike mi poslúži nasledovný graf. 



 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Počet uzatvorených kontraktov

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Objem

Počet mesiacov

Počet uzatvorených
kontraktov

 
Graf 2: Predajnosť spoločnosti MI-Agency v roku 2008 na fixnej časti 
 

 Z výsledných informácií vyplýva, že spoločnosť si v prvej štvrtine roka držala 

počet uzatvorených kontraktov na objeme 500 kusov. V sledovanom období sa nemenil 

výrazne počet odpracovaných hodín a pohyboval sa na konštantných hodnotách okolo 

1700 odpracovaných hodín za mesiac.  

V piatom mesiaci nastáva pokles predajnosti.  Keďže podstatnú väčšinu 

zamestnancov tvoria študenti, ktorým sa v máji začína zápočtové a skúškové obdobie. 

Práve to zapríčinilo pokles na polovicu bežnej produkcie. Zredukoval sa počet 

odpracovaných hodín. V tom prípade call centrum nebolo maximálne vyťažené. 

V šiestom mesiaci sa opäť dostáva spoločnosť na priemerný počet predajnosti, aj 

keď je nutné zdôrazniť, že pri väčšom počte odpracovaných hodín. V siedmom mesiaci 

nastáva veľký nárast predajnosti na dvojnásobok priemeru, aj keď s určitým nárastom 

odpracovaných hodín. Tento jav nastal hlavne pre letné prázdniny, čím sa zvýšil dopyt 

po práci a Telefonica O2 prišla s novými marketingovými akciami, čo zapríčinilo 

zvýšený dopyt po produktoch. V ôsmom mesiaci sa tento trend udržal, s čoho 

spoločnosť MI-Agency profitovala a upevňovala si svoje postavenie v konkurenčnom 

boji. 
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V deviatom mesiaci nastal mierny pokles, zapríčinený hlavne odchodom 

vysokoškolských študent, ktorí poväčšine chodili na dovolenky a užívali si posledné dni 

letných prázdnin. Ale aj pri tom poklese predajnosti je zrejmé, že spoločnosť si aj pri 

rapídnom znížení pracovných hodín drží nadštandardnú predajnosť. 

Desiaty mesiac sa dá nazvať aj prelomovým, keďže sa opäť naplnili kapacity 

call centra a spoločnosť dosahuje svoj rekordný počet uzatvorených kontraktov. Je to 

dôkazom, že MI-Agency zlepšuje svoje zázemie, dbá na výchovu a tréning 

zamestnancov. Telefonica O2 prichádza s novými krátkodobými marketingovými 

akciami. Takzvaný ,,Crazy week’’, ktorý umožní klientom výhodne využívať 

vysokorýchlostný internet, alebo digitálnu televíziu sa ukáže ako správny krok 

k získaniu veľkého počtu nových klientov. 

V jedenástom mesiaci je určitý ústup s dosiahnutých výsledkov, znižuje sa počet 

predajnosti, ale neklesá počet odpracovaných hodín. Až do dvanásteho mesiaca, kde sa 

spoločnosť MI-Agency výrazne presadzuje. Je to zapríčinené vo veľkej miere zmenou 

motivačného systém pre konzulantov a ďalšou marketingovou akciou spoločnosti 

Telefonica O2. 

4.3.1.2 Analýza rastu a poklesu koeficientu  

 

Koeficient vyjadruje počet uzatvorených kontraktov na jednu odpracovanú 

hodinu. Tento  ukazovateľ je veľmi dôležitý, ako pre spoločnosť MI-Agency, tak aj pre 

samotných konzultantov. 

Výpočet koeficientu: 

 

Rovnice 1: Výpočet koeficientu úspešnosti 
Počet uzatvorených kontraktov 
Počet odpracovaných hodín 

=   koeficient 

 

 

Pre spoločnosť MI-Agency je to ukazovateľ ziskovosti. Spoločnosť mi 

neposkytla konkrétne výdaje a príjmy v priebehu roku. Prezradila mi jedine bod zvratu 

na fixnej časti, kde by sa spoločnosť mala pohybovať na úrovní koeficientu 0, 25. 

Z pohľadu zamestnancov je to veľmi dôležitý ukazovateľ ich produktivity práce. 

Každý konzultant musí svoju výkonnosť držať krátkodobo nad minimálnou hranicou 
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0,2 a dlhodobo nad hranicou 0,25. Pokiaľ však túto hranicu nespĺňa, nasleduje 

rozviazanie pracovné pomeru. Sú však do toho brané rôzne ovplyvňujúce faktory, ako 

je aktívne školenie nových konzulantov,  celkový pokles produktivity call centra 

a v úvahu sa berie aj komunikačná vyspelosť konzultanta. Na druhej strane je koeficient 

prirodzený motivátor. Pokiaľ konzultant dosahuje koeficient 0,5 a viac sú mu preplátené  

bonusy za aktivované služby, ktoré uzatvoril s klientmi spoločnosti Telefonica O2. 

 

Hodnotu koeficientu neovplyvňuje počet opracovaných hodín, ale hlavnými 

faktormi, ktoré ho ovplyvňujú sú: 

- kvalita a vyspelosť konzulantov 

- vhodne zvolená motivácia a stimulácia všetkých členov pracovného týmu 

- krátkodobé marketingové akcie spoločnosti Telefonica O2 

- zázemie, infraštruktúra a technická vybavenosť spoločnosti 

- neustále zdokonaľovanie komunikačnej vyspelosti konzultantov 

- vygenerované dáta klientov spoločnosti Telefonica O2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koeficient

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

H
odnota koeficientu

Počet mesiacov

Koeficient

 
Graf 3: Rast a pokles koeficientu spoločnosti MI-Agency v roku 2008 
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Graf označuje, že spoločnosť MI-Agency sa celý rok držala nad svojim bodom 

zvratu, akurát s výnimkou piateho mesiace, kedy šla do straty. Je vidieť nárast hodnoty 

koeficientu zapríčinený správnou voľbou motivácie, školiaceho procesu 

a marketingovými akciami.  

Koncom kalendárneho roka 2008 prežívala spoločnosť svoje najlepšie obdobie 

za celú dobu existencie. Hodnota koeficientu, na ktorom spoločnosť ukončila rok, dáva 

veľkú perspektívu do budúcnosti a priestor na ďalšie inovácie a skvalitňovanie 

poskytovaných služieb. 

  

 

4.3.1.3 Analýza a rastu a poklesu ukazovateľa close rate 

 

Pre spoločnosť Telefonica O2, ako zadávateľa projektu, nie je dôležitý 

ukazovateľ rastu  a poklesu koeficientu, objem predaja poskytovaných služieb je v celku 

dôležitý, ale najdôležitejším ukazovateľom je ukazovateľ close rate. 

