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POSLÁNÍ METODICKÉ PŘÍRUČKY 
 Vážení prodejci, výrobci, čtenáři tohoto textu, 
  

dostala se vám do rukou příručka, která pojednává o několika možných řešeních , 
jak postupovat při prodeji elektrotechnických výrobků. 
 
V této publikaci se obracím na všechny prodejce v oblasti digitálních fotoaparátů. 
Jedná se o velkou škálu firem jako: Canon, Minolta, Olympus, Nikon a mnohé další. 
Cílem je najít klí čová řešení , která napomohou výchozí situaci. Ta způsobuje bariéru 
mezi prodejcem a zákazníkem, a zároveň se odráží i v prodeji samotném. 
 
Aktuální stav, ve kterém se nachází současný trh, souvisí částečně s ekonomickou 
krizí, je trvale celosvětově neudržitelný a vyžaduje razantní kroky zm ěn!  Nyní je 
nejvyšší čas přijít s novými způsoby, s novými metodami a začít dělat věci jinak. 
Následující obrázek ilustruje výrobce (prodejce), který se nachází na provaze mezi 
ziskem  a zákazníky . Uměním je najít rovnováhu  mezi těmito dvěma faktory. Jistě, 
každá firma prahne po výdělku! Toto myšlení je však prvoplánové a krátkozraké. 
Uvědomit si, že jestli chci vydělávat, musím odložit zisk na druhou kolej a věnovat se 
potřebám zákazníků. Pokud pochopíte provázanost celého komplexu a spolu 
související vazby, stane se prodej úspěšným. Řada kroků však nejde ihned, a proto je 
nutné se na ně důkladně připravit. Stačí jediný chybný krok a může být vše ztraceno. 

 

 

 

Pevně věřím, že příručce budete věnovat patřičnou pozornost, že se ztotožníte 
s jejími požadavky a že se z vás stanou špičkoví prezentéři. K tomu přeji mnoho 
trp ělivosti, odvahy a úsp ěchů. 

AUTOR 
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JAK SPRÁVN Ě POUŽÍVAT METODICKOU PŘÍRUČKU? 

Co popisuje p říručka? 

Příručka by měla být přínosem zejména pro vaši práci a oblast, ve které působíte. 
Nabízí několik různých variant, způsobů a řešení, jak postupovat v různých situacích 
při prezentacích na veletrzích, výstavách či v přednáškových sálech. Po přečtení této 
stručné publikace pochopíte mechanizmy , které jsou důležité pro návrh prezentací. 
Budete  umět vnímat rozdíly  mezi potřebami zákazníků a dávat je ihned do 
souvislosti s vašimi znalostmi. Dovedete navrhnout  prezentaci , která nejen že 
zaujme, ale bude jedinečná svým způsobem podání, na kterém budete mít zásadní 
podíl. Na základě analýzy posluchačů snadno zhotovíte p řípravu  prezentace 
a sestavíte si metodický postup  pro danou cílovou skupinu. 

Jak číst p říručku? 

Příručku si pročtěte nejprve zevrubně, to znamená hlavní nadpisy. Tak možná zjistíte, 
že s některými věcmi jste se již v praxi setkali. Pro zopakování však není od věci si ji 
přečíst ještě jednou. Pokuste se uvědomit si paralelu mezi tím, co čtete a tím, co 
skutečně děláte. Nalezněte zásadní odchylky, pokud existují. Hledejte rozdíly. Na ty 
zaměřte svoji pozornost a odstra ňte je!  Teprve později, u jednotlivých konkrétních 
případů, čtěte příručku do větší a větší hloubky. 
 