Keďže Telefonica O2 je oficiálnym partnerom MI-Agency, poskytuje im na 

základe zmluvy vygenerované databázy zákazníkov podľa požiadaviek spoločnosti. Od 

toho očakáva určité zhodnutie poskytovaných čísel a efektivitu vynakladanie s nimi. Na  

túto kontrolu nám práve slúži ukazovateľ close rate. 

 

Výpočet ukazovateľa Close rate: 

 

Rovnice 2: Výpočet ukazovateľa close rate 
 

100 Počet uzatvorených kontraktov 

Počet ukončených kontaktov 
X 

   
 =   Close rate 

 

Výsledok nám poukazuje, schopnosť spoločnosti vyťažiť zo sto ukončených 

kontaktov (zahrňuje to kontakty kde bol uzatvorený kontrakt + kde nebol uzatvorený 

kontrakt a klient sa už nebude spätne oslovovať) maximum uzatvorených kontraktov. 

Telefonica O2 striktne kontroluje tento ukazovateľ a podľa úspešnosti uprednostňuje 

svoje partnerské externé call centrá.  
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Graf 4: Rast a poklesu ukazovateľa close rate za rok 2008 v spoločnosti MI-Agency 

 

 

Spoločnosť MI-Agency sa podľa výsledkov celý prvý polrok pohybovala na 

úrovni 2,5 – 3,0, čo bol priemerný stav sledovanej hodnoty. Každým mesiacom 

ukazovateľ pomaly rástol, až na výnimku v piatom mesiaci, kde bol značný výpadok. 

Rôznymi druhmi motivácie, zlepšovaním pracovného prostredia a atmosféry, 

v neposlednom rade aj zlepšenie partnerských vzťahov so zadávateľom projektu, tak 

v druhej polovici kalendárneho roka spoločnosť prežívala expanziu v počte 

uzatvorených kontaktov a aj v značnom náraste ukazovateľa close rate.   

Zadávateľ projektu vyžadoval priemerné hodnoty v rozhraní 3,0 – 3,5. MI-

Agency sa v druhom polroku pravidelne držala nad hodnotou 4,0 a koncom roku 

narastala hodnota až na 7,8 a 11,7, čo vysoko prekonalo požiadavky zadávateľa 

projektu. 

S celkovým ročným koeficientom 4,6 sa spoločnosť MI-Agecny stala 

najefektívnejším externým pracoviskom spoločnosti Telefonica O2. V praxi to 

vyjadruje, že približne každý dvadsiaty hovor ktorý sa ukončí, tak skončí uzatvorením 

kontraktu na služby vysokorýchlostného internetu alebo digitálnej televízie. 
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4.3.2 Mobilná časť 

 

Mobilná časť má v spoločnosti menšiu prioritu a je to druhoradý projekt od 

spoločnosti Telefonica O2. Na tento projekt je vyhradení obmedzený počet pracovných 

miest, kde maximum konzultantov na pracovnú prevádzku je počet osem zamestnacov. 

Projekt zahŕňa hlavne migráciu dobíjacích kariet na predplatené tarify. Ďalej nasleduje 

prolongácia zmlúv s možnosťou zmeny na zvýhodnené tarify a nakoniec aktivácia 

nových zákazníkov pri prechode od konkurencie.   

 
Tabuľka 3: Výkonnosť spoločnosti MI-Agency na mobilnej časti v roku 2008 
 
Ukazovatele 

Mesiace 
Predaj Koeficient  Kontakty Close rate Hodiny 

Január 306 0,59 5453 5,61 515 

Február 334 0,52 6082 5,49 643 

Marec 216 0,51 3768 5,73 424 

Apríl 178 0,45 3909 4,55 396 

Máj 155 0,48 2674 5,8 325 

Jún 143 0,37 3092 4,62 386,5 

Júl 376 0,42 6116 6,15 888,5 

August 239 0,38 6294 3,8 634 

September 254 0,43 5329 4,77 586 

Október 194 0,46 3470 5,59 425 

November 81 0,5 1124 7,21 163 

December 56 0,35 1367 4,1 160 

Celkom 2532 0,455 48678 5,285 5546 
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Ukazovatele, ktoré analyzujem sú rovnakého charakteru ako u fixnej časti. 

Zameriavať sa budem hlavne na rast a pokles predajnosti, koeficientu a ukazovateľa 

close rate. Náklady na mobilnú časť sú s porovnaním s fixnou časťou vyššie a provízie 

nižšie, s toho dôvodu aj kritéria na projekt sú podstatne rozličné a náročnejšie na 

dodržiavanie stanovených hodnôt.  

 

4.3.2.1 Analýza predaja 

 

 Z predchádzajúcich údajov analyzujem priebeh výkonnosti mobilnej časti, jeho 

rast a pokles v roku 2008.  Prevažnú väčšinu uzatvorených kontraktov tvoria migrácie 

zákazníkov na predplatené tarify, ale obsahujú aj prechody od konkurenčných 

spoločností, kde sa zákazníkom ponecháva svoje mobilné číslo. Malú množinu 

kontraktov tvoria prolongácie. Dostať databázu klientov, ktorým sa poskytujú 

prolongácie je veľmi zložité, pretože týchto zákazníkov si obhospodaruje spoločnosť 

Telefonica O2 sama. Ojedinele dostane spoločnosť aj príslušnú databázu a je to hlavne 

s dôvodu zväčšenia objemu predajnosti a pre lepšiu motiváciu konzulantov.   

 Nasledovný graf znázorňuje vývoj rastu a poklesu predajnosti, ktorý potom 

môžem dôkladnejšie analyzovať.  
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Graf 5: Predajnosť spoločnosti MI-Agency v roku 2008  na mobilnej časti 
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Z grafu vyplýva, že začiatok roka bol úspešní z pohľadu predajnosti na mobilnej 

časti. Spoločnosť dosahovala priemer uzatvorených kontraktov v prvom štvrť roku na 

objeme 250 až 300 kusov. Ale od štvrtého miesiaca nastupuje stagnácia množstva 

a spoločnosť sa dostáva na hranicu 150 kontraktov za mesiac. Je to zapríčinené 

elimináciu počtu konzultantov, z dôvodu obmedzeného pracovného miesta.  

Od ôsmeho mesiaca spoločnosť MI-Agency vynaložila prostriedky, aby znovu 

naštartovala projekt. Zvýšil sa počet pracovných miest a boli nabraní noví konzultanti. 

Navyše konzultanti začali chodiť pravidelne a často do práce, pretože nastali letné 

prázdniny. Hneď sa to odzrkadlilo aj vo výsledkoch. V ôsmom mesiaci dosiahla 

spoločnosť najvyššiu predajnosť za celý rok. V tom istom trende pokračovala aj 

v nasledujúcich troch mesiacoch, aj keď nie v tom istom množstve, ale v množstve 

v ktorom dokázala byť zisková na samostatnom projekte mobilnej časti. 

V posledných dvoch mesiacoch kalendárneho roka 2008 nastal veľký prepad. 

A to hlavne z dôvodov: 

- Telefonica O2 pozastavila databázy s kontaktmi klientov, ktorí mohli byť 

migrovaný 

- nastalo skúškové obdobie kde sa spoločnosť MI-Agency ocital v kríze s počtom 

konzultantov na mobilnej časti projektu 

- nebola poskytnutá žiadna výhodná krátkodobá marketingová akcia  

 

Počet uzatvorených kontraktov v dvanástom mesiaci skočil na počte 56 

navolaných, čo je čo je veľmi ďaleko od požadovaného objemu. Začiatkom roku musí 

MI-Agency riešiť dilemu zanechania si mobilného projektu, alebo pre maximalizáciu 

svojho zisku sa ho vzdať. 

 

4.3.2.2 Analýza rastu a poklesu koeficientu  

 

Koeficient nám poukazuje na to, či projekt je pre spoločnosť rentabilný. Bod 

zvratu pri mobilnej časti je podstatne vyšší ako to je u fixnej časti. Na to, aby bola 

spoločnosť v pluse musí mať koeficient nad hranicou 0,45. Hranica na vyplácanie 
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prémií na mobilnej časti pre konzultantov je taktiež posunutá. Konzultanti musia 

dosahovať minimálneho koeficientu na zotrvanie v pracovnom pomere nad hodnotou 

0,4 a prvá hranica na vyplácanie bonusov je od hranici 0,6. 
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Graf 6: Rast a pokles koeficientu za rok 2008 na mobilnej časti 

 

Z grafu vyplýva že nad stanovenou hranicou sa spoločnosť držala iba šesť 

mesiacov v roku 2008. Ďalších šesť mesiacov išla spoločnosť do straty. Najlepšie 

obdobie prežíval projekt úplne opačne ako projekt na fixnej časti. Maximálnu hodnotu 

dosahovala spoločnosť v prvých mesiacoch roka, potom nasledovala veľká stagnáciu.  

V ôsmom mesiaci pokus o naštartovanie, kde zrelosť dosiahla na prelome jedenásteho 

a dvanásteho mesiaca a nakoniec veľká stagnácia v dvanástom mesiaci. 

 

4.3.2.3 Analýza a rastu a poklesu ukazovateľa close rate 

 

Hodnota ukazovateľa close rate je vopred stanovená od spoločnosti Telefonica 

O2 v rozsahu hraníc 5,50 – 6,00, čo je väčšia hodnota ako u fixnej časti. Predchádzajúce 

ukazovatele nevychádzali vôbec pozitívne pre spoločnosť a inak tomu nie je ani 

u ukazovateľa close rate.  
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Graf 7: Rast a pokles ukazovateľa close rate v roku 2008 na mobilnej časti 

 

Prvé tri mesiace sa spoločnosť držala v stanovenom rozmedzí. Každý druhý 

mesiac sú kolísavé výsledky a spoločnosť nesplňuje ani minimálnu požadovanú 

hranicu.  Iba v dvoch mesiacoch sa dokázala výraznejšie presadiť, kde close rate 

dosiahol hranicu 6,15 a 7,21. Výsledky vôbec nespĺňajú stanovené ciele a aj s toho 

dôvodu je pred spoločnosťou MI-Agency zložitá úloha riešiť vzniknutú a neľahkú 

situáciu.  

 

4.4  SWOT analýza 
 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojom pre systematickú analýzu, 

zameraným na charakteristiku kľúčových faktorov ovplyvňujúcich strategické 

postavenie podniku. Využíva závery predchádzajúcich analýz tým, že identifikuje silné 

a slabé stránky podniku, porovnáva ich s hlavnými vplyvmi z okolia podniku, resp. 

príležitosťami a hrozbami a smeruje k syntéze ako východisku pre formuláciu stratégie. 
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Za pomoci predchádzajúcich analýz a dát je prevedená SWOT analýza, s ktorej 

môžem stanoviť kľúčové faktory určujúce pozíciu firmy. Snaha bola previesť čo 

najobjektívnejšie hodnotenie.  

 

 

 
Tabuľka 4: SWOT analýza 
 
Silné stránky     Slabé stránky 

Technická vybavenosť call centra 

Dobrý kolektív a pracovná morálka 

Dlhoročné skúsenosti  

Stabilný projekt s nadnárodnou 

spoločnosťou 

Infraštruktúra a zázemie spoločnosti 

  

Výkyvy v počte odpracovaných hodín  

Pri častej zmene konzultantov  

nedostačujúca 

technická a komunikačná schopnosť 

Komunikačné školenie konzultantov 

Mobilná časť projektu 

Príležitosti Hrozby 

Pasívny telemarketing 

Expanzia pobočiek po Českej a Slovenskej 

republike 

Projekty aj od iných zadávateľov  

Jedna zadávateľ projektu 

Konkurencia  

Dynamicky sa meniace podmienky na 

trhu 

 

 

 

 Medzi silné stránky určite patrí technické vybavenie, ktoré disponuje 

najmodernejšími zariadeniami potrebnými na prevádzku call centra. Ďalšou podstatnou 

stránkou je kolektív. Jedná sa prevažne o mladý kolektív, kde podstatnú časť tvoria 

vysokoškoláci. Pred pár mesiacmi spoločnosť mala problém s pracovnou morálkou, ale 

príchodom nového personalistu a sprísnením podmienok dochádzky sa morálka 

optimalizovala. Určite treba spomenúť aj dlhoročné skúsenosti riaditeľa spoločnosti, 

ktorý sa v príslušnom obore pohybuje cez 10 rokov a taktiež aj projekt manažérov 

a vedúcich tímov, ktorí aj napriek nižšiemu veku majú niekoľkoročné skúsenosti 

s vedením tímu ľudí. Ďalej sa spoločnosť môže oprieť o pevný projekt s nadnárodnou 
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spoločnosťou a nemôžem zabudnúť vyzdvihnúť inovácie pracoviska, ktoré spríjemňujú 

atmosféru a pobyt v práci. 

 

 Medzi slabé stránky patria výkyvy v počte odpracovaných hodín v priebehu 

roka. Je to zapríčinené hlavne sezónnosťou konzultantov. Študenti, ktorých je približne 

80%, si vyberajú cez skúškové obdobie voľno a pred začatím školského roku si 

nechávajú mesiac oddych. Ďalšou slabou stránkou je, že pri veľkej migrácií 

konzultantov trvá určitý časový úsek pokiaľ sa kvalitne zaškolí nový pracovník a pri ich 

vysokom počte nie je umožnené sa im tak intenzívne venovať. Slabú stránku vidím aj 

v slabom školiacom procese nových konzultantov, ktorí sú školení na produkt, ale 

chýbajú im komunikačné schopnosti. Z toho dôvodu som v návrhom riešení rozoberal  

túto problematiku. A medzi posledné slabé stránky určite patrí mobilná časť, ktorá nie 

je zisková a uvažuje sa o jej zrušení. 