Uvědomte si prosím t ři základní principy p říručky: 
 

 při prezentování zaměřte pozornost na posluchače nikoli proto, že to 
vyžadují pravidla prezentace, ale pro vyřešení situace; prožijte jednání tak, 
jako byste prezentovali sami sobě; empaticky se vžijte do rolí posluchačů; 

 vezměte si příklad z projevů a postupů chování nacházejících se v příručce; 
nespoléhejte na to, že jednáte v dobré vůli; v situaci, kde jste 
indisponován (a) či ve stresu, dobrá vůle selhává; 

 mějte neustále na paměti, že vaší povinností je udělat vše, aby oprávněný 
a uspokojitelný požadavek posluchače byl v souladu s jeho očekáváním; 
dopustíte-li se chyby, máte povinnost udělat vše (dostudováním příručky, 
tréninkem), aby se chyba již neopakovala. 

Jak ne číst p říručku? 

Příručku se v žádném případě neučte nazpam ěť. Berte v potaz úvahu, že žádná 
příručka vás nenaučí nic, pokud vy sám nebudete chtít a nebudete u přípravy 
systematicky přemýšlet. Zdá-li se vám některé ustanovení nerealizovatelné, 
nehledejte způsob, jak se mu vzepřít, budete sami proti sob ě. Hledejte způsob, jak 
to udělat. Jedině to vám pomůže k úspěchu v oblasti prodeje. 
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POSLÁNÍ ŘEČNÍKA NA PREZENTACI 

Před každým vystoupením si uv ědomte svoji hodnotu . To, kdo doopravdy jste 

a čím chcete před auditoriem být. Je naprosto přirozené, že tyto dvě myšlenky spolu 

moc nekorigují a vy budete beze sporu maximálně usilovat o to, jak vypadat před 

publikem, co možná nejlépe. Zároveň se však musíte chovat velmi přirozeně a mít na 

paměti, že lidé  vám budou v ěřit  pouze to, čemu  sám věříte. 

Uvědomit si tak roli svého poslání je velmi důležité pro získání jistoty a kontroly nad 

prezentací. Současně to posílí  i váš profesní r ůst . 

Vy, jako řečník chcete oslovit, sdělit, zaujmout, částečně i provokovat. Posluchač se 

chce dozvědět něco nového případně i pojmout nový názor za svůj pokud pro něj 

bude atraktivní a něčím podložený. 

 

ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM ŘEČNÍKA JE: 

 

Chováním, vzhledem a pozitivním postojem ke své práci,publiku, produktům vzorně 

reprezentovat svoji firmu, vytvářet pozitivní vztah klientů k firmě, v níž působíte 

a tím posilovat její konkurenceschopnost. To povede k získání důvěry a nabytí 

dobrého dojmu ze strany posluchače – z jaké firmy přicházíte. 

 

Důkladnou přípravou prezentace umět správně identifikovat cílovou skupinu 

účastníků přítomných na přednášce. Na základě toho zvolit jeden z metodických 

postupů, o kterém pojednává jedna z dalších kapitol. 

VYTVÁŘET POZITIVNÍ POSTOJ A VZTAH  

IDENTIFIKOVAT CÍLOVOU SKUPINU  

S maximální profesionalitou získaných i vrozených znalostí uspokojovat oprávněná 

a uspokojitelná očekávání publika, které chce získat nové informace. Mimo jiné 

udržet divákovu pozornost, která rovněž souvisí s uspokojením. 

Poskytovat, nabízet a prodávat takové produkty, které pokryjí rizika při optimálním 

využití jejich finančních zdrojů. 

USPOKOJOVAT PUBLIKUM - POSKYTOVAT SLUŽBU, ŘEŠENÍ 

Pracovat na svých nedostatcích a odstraňovat je. Zlepšovat znalosti, dovednosti a 

poskytování služeb. 
ROZVÍJENÍ SEBE SAMA  
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OBECNÝ DIAGRAM PROJEVU A POSTUPU CHOVÁNÍ 

Na následujícím přehledném diagramu chci poukázat na určitou schematickou 

strukturu, kterou byste při prezentování měli zásadně dodržet. Možná vás na první 

pohled napadne – proč jsem jednotlivé postupy barevně odlišil? 