 

 Spoločnosť sa momentálne venuje len klasickému aktívnemu telemarketingu, ale 

nebraní sa a má to dané ako cieľ do budúcnosti, získať projekt na pasívny 

telemarketing. Pri zvolenom trende a udržaní si pozície na trhu uvažuje spoločnosť 

expanziu do ďalších miest v Českej republike a navyše aj Slovenskej republike, kde 

telemarketing nie je ešte v takom rozvinutom štádiu ako v Českej republike.  

 Zväčšené priestory budú chcieť určitú rezervu a nespoliehať sa výhradne na 

jedného zadávateľa. Je pravdepodobné, že spoločnosť svojim dobrým menom, ktoré si 

za krátky čas vybudovala, bude vzbudzovať záujem aj od iných poskytovateľov, čo by 

určite MI-Agency s radosťou prijala. 

 

 Telefonica O2 má viac externých call centier medzi ktorými vládne 

konkurenčný boj. Navyše koncom roka ohlásila zredukovanie počtu externých 

pracovísk. S toho dôvodu je pre MI-Agency hrozbou strata projektu, pretože 

momentálne nemá iný projekt. Musí sa zaujímať o konkurenciu a boj s ňou tým, že svoj 

objem predajnosti a úspešnosti bude neustále zväčšovať.   

 Telemarketing je nestále sa meniaci a dynamicky sa rozvíjajúci obor a preto sa 

musia neustále sledovať nové trendy a príležitosti na zdokonaľovanie sa.  
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5 Návrhy riešenia 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotenie možnosti marketingovej 

podpory predaja spoločnosti MI-Agency, s. r. o., za pomoci jednotlivých analýz. Na 

základe dosiahnutých výsledkov zhodnotiť prínosy a náklady využívania marketingovej 

podporu zameranej na telemarketing a nájsť riešenie na zefektívnenie doterajšej práce. 

Návrhy na zlepšenie sa hlavne zaoberajú zvýšením odbornosti zamestnancov, zhodnotiť 

náklady a výnosy dvoch aktívnych projektov. 

 

5.1 Ekonomické aspekty prevádzky call centra 

 

Z ekonomického hľadiska sú samozrejme dôležité náklady na prevádzku, 

zázemie spoločnosti a odborné vzdelávanie zamestnancov. Na základe kvality 

poskytovaných služieb je tým aj spoločnosť patrične ocenená výnosmi, ktoré poskytujú 

zadávatelia projektu. Výnosy sú hlavne finančné, na tomto princípe sú založené všetky 

súkromné spoločnosti, ale aj morálne, kde sa snažia o získavanie si goodwillu na 

marketingovom trhu.  

Návrh riešenia spočíva v tom, že porovnám ekonomickú výhodnosť oboch 

projektov a navrhneme pre spoločnosť vhodné rozdelenie pracovnej činnosti medzi ne. 

Najskôr sa zameriame na celkové náklady a prevádzkové, aby sme mohli správne 

porovnať a vybrať vhodné riešenie potrebujeme zistiť náklady na odpracovanú hodinu 

na jedného konzultanta a finančnú výnosnosť s uzatvoreného kontraktu. 

 

Náklady sú rozdelené do dvoch kategórií: 

- jednorazové náklady na hardvérové a softvérové vybavenie call centra 

-  náklady na personálne zabezpečenie správneho chodu call centra (prevádzkové 

náklady) 
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5.1.1 Zhodnotenie výnosnosti fixnej a mobilnej časti 

 

Pre spoločnosť je veľmi zložité nájsť vhodný pomer, ako rozdeliť pracovné 

miesta na jednotlivé projekty. K tomu aby sa našli riešenie na túto otázku vypočítam si 

náklady a príjmy jednotlivých projektov v roku 2008 a podľa nich nájdem vhodnú 

variantu. 

 
Tabuľka 5: Zhodnotenie výhodnosti projektu spoločnosti MI-Agency v  českých korunách 

 

 

Do nákladov sa započítavajú všetky prevádzkové a režijné náklady, ktoré sú za 

potreby pre plynulí chod spoločnosti. Medzi najväčšie položky patrili: 

- priame mzdy 

- prenájom administratívnych priestorov 

- náklady na réžiu a správnu spoločnosti 

- náklady na reklamu a propagáciu 

 

Príjmy má spoločnosť len od jedného zadávateľa spoločnosti Telefonica O2. Každý 

projekt má rozlične ohodnotené prémie za uzatvorenie kontraktu. 

Ukazovatele  Fixná časť Mobilná časť 
Mesiace Náklady  Výnosy  Výsledok  Náklady  Výnosy Výsledok  
Január 331100 348800 17700 113300 148410 35110 

Február 388520 402400 13880 141460 161990 20530 

Marec 386430 512800 126370 93280 104760 11480 

Apríl 397540 460000 62460 87120 86330 -790 

Máj 231440 202400 -29040 71500 75175 3675 

Jún 442420 451200 8780 85030 69355 -15675 

Júl 616880 780800 163920 195470 182360 -13110 

August 654720 718400 63680 139480 115915 -23565 

September 498960 611200 112240 128920 123190 -5730 

Október 452980 963200 510220 93500 94090 590 

November 445170 614400 169230 35860 39285 3425 

December 543400 1521600 978200 35200 27160 -8040 

Celkom 5 389 560 7 587 200 2 197 640 1 220 120 1 228 020 7 900 
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Predchádzajúca tabuľka nám poukazuje, že obaja projekty sú pre spoločnosť 

ziskové akurát s podstatným rozdielom. Aby sme lepšie zhodnotili situáciu, vypočítame 

koľko % zisku dosiahla spoločnosť z vloženého kapitálu na projekt: 

- fixná časť - 40, 8 %  

- mobilná časť – 0,6 % 

 

S tohto pohľadu je pre spoločnosť najrozumnejším riešením pozastaviť projekt 

mobilnej časti a efektívne využiť pracovné miesta, ktoré by mali obsadiť konzultanti 

fixného projektu. V tomto prípade by sa zvýšili nie len príjmy spoločnosti, ale aj 

hospodársky výsledok by vzrástol o 496 589,- Kč. Do úvahy treba brať ale aj faktory, 

ktoré by zapríčinili zrušenie mobilnej časti. Prvým je preškolenie stálych konzultantov 

s mobilného projektu na projekt fixný. Aktívnych zamestnancov je na projekte 

priemerne 20. Čo by znamenalo minimálne tri produktové školenia na fixnú produkt 

v dobe trvania 6 hodín. Náklady na zaplatenie školiteľa za jednu odpracovanú hodinu sú 

300,-kč. Problém však môže nastať s neochotou zamestnancov migrovať na iný projekt 

a v tom prípade aj strata týchto zamestnancov. Vážnejší problém môže ale nastať so 

stanoviskom zadávateľa projektu, ktorý nemusí súhlasiť z ukončením mobilnej časti. 

Zmluva je na dobu neurčitú, z tohto pohľadu by sa nejednalo o žiadne storno poplatky, 

akurát je tu hrozba pozastavenia projektu od spoločnosti Telefonica O2 na fixnej časti. 

Túto skutočnosť by som odporúčal manažmentu MI-Agency prerokovať so 

zadávateľom a nájsť vhodné riešenie. 

Plusy a mínusy tohto riešenia:  

- hrozba postoja od zadávateľa projektu 

- náklady spojené so školením, výpočet je nasledovný:  

náklady na školiteľa: počet od školených hodín X hodinová sadzba 

                                   18 X 300 = 5400,- Kč 

 náklady na zamestnancov, ktorým je preplatené školenie: počet zamestnancov X   

            počet hodín školenia X hodinová sadzba 

                                               20 X 6 X 100 = 12 000,- Kč 

      +   efektívnejšie využitie pracovného miesta a maximalizácia zisku: 

           ročné náklady na mobilnú časť X na výšenie zisku z fixnej časti 

 1 220 120 X 0,407 = 495 588,- Kč 
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 Celkové náklady na zaškolenie konzultantov by boli 17 400,-kč a zisk by sa 

spoločnosti na výšil o 495 588,-kč. Všetko to ale záleží na ochote zadávateľa projektu 

zrušiť mobilnú časť projektu. 

 

 To, čo zaisťuje úspech konzultanta v jeho práci, nie je len dokonalá znalosť 

produktu, ktorá je v spoločnosti na veľmi profesionálnej úrovni, ale aj dokonalé 

chápanie potrieb zákazníka a komunikačné a sociálne schopnosti konzultanta. Vychovať 

profesionálne zdatného a zároveň optimálne sebavedomého konzultanta je zložitý 

proces. Práve na všestranný rozvoj by sa spoločnosť mala zamerať. Pri aktívnom 

telemarketingu veľa krát konzultant spadne do určitej rutiny, pesimizmu a záleží na 

vedúcich tímov a školiteľoch, aby im naspäť vrátili elán a chuť do práce. Dosahovanie 

vyšších ziskov znamená pravidelné školenie zamestnancov, ale tiež motivovanie 

a povzbudzovanie. 

 Nový konzultant prejde od výberového konania, cez produktové školenie 

a aktívne odpočúvania hovor, kde ich školia skúsení a vopred určení konzultanti, až 

k samotnej práci konzultanta. Tu sa ale jeho proces vzdelávania konči. Na tieto účely, 

by som spoločnosti odporučil školenie konzultantov na zvýšenie ich komunikačných 

schopností, schopnosti plynulo a pohotovo reagovať na argumenty podané od klientov. 

Školenie by bolo v rozsahu štyroch pracovných hodín a uskutočňovali by ho školitelia 

spoločnosti.  

 Školenie by sa malo zamerať na tieto podstatné časti: 

- hlasové charakteristiky (rýchlosť, artikulácia, plynulosť, hlasitosť, tón hlasu) 

- zásady správnej komunikácie (spisovnosť, slušnosť, znalosť gramatiky, 

príprava,  vyhýbanie sa negácií, zdrobnenín) 

- príprava na telefonický rozhovor – prebrať vstup do rozhovoru, akým spôsobom 

treba zaujať a upútať pozornosť zákazníka 

- analýza potrieb zákazníka – jeden z najdôležitejších bodov školenia 

- správna prezentácia produktu – produkt musí mať hlavu aj pätu 

- vhodná argumentácia na položené námietky  - rozobrať najčastejšie námietky 

a spôsob ako na vzniknutú situáciu správne v daný okamih zareagovať 

- záver a správne rozlúčenie 

- riešiť modelové situácie, hranie rolí,  
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Náklady spojené s týmto druhom školenia vypočítame: 

- mzdy konzultantov za školenie                        

počet aktívnych pracovníkov X počet hodín školenia X hodinová sadzba 

110 X 4 X 100 = 44 000,- Kč 

mzdy školiteľov za školenie 

počet školení X počet hodín školenia X hodinová sadzba 

11 X 4 X 300 = 13 200,- Kč 

 

Celkové náklady na pravidelné školenie stálych zamestnancov by spolu tvorili 

čiastku 57 000,- Kč, ktoré by musela spoločnosť do toho zainvestovať. Hlavné výsledky 

sa dajú členiť na finančne a psychologické. Viedlo by to k zvýšení aktivity 

zamestnancov, je to dobrá možnosť budovania tímov a zlepšovania pracovných 

vzťahov. Ohľadne finančných príjmov je zložité uvažovať, keďže by si to vyžadovalo 

analýzu z prvých výsledkov, ktoré by sa dostavili s tohto riešenia. Pokiaľ si chce 

spoločnosť udržať svojich zamestnancov a svoju pozíciu na trhu, musí v najbližšej dobe 

začať aplikovať túto variantu školenia. Návrh na materiáloví obsah školenia nájdete 

v prílohe č. 1. 
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6 Záver 

 

V bakalárskej práci s názvom Zhodnocení možností využití marketingové 

podpory prodeje bolo cieľom zistiť, akým spôsobom spoločnosť MI-Agency, s. r. o. 

využíva podporu predaja, zhodnotiť vybraný druh podpory predaja, ktorým sa stal 

telemarketing a na základe tejto analýzy navrhnúť možné riešenia vzniknutého 

problému, ktoré by viedli k vybraniu optimálnej varianty podpory predaja a k jej 

maximálnemu využitiu   

 

V teoretickej časti boli na základe odbornej literatúry  spracované poznatky 

k problematike marketingu, marketingového mixu a komunikačného mixu. 

Podrobnejšie som sa zameral na podporu predaja, telemarketing, reklamu, priamy 

marketing, public relations a nove trendy v marketingovej komunikácii. 

 

V analytickej časti som využíval hlavne interné informácie a fakty o spoločnosti. 

Bola prevedená analýza spoločnosti, kde sú zo začiatku analyzované základné údaje 

o spoločnosti, jej postavenie na trhu a vzťah k zákazníkom. Ďalej nasledovala analýza 

vnímania telemarketingu, ktorým sa spoločnosť zaoberá. Na základe dostupných údajov 

od spoločnosti bolo možné detailne zhodnotiť efektivitu a výkonnosť spoločnosti 

v telemarketingu. A z  týchto výsledkov a analýz je zostavená SWOT analýza, ktorá 

zhrnula silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby spoločnosti.   