- bílá (chcete-li bezbarevná) – znamená odlišnost; pro každou skupinu jiné řešení 

- zelená (začátek), modrá (konec) – co nesmíte nikdy opomenout 

- žlutooranžová –  ukazuje na implementaci vašeho návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájím 
(úsm ěv, oční 

kontakt , pozdrav ) 

ANALYZUJI 
PUBLIKUM 

Podle typu publika 

ZJIŠŤUJI DETAILY ANALYZUJI POT ŘEBY 

VYŘEŠÍM POŽADAVEK NABÍDNU PRODUKT 

SHRNU A UZAVŘU 
JEDNÁNÍ 

PODĚKUJI ZA 
POZORNOST 

NABÍDNU SERVIS, 
ŠKOLENÍ, 

PŘEDVÁDĚCÍ 
AKCI  

Informuji, 
poskytuji službu 

Připravím se 

Přesvědčuji, 
prodávám 
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PREZENTACE NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH 

U prezentace na veletrzích a výstavách se nabízí několik možností, jak představit 

obecenstvu vaší společnost, výrobky či služby. Je důležité jednotlivé situace 

rozlišovat a na každou z nich se řádně připravovat. 

Analýza prost ředí 

Věnujte značnou pozornost ploše, místnosti, kde se má vaše přednáška uskutečnit. 

Zda máte možnost uspořádat prezentační místnost, nebo jsou prostory koncepčně 

dané. Předpokládejme, že nejste výrazně omezeni a můžete si navrhnout 

přednáškovou místnost sami, jak už ostatně bývá na veletrzích či výstavách zvykem. 

Doporu čuji si položit tyto otázky:  

- Je výstava menšího typu nebo se jedná o veletrh? 

- Jaké je tematické zaměření? 

- Jací vystavovatelé se zúčastní? 

- Poskytuje výstaviště kvalitní infrastrukturu? 

- Je výstava propagovaná a známá i v mezinárodním měřítku? 

- Kolik lidí navštíví veletrh? 

- S jakým účelem na výstavu přišli? 

- Jak velké dispoziční prostory mi byly poskytnuty? 

 

Kromě otázek musíte vycházet z určitých předpokladů, na základě kterých předvídáte 

další postupy při návrhu prezentací. Stupeň předvídavosti je určen dlouhodobým 

výzkumem a působností firmy v tržním prostředí. Předpokládejme, že se jedná 

o brněnské veletrhy a výstavy, kde i vaše firma přijala účast k představení svých 

služeb. 

Nabízejí se tedy dv ě možnosti: 

 otevřená prezentace u výstavního stánku 

 uzavřená prezentace v místnosti pro publikum 

 

O otev řené prezentaci  se zmíním jen krátce a záměrně pominu faktory, které 

v tomto případě nelze aplikovat. 

 

Uzavřenou prezentací  se budeme zabývat podrobněji, protože příručka úzce 

navazuje na bakalářskou práci a konkrétní problematika s ní podstatně souvisí. 
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Příprava prezentace 

OTEVŘENÝ PRODEJNÍ STÁNEK 
Doporučuji, abyste se zde nejvíce zaměřili na návrh prodejního stánku. Ten by měl 

být rozměrově sestaven tak, aby vypovídal tomu, co chcete prezentovat. Návrh 

stánku vypovídá o image vaší firmy. Prezentované digitální fotoaparáty nesmí na 

velké ploše zaniknout. V případě malých prostorů však riskujete nebezpečí, že si vás 

návštěvníci nemusí všimnout. Snažte se upoutat účastníky veletrhu netradičním 

uspořádáním stánku, vystavením vašich modelů a reklamní propagací (materiály, 

manuály, prospekty, propisky, poznámkové bloky, apod.). Zaujměte návštěvníky 

velkým logem své firmy a krátkým dvou až tří slovním spojením, které je osloví. 

Uvědomte si, že se musíte zaměřit na rozšíření vašich technických znalostí, které 

jsou zde očekávány. Měli byste se připravit na poskytování informací v podobě 

krátkých rozhovorů s řadou účastníků. Kvalitu prezentace můžete zvýšit audiovizuální 

technikou pomocí data-projektoru. Zde promítat jednotlivé krátké video sekvence 

s velkými nápisy a hlubokými myšlenkami, abyste upoutali pozornost návštěvníků, 

kteří pak přijdou k vašemu stánku. 

UZAVŘENÁ PREZENTACE V MÍSTNOSTI 
Podobně, jako u prodejního stánku i zde se ohlížíme na uspořádání prostor a vhodný 

výběr pomůcek. Stejně tak neznáme cílovou skupinu zájemců a jejich sociologické 

a psychologické vnímání. Proto by příprava na prezentaci měla být obecněji 

zaměřená. Zde však již nepředpokládáme velký ruch účastníků, jejichž zájmem je 

prohlídnout si výstavní stánky. Uvědomte si, že velká pozornost je kladena na vás 

a vaši prezentaci. Musíte mít jasný cíl a myšlenku, kterou musíte publ iku 

dokonale prodat.  Svou prezentaci si musíte připravit v závislosti na: 

 čase 

 počtu zúčastněných osob 

 vhodnosti použitých prostředků 

 

Ve své přípravě se zaměřte na podstatné informace vaší firmy a s těmi pak seznamte 

přítomné obecenstvo. Použijte rozhodně informativní projev, který by však měl 

vzbudit pozornost ze strany obchodních partnerů i posluchačů. Vaším cílem by mělo 

být dostat firmu, ve které působíte, do hlubokého povědomí přítomných posluchačů 

a podle toho se na ni připravovat. 
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Návrh metodiky 

OTEVŘENÝ PRODEJNÍ STÁNEK 
Vycházíme ze základních poznatků: 

� odpadá příprava prezentace 

� okruh publika je široký a nesnadno škálovatelný 

� obvykle jsme k dispozici takřka po celý den (vyčerpanost) 

� jsme konfrontování s jednotlivcem a ne publikem 

� situace (návštěvník přijde – získá informaci – odejde) 

 

Na základ ě těchto poznatk ů navrhuji tento postup: 

Vidíte k sobě přicházet návštěvníka a kladete otázku: 

.:: úsměv, oční kontakt, pozdrav, oslovení ::. 

„Dobrý den, s čím vám mohu pomoci?“   - zjišťuji požadavek, přání 

 

// často se stává, že návštěvník není připraven na komunikaci a kolikrát neví, co 

přesně chce => v tomto okamžiku se ujměte slova vy. V případě, že adekvátně 

zareaguje, odpovězte na otázku // 

 

„Jsme mezinárodní firmou, která p ůsobí na trhu už víc, jak 15 let. D ůkazem toho 

je mnoho spokojených zákazník ů a 30% podíl na evropském trhu“  – dáváte 

návštěvníkovi do povědomí vaši společnost; teď přichází vhodný okamžik podložit 

informace prospekty. Nyní přistupte k pultu, kde se nacházejí vámi prezentované 

fotografické přístroje, a vyzvěte účastníka veletrhu. 

„Pokud máte zájem, tak bych vám s dovolením p ředstavil zbrusu nový model, 

který vyvinulo naše vývojové centrum. Jeho hlavním přínosem jsou rozm ěry, 

nízká spot řeba energie, cenová dostupnost na trhu.“ - snažte se mluvit nejprve 

v obecné rovině, teprve pokud si to návštěvník žádá, přejděte do podrobností. Pokud 

má ještě nějaké dotazy, tak na ně operativně odpovídejte, případně nabídněte 

prospekty, letáky, propisky s logem firmy. 

 

.:: poděkování, pozdrav, poslední oční kontakt, úsměv ::. 

„Děkujeme za vaši návšt ěvu.“ 

„P řeji hezký zbytek dne, na shledanou.“  – projevit vstřícnost, a slušné vystupování 
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UZAVŘENÁ PREZENTACE V MÍSTNOSTI 
Vycházejte z těchto navržených předpokladů: 

� prezentaci aplikujte na posluchače o počtu (20 – 30 osob) 

� k přenesení informací použijte pouze data-projektor 

� použijte pouze informativní projev 

� časově zvládněte prezentaci nejdéle do 20 minut 

� do styku přicházíte s publikem, které je pasivní a očekává, co 

uděláte 

 

Jistě je na místě otázka. „Proč je důležité vycházet z těchto předpokladů?“ 

V následující části popíšu zdůvodnění svého návrhu. 