 

V poslednej návrhovej časti som vychádzal s dosiahnutých výsledkov a tie 

vytvorili mozaiku riešení, ktoré by spoločnosť v najbližšej dobe mala vyriešiť. V prvom 

rade bolo navrhnuté riešenie pozastaviť neziskový projekt na mobilnej časti 

a akumulované množstvo pracovného miesta a produktivity využiť na maximalizáciu 

zisku pri omnoho vyšších ziskoch na fixnej časti. Určité nedostatky boli zaznamenané aj 

v školiacom procese konzultantov, kde bol navrhnutý typ komunikačného školenia, pre 

zvýšenie profesionálnych schopností jednotlivých konzultantov. 

 

V dnešnej dobe veľmi rýchlo rastie význam podpory predaja. Na tento rast má 

vplyv napríklad to, že propagácia je v súčasnej dobe akceptovaná manažmentom ako 
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efektívny nástroj predaja. Zvýšil sa tiež počet značiek výrobkov, veľa výrobkových 

značiek je rovnocenných, spotrebitelia sú náročnejší pri výbere výrobkov a služieb. 

Obchodovanie vyžaduje väčšiu obratnosť obchodníkov. Táto bakalárska práca 

poukázala hlavne na to, že žiadna spoločnosť, ktorá chce obstáť v tvrdom 

konkurenčnom boji, nesmie zabúdať na marketingovú podporu predaja. Z uvedených 

výsledkov nám totiž vyplýva, že správne cielená a vykonávaná podpora predaja je 

najefektívnejší spôsob k získaniu nových zákazníkov a pri tom si udržuje priazeň 

stálych zákazníkov. 
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9 Prílohy 

9.1 Návrh na komunikačné školenie  
 

 
 
 
 
 

Komunikací rozumíme proces, který umožnuje vzájemné vztahy mezi lidmi, způsob 
předávání a přijímaní informací. 
 
Členění komunikace: 
 

 
 
neverbální: myslíte si, že je pro operátora neverbálni část důležitá? Proč?   
vokální:  

KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  
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ZÁKLADY DOBRÉ KOMUNIKACE  

ZÁSADA  poznámka  

Spisovnost  profesionálnější, 1.krok navrh nad klientem, přizpůsobit se  

Slušnost Prosím, děkuji-zdvořilostní formulace- často se zapomíná 

Znalost gramatiky Pozor na špatné skloňování 

Bohatá slovní zásoba Slovní kreativita, používat synonyma 

Příprava Hraje velkou roli 

Správné dýchání Připravit věty aby to bylo plynule 

Koncentrace na hovor Nenechat se rušit okolím, jde poznat 

  

  

CO NÁM K PRODEJI NEPOM ŮŽE 
Ptát se z jakého důvodu nepoužívat, co to může způsobit, jak to zní? 
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Telefonický rozhovor 
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ÚVOD 

� pozdrav 
� představení – ne příliš zbrkle, často špatná artikulace ze stáleho opakování 

                                 „Jan Novák, společnost Telefonica O2” 
� oslovení  -oslovovat příjmením: titul + příjmení (5.pád) pokud je těžší jméno 

klidně necháme v pádu 1. Lepší než se potom zakoktat nebo zkomolit jméno. 
Oslovení je dobré používat v celém hovoru, působí jako vzpruha, když klient 
uslyší svoje jméno zpozorní, navíc ví, že se věnujete právě jemu. 

       „Pane Nováku u naší společnosti již využíváte pevnou linku a 
připojení na internet 
        a díky tomu Vám vznikl nárok na digitální televizi” 
       - bez přijmení 

              „Mluvím s majitelem pevné linky?” Používat,když je jméno příliš 
složité 
              „Volám Vám jako vybranému klientovi ...“ 
 zdůraznit intonačně vybraný, významný klient , zdůraznit, že právě jemu 
vznikl nárok, dát pocit, že je klient vyjmečný 

� důvod proč voláme: nabídka X informace (lépe zmínit informace než nabídka, 
ze začátku, na klienta pomalu) 
Neptát se klienta, jestli nám dá pár minut času na rozhovor, je to sice 
slušnost, ale z praxe vyplynulo, že více lidí odbyde a řekne, že čas nemá. 
Když se nezeptáme, ten kdo skutečně čas nemá, se určitě sám připomene. 

 
 
 
 
 
NALÝZA POT ŘEB 
Dozvědět se o klientovi natolik, abyste mu mohli vhodně nabídnout produkt, otázky 
udržují pozornost klienta, předejdou předpokladům jak na jedné tak na druhé straně a 
dávají klíč k prodeji, na co se má konzultant při nabídce zaměřit: 
„Využíváte již nějaké internetové připojení?”“Kolik času strávíte na internetu?” 
„Na které programy se nejčastěji díváte?” 
Dát příklad hovoru, jak se zlepší: 
Fotoaparát:  
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- Paní ....mám pro vás nabídku digitálního fotoaparátu, který má (dlouhý monolog?...... Máte 
 zájem? Odpověď ne nemám zájem fotoaparát mám a jsem s ním spokojena. 

� Paní ..... vlastníte fotoaparát? A jaký fotoaparát máte? Stalo se Vám někdy, že se Vám fotky 
nevyvolali? Nepříjemná situace, že ano? Můžu Vám tedy nabídnou náš digitální fotoaparát, 
který má paměťovou kartu, fotky si vyselektujete sama, které jsou povedené či nikoliv a 
nahrajete do počítače. Co na to říkate? Jak by se Vám líbilo,když byste si uchovala veškeré 
vzpomínky, které byste chtěla prostřednictvím digitálního fotoaparátu. 

Jde tam vidět rozdíl? 
 
Otázkami projevujeme zájem, jsme aktivním partnerem v rozhovoru, získáváme čas na reagování, 
ušetříme si domněnky a zkracujeme si rozhovor, přejdeme námitkám. 

� Nespěchejme s vyžadováním odpovědí. Naléhání působí negativně 
� Složitější otázky zkusme formulovat různými způsoby. 
� Nepokládejme příliš osobní otázky. (působí vlezle) 

Hlavní typy otázek K čemu slouží Příklad 

uzavřené Odpověď ano ne, zkracují 
hovor. Používat spíše na konci 
hovoru, pro oveření. 

Využíváte některou z naši 
služeb? 

otevřené Používat na začátku hovoru. 
Zjistíme co klienta zajímá. 
Dobré u analýzy potřeb. 