 

„Pro č prezentovat pouze pro 20 – 30 osob?“  

 

Základní předsudek zní: „Čím větší publikum v p řednáškovém sále tím více lidí 

se dozví informace o firm ě a nabízených produktech.“  

 

Musím vás zklamat, ale není tomu opravdu tak. Uvědomte si, že jste omezeni 

kapacitou prezentačních prostor. Ve velkém publiku se velmi jednoduše ztratí vaše 

postava, mnoho posluchačů pozbude zájem, a udržet pozornost auditoria se tak 

stane obtížnou a nesnesitelnou. Omezením počtu osob na 20 – 30, což lze považovat 

za středně velkou skupinu, dáváte obecenstvu najevo, že mluvíte přímo k nim. 

Atmosféra bude působit komorn ěji . Názory a komentáře posluchačů budou 

přímočařejší, up římnější, otev řenější . To je ostatně jeden z faktorů, o který by vám 

mělo v prvé řadě jít. 

 

„Pro č omezit sv ůj projev na data-projektor?“  

 

Způsob, jakým je navržen prezentační prostor, jiné pomůcky prakticky neumožňuje. 

Pochopitelně lze využít širokou škálu pomůcek. S jejich počtem však roste náročnost 

vaší přípravy a riziko nesouladu mezi nimi. Flipchart nepřichází v úvahu, protože 

znemožňuje takřka všem dokonalý výhled. Navíc pro veletrhy a výstavy není až tak 

důležitým sdělovacím prostředkem. 
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„Pro č poslucha če pouze informovat a ne p řesvědčovat?“  

 

Berte v úvahu prostor, ve kterém prezentujete. Většina posluchačů nemá často ani 

ponětí o vás a vaší firmě. Uvědomte si, jaké důvody vedly návštěvníky k tomu, aby se 

zúčastnili veletrhu. Většina z nich se chce dovědět nové informace. Přesvědčovací 

postup tedy není na místě. 

 

„Pro č se časov ě omezit na pouhých 20 minut, když mám toho tolik na  srdci?“  

 

Časová struktura hraje podstatnou roli pro vaše obecenstvo. Základním 

předpokladem, který musíte zvládnout je udržet bdělost a pozornost posluchače. Bylo 

prokázáno mnoha výzkumy, že vytrvalá koncentrace klesá již po několika minutách 

a velká vyčerpanost ze zahlcení informacemi nastává již po první půl hodině. 

Informace soustřeďte v obecné rovině a zaměřte se na podstatná fakta. 

 

OBSAH PREZENTACE – ANEB, CO D ĚLAT PŘI JEDNOTLIVÝCH SLIDECH? 

Úvodní slide, slide 1, 2  – zahájení, titulek, zdůvodnění problematiky 

 Slide 2 – představení sebe sama 

 Slide 3  – obsah prezentace, rozdejte dotazníky, informujte o soutěži 

 Slide 4, 5  – představte firmu, řekněte příběh 

 Slide 6  -  řekněte, jaký nabízíte sortiment a jakým se budete dneska zabývat 

 Slide 7  -  začnete konkrétní oblastí řadou produktů 

 Slide 8 – větvení struktury na konkrétní přístroje, nejprve všeobecné informace 

 Slide 9, 10 – podrobné technické parametry – zmiňte srovnání s konkurencí 

 Slide 11, 12, 13  – cyklus se opakuje avšak s dalším konkrétním výrobkem 

 Slide 14 – začátek další řady, nová struktura a větvení  

 Slide 15, 16, 17 – větvení struktury pro další model + technické parametry 

 Slide 18, 19, 20 – cyklus se opakuje avšak s dalším konkrétním výrobkem 

 Slide 21 – řekněte, proč jsou vaše výrobky pro zákazníky tak důležité 

 Slide 22 – shrňte to nejpodstatnější, co si mají posluchači zapamatovat 

 Slide 23 – řekněte podstatné informace na závěr 

 Slide 24 – nabídněte posluchačům řešení, dejte krátký prostor pro diskuzi 

 Slide 25 – poděkujte za pozornost, nabídněte předváděcí akci, individuální 

                              diskuzi 

Samotná prezentace je p řiložená na mediálním nosi či!  
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEVU 

 

ČAS (s) METODICKÝ POKYN P ŘÍKLAD – DOPORUČENÍ - VĚTA 

!270! .: Začněte 5 minutovým dynamickým „ ÚVODEM“ :. 

15 
zahájení pohledem do publika 
a přestavením titulku formou 

otázky 

Podívejte se „dlouze“ a širokým pohledem 
do hlediště, aby posluchač získal vaši přízeň 

a důvěru . Představte titulek, který osloví 
jejich zájmy. 

 
„Staly se digitální fotoaparáty nedílnou 

sou částí vašich život ů?“ 
 

Sledujte ohlas publika. 

30 vysvětlete posluchačům, proč 
jste si vybrali toto téma 

Rázně a s vervou titulek odůvodněte. 
 

„Toto téma se týká nás všech!“ 
„Možná si to na první pohled 

neuv ědomujeme, ale nachází se v našich 
kapsách.“  

„Ano, hovo řím zde o digitálních 
fotoaparátech ve vašich mobilech“ 

 
Opět sleduje pozornost publika, co dělá, jak 

reaguje na podněty, argumentace 

45 nyní se představte, řekněte, co 
děláte, kde působíte 

Přepněte na další slajd a udělejte pár kroků, 
ať nepůsobíte příliš staticky a proneste 

například: 
„Cht ěl bych všechny zde p řítomné 
srde čně přivítat na této prezentaci. 
Dovolte mi, abych se vám krátce 

představil. Jmenuji se (Jméno P říjmení). 
Působím ve… ; D ělám na … “ 

 
Poté sdělte, odkud přicházíte. 

60 
seznamte obecenstvo 

s obsahem, co je čeká na, co 
se mají připravit 

Tímto slajdem dáte posluchači prostor 
a možnost, zda na přednášce setrvat či 

odejít z přednáškové místnosti. 
Doporučuji rozdat dotazníkové lístky 

s možností výhry fotoaparátu na konci 
prezentace. Uděláte průzkum spokojenosti, 

co publikum zajímá, zároveň obecenstvo 
motivujete k vytrvání  až do konce!  

120 
začnete úvodem, nejlépe 

současnou situací, aktuálním 
stavem 

Řekněte svůj vlastní příběh. Nažhavte 
stimuly pozornosti diváka. Neformálně 

vyčkávejte na souhlas z hlediště. 
„Také vzpomínáte na dobu, kdy jste si 

listovali ve fotografických albech a  
prohlíželi si je doma s rodinou či přáteli?“  

 



Příprava a návrh prezentace 
  

|11 

!600! .: Zahrňte diváky „ INFORMACEMI“ v 10 minutách :.  

180 seznamte auditorium s vaší 
firmou, čím jste výjimeční 

 
Udělejte rychlý a důkladný přehled, kde jste 
byli, kde se nacházíte, kde se chcete objevit 
za 5 let. Co bude hudbou budoucnosti vaší 
firmy? Nebojte se předložit grafy, objektivní 
data, poznatky. Kombinujte text s obrázky 

a s blokovými diagramy. Nepoužívejte pouze 
statické a dávno okoukané odrážky. 

 
Ukažte publiku velikost vaší firmy její 

působnost na trhu, její obrat, podíl, ale vše 
jen na hranici laického chápání. Řada 

posluchačů nezná vaši společnost. Zároveň 
však berte v potaz, že před vámi nesedí 
ekonomičtí analytici, ale laická veřejnost, 

jejíž zájmy přesně neznáte. 
 