Co navrhujete? Co na to 
říkáte? 
Jak se Vám ta nabídka líbí? 
 S čím nesouhlasíte? 

alternativní  Zkracují hovor, dávají 
navybranou ale jen v tom 
rozmezí,které stanovíme. 

Máme zavolat v pondělí nebo 
v úterý? 
Dobré použít místo toho, kdy 
máme zavolat? Klient by se 
mohl zdráhat se zpětným 
voláním. 

 
Metoda vyvolání potřeby  u zákazníka a následné vyřešení této potřeby 
Situační – zjistí potřeby, přání a současnou situaci zákazníka 
 Jak často ... Kolik ... Jak .... 
 
Problémové – maximalizujeme problém, který by klientovi mohl nastat nebo nastal 
Stává se Vám ....  Jste spokojen s rychlostí připojení ... 
 
Rýpavé – takové otázky, kdy s Vámi zákazník musí souhlasit, že má problém 
Nevadí Vám, že při špatném počasí je nestabilní připojení? Když čekáte než se Vám to 
všechno stáhne, ztrácíte hodně času, je to tak? 
 
Vyprošťovací – pomůžete a najdete řešení zdánlivého problému 
Když budete mít ..... Pomohlo by jen ... 
 
 
 
PREZENTACE PRODUKTU  
Pozor na monolog  v ideálním případě poměr 60% konzultant /40% klient 
Vždy zmínit jen jednu výhodu,  šetřit si další do zásoby. 
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Formulace, které by měli zaznít po každé prezentaci parametru či výhody: 
Zeptat se na názor  
„Co na to říkáte?“   
„Jak se Vám to líbí teď?“  
„Jaký na to máte názor“  
“Je to pro Vás zajimavé?”  
“Využijete podobnou službu?” 

 
 
 
 
Cílená nabídka ( výhoda – užitek): 
Výhody popisují, jak lze výrobku a jeho parametru využít 
Užitek popisuje výrobek, jeho parametr nebo výhoda splňují explicitní potřebu 
vyjádřenou zákazníkem. 
Příklad: 

výhoda užitek 

Televizní archív Když propásnete Váš program, můžete se na něj 
dívat  zpětně 

Rychlejší načítání stránek/ 
stahování 

Strávíte méně času na internetu a budete moci ho 
více strávit s rodinou. 

Neblokuje pevnou linku Můžete surfufovat po internetu a zároveň 
telefonovat 

Wifi modem za 1 Kč Za jednu korunu se nemusíte omezovat a můžete 
se připojit jak v pokoji, tak na zahradě u bazénu 

  

 
Přechodné formulace pro argumentaci přínosy: 
„ ….. to Vám přinese ...“ 
„ což pro Vás znamená ….“ 
„ ..... tím ušetříte......“             Na peníze klient slyší hodně, a nejvíce na to, že je ušetří! 
„.....takže budete moci ….“ 

 
Je potřeba zákazníkovi, jaký užitek to bude mít přímo na jeho osobu: 
Příklad: 
U analýzy jsme si zjistili, že je to důchodce, který má problem s klouby a rád čte 
noviny. Někomu by se zdálo, že nabízet důchodci internet je bezpředmětné, ale 
konzultant postupoval takto. 
Pane …., kolik Vás stojí denně noviny? Internet stojí jen 399 Kč měsíčně, když si to 
rozpočítáte na den, tak je to také 13 Korun, navíc nebudete muset nikam chodit, bude te 
mít aktuální zprávy hned po ruce a  to hned z několika zdrojů, nejen z jedněch novin? 
Tak co tomu říkáte? 
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Nedá se použitím na každého zákazníka – je potřeba situovat na tu danou osobu ( u 
maminek využijeme například bezplatné spojení přes internet s dětmi, kteří studují v 
cizině.) 
 
 
 
 
Naslouchání 
naslouchání obdržíme informace, získáme si sympatie a důvěru klienta 
průběžná reflexe  -       „ehm“ „ rozumím“ chápu“  „ano“ 
                                      opákovaní toho co klient řekl -   “Jde Vám tedy o to ....” 
                                      chválení – „to rád slyším“ 
 
 
Nákupní signál 
 Jakmile zaslechnu nákupní signál, snažím se udělat objednávku- výzva k prodeji (ikdyž 
všechny informace nezazněly) 
 
2 druhy nákupních signálů: 

� Jednoznačný nákupní signál 
“To se mi celkem líbí.”  “ To chci” “ Vypadá to dobře” 
 

� Skritý nákupní signál 
- nevyjadřuje přímo souhlas, ale představuje zájem klienta, 
- zákazník se začíná ptát 

           “A kolik to tedy stojí?” “A jaká je tam rychlost připojení?” “Je tam nějaké 
omezení                   
            stahování” dat? “Kolik je tam programů?” 

- zákazník vznáší námitky 
“Ale to je drahé” “ Nevím, jestli bych tu rychlost využil” 

 
 
 
Formulace, které by měli zaznít, když uslyšíte nákupní signál 
Výzva k prodeji  
„Půjdeme do toho“  Dobré mluvit v osobě MY – klient má dojem že na to není sám 
„Vyzkoušejte si to na půl roku a uvidíte, jak budete spokojená” 
 
 ...................................................................................... 
 
 ....................................................................................... 
 
 
4) ARGUMENTACE 
Řešení námitek 
Nejlepší způsob řešení námitek je předejít námitkám a z nevýhody udělat výhodu. 
 
Obecné řešení: 
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Zachovat klid  -            „Ptáte se jestli ...”         „Co konkrétně máte na mysli?” 
Přijmout námitku  -     „Chápu, že tato situace je pro Vás obtížná “                             

                                    „ Rozumím vaší otázce...” 
                                                „Děkuji, že jste to zmínil”   „Ano máte pravdu” 
Argumentace 
( Podrobnější řešení na konkrétních případech u námitkového školení) 
 
Námitka: “To nechci to se mi nelíbí”   
Řešení:  “Mohu vědět co konkrétně se Vám na tom nelíbí?” “Z jakého důvodu?”  
(nikdy se neptat proč – automatická odpověď protože) 
 
Nejčastější námitky: 
“To je moc drahé”        1) Srovnávala jste naši nabídku s ostatními společnostmi? Která 
jiná společnost vám nabídne půl roku využívání s 50% slevou?  
2) Nyní platíte za pevnou linku a internet 1100 Kč měsíčně, za připlacením pouhých 
267 Kč budete mít navíc i digitální televizi s 24 programy a ještě 800 volných minut, 
takže budete moci o mnoho více volat se svými přáteli. Jak by se Vám to líbilo? 
“Nevyužil bych to”     1) A stalo se Vám někdy, že jste si potřebovala zjistit autobusové 
spojení nebo číslo do kadeřnictví a neměla kde? Nepříjemná situace,že ano? Na 
internetu si vše v minutě najdete a máte to po ruce z pohodlí domova. Co na to říkáte? 
2) Vaše děti při studiu jistě využívají  internet, že? Co myslíte, jak by se jim líbilo mít 
připojení i doma? 
“Již mám tuto službu od jiné společnosti” 1) Ze své zkušenosti vím, že se mi občas 
nekvalitním přijmem od této společnosti obraz zasekl, stává se Vám to také?A jistě Vás 
to potká vždycky v ten nejhorší okamžik že? ... 2) Můžu vědět prosím kolik za tu službu 
plátíte? Jste spokojeni s rychlostí připojení? Ptát se konkrétně na vlastnost, neptat se 
jestli jsou spokojeni (celkově) málokdo přizná, že si objednal nekvalitní službu. 
 
                                                                    
Zdržovací manévry 
Manévry klienta, kdy se snaží rozhodnutí oddálit. Zpětné volání již pak není tak 
úspěšné. 
Vyjdou pouze tak 2 z 10 najedějných zpětných volání. Když už se volá znovu je potřeba 
další volání co nejvíce urychlit, tak aby klient na prezentaci produktu nezapomněl a 
donutilo ho to se zamyslet nad nabízenou službou. 
Typické příklady:  -ať zkuvymýslí nějaké řešení 
“ Potřebuji se poradit s manželem”     Řešení: 1) Paní ...překvapte manžela, objednejte 
mu digitální televizi. Přijde domů z práce a najednou bude mít možnost vybrat si rovnou 
z pěti sportovních programů. Myslíte, že by se mu to líbilo? 
“Chci si to ještě promyslet”                  Řešení: “Pane ......, je zřejmé že máte důvod si to 
promyslet. 
                                                                             Mohu se prosím zeptat o jaký důvod se  
jedná? 
 
“Ozvu se Vám”                                     Řešení: A nad čím pane ... ještě váháte? Vy 
nechcete ušetřit? 
 
Obecná řešení: 
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“Samozřejmě je to na Vašem zvážení. Mohu se zeptat o čem se chcete ještě poradit?” 
“Přemýšlíte jen nad cenou, nebo ještě něco jiného, co jsem nevysvětlil?” 
“Nad čím konkrétně  váháte?” 
 
5.ZÁVĚR 
Neuspěchat, je potřeba zanechat v klientovi dobrý dojem i po té co zavěsí sluchátko. 
- rekapitulace hlavních bodů, ověření informací 
- zeptat se na dotaz 
- motivační fráze - „Věřím, že...“ 
- rozloučení 
 
 
 
Základní pravidla telefonování: 

Neskákejte druhému do řeči. 
Nepoužívejte mnoho slengových a odborných výrazů 
Na rozhovor se připravte 
Řeč těla (úsměv, prudké pohyby) je v telefonu „slyšet“ 
Soustřeďte se na rozhovor. V případě nutnosti dělat si poznámky nebo něco 
hledat v počítači tutu skutečnost sdělte volajícímu. 
Buďte pozitivní, neboť je známo, že udržení klienta ve stavu pozitivních mocí 
je jediná cesta k úspěchu! 
 
 
 

9.2 Ukázka osnovy hovoru 
 

OSNOVA  HOVORU DNI POHÁDKOVÝCH CEN TRIO  
 

1.PŘEDSTAVENÍ 
Dobrý den, u telefonu.........Telefonica O2. Mluvím prosím s majitelem pevné linky 
(panem/paní.....)? 
 
2.DŮVOD VOLÁNÍ A VTAŽENÍ KLIENTA DO HOVORU 
 
Jelikož jste našim stálým zákazníkem máte nyní možnost využít naši limitovanou akci. 
 
3.ZJIŠTĚNÍ POTŘEB 
V současné době využíváte od naší společnosti PL a internet platíte kolem 900 
Kč. 
 
4.PREZENTACE 
1. Nyní si můžete vyzkoušet digitální příjem na Vaší televizi s 300 volnými 

minutami na volání jak ve špičce, tak i mimo špičku. 
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2. V rámci tohoto balíčku je i vysokorychlostní internet o 8Mbit rychlosti, který 

již využíváte(pokud zákazník využívá nižší rychlost internetu – navýšíme ji na 

8Mbit) 

3. Služba je v rámci této akce za pouhých 1099 Kč vč. DPH. 

4. Aktivace celé služby je za symbolickou korunu. 

5. Jediné co potřebujete je STB, který od nás budete mít do pronájmu za pouhou 

jednu korunu a nový WIFI modem za 599 Kč do osobního vlastnictví. 

6. Balíček si můžete vyzkoušet na jeden rok a poté se rozhodnete zda budete 

službu využívat i nadále. 

7. Dokumenty plus, Děti plus, Sport plus a Filmy plus na 2 mesíce za 1,- Kč  

- v základní nabídce 27 programů + doplňkových programů 26 = 53 programů v 

digitálni kvalitě obrazu a zvuku 

8. TV Archív  - zde se ukládají vybrané pořady až sedm dní zpětně   

9. Videotéka - virtuální videopůjčovna 

10. Rodičovský zámek - možnost zablokovat programy pod heslem - mít pod 

kontrolou děti, manžela :) 

 

5. PRODEJNÍ OTÁZKY 

Co na to říkáte? 

Zaujala Vás to? 

Líbí se Vám to? 

 

  

                      

 

Má zájem:                  Nemá zájem: 

- příprava klienta na objednání a aktivaci služby - Zjistit z jakého                    

                                                                                               důvodu nemají zájem, 
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6. OBJEDNÁVKA 

- vyplnění všech potřebných ůdajů (nezapomenout na mobil a email) 

 

7. HLASOVÝ SOUHLAS 

- Připravit klienta na nahrávku 

- Provést nahrávku 

Nyní s Vámi nahraji hlasový souhlas, kterým celou objednávku stvrdíme. Ješťe 

jednou se Vás zeptám na Vaše jméno....., do náhrávky mi prosím nevstupujte. 

 

8. SUMARIZACE 

� do 3-5 dní informační email-zde potvrzení objednávky a další informace 

ohledně zřízení. 

� do 10 - 14 dní samointstalační balíček (modem, STB, potřebná kabeláž, dálkové 

ovládání s bateriemi, manuál a instruktážní CD pomocí kterého instalaci hravě 

zvládnete) 

 

 

9. ROZLOUČENÍ 

Máte na mě ještě nějaké dotazy? 

Přeji Vám mnoho spokojenosti s naší službou. 

Nashledanou. 

 

V průběhu celého hovoru klienta oslovujeme v 5. pádě, chválíme a neustále 

pokládáme otázky a zapojujeme klienta do hovoru. Do telefonu jsme příjemní, 

nadšení a máme úsměv v hlase. :) 