240 nabídněte nyní své produkty, 
které představíte 

 
Opět udělejte menší obsah typů výrobků 

s daným zaměřením. Navrhuji se zaměřit na 
přístroje z hlediska použitelnosti. Například: 

 
Kompaktní  (pro rodinu, jednoduché funkce, 
cena, menší rozměr, více barev a způsobů 

provedení) 
 

Zrcadlovka  (pro jedinečné a kvalitní zážitky 
z fotografií, možnost tisku plakátu 
a billboardů, špičkové a pokročilé 

technologie, pro budování své image 
a jedinečnosti, pro osoby s hlubokým 

zájmem pro focení – denní tisk, modeling, 
ateliér apod.) 

 
Poté se rozmluvte o jednotlivých typech 
přístrojů. Zmiňte jejich klady a zápory. 

Technické parametry, způsob jejich využití, 
podmínky za jakých lze s daným přístrojem 

fotit. 
 

180 apelujte na diváky, proč jsou 
pro ně tyto výrobky důležité 

 
Vše, co říkáte je hezké. Pokud se však vaši 

posluchači neztotožní s výroky, které 
pronášíte, nebude mít předem stanový cíl 

výsledný efekt. 
 

Předveďte názornou ukázku nebo zavolejte 
někoho z publika. Nebojte se a oslovte! 

 
Poukažte na d ůležitost vašich výrobk ů! 
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!330! .: „ ZAKONČETE“ v 5 minutách se ctí a noblesou! :.  

120 proveďte stručné shrnutí 
jednotlivých bloků 

Člověk velmi rychle zapomíná. Nejinak tomu 
bude i u auditoria. Zopakujte heslovitě 

jednotlivé bloky z informační části. Chcete 
informovat a taky dosáhnout toho, aby si 

posluchači podstatné informace 
zapamatovali a odnesli ve svých hlavách!  

60 
řekněte závěr obsahující 

nosnou myšlenku, co to vše 
pro ně znamená 

Važte každé slovo, které říkáte v závěru. 
„Tímto jsem vám cht ěl říci, abyste se 

nespokojili pouze s tím, co máte ve svých 
mobilech. Víme, že je trendem 

a z praktického hlediska mít vše 
v jednom. Uv ědomte si však, že 

samostatným fotoaparátem vám m ůžeme 
nabídnout daleko více.“  

30 
vyzdvihněte řešení, které 

vychází z vašeho hlavního 
titulku 

„Staly se fotoaparáty každodenní rutinou 
vašich život ů? Ano, ale také i ne! 

Současné technologie umož ňují tisk 
vašich fotografií, prohlížení v televizi. 

Nebojte se toho, hledejte nové možnosti, 
které vám nabízíme. Zase si m ůžete 
prohlížet fotografie s p řáteli tak jako 

kdysi dávno p řed léty.“ 

105 nechte krátký prostor pro 
otázky vašeho publika 

Odpovídejte rychle, stručně, výstižně 
a pouze na otázku. V případě argumentace 

odpovězte nebo vyzvěte posluchače na další 
rozhovor po skončení prezentace. Uvědomte 

si, že máte jen krátký čas na tento prostor. 

15 

poděkujte za pozornost, 
rozlučte se a vyzvěte 

účastníky k předváděcímu 
pultu, kde bude probíhat 

předvádění modelu a prostor 
pro další otázky. 

 

„Čas mé prezentace se pomalu blíží k    
 závěru. Tímto bych vám cht ěl pod ěkovat 
za pozornost. Zárove ň Vás chci pozvat na 

drobné ob čerstvení a p ředváděcí akci 
model ů nacházejících se vpravo. Pro 

další otázky jsem já a mí kolegové 
s vizitkami pln ě k dispozici. Lou čím se 

s vámi, nashledanou.“  
 

 

GRAF ČASOVÉ LÍNIE VAŠEHO PROJEVU 
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 DIAGRAM METODIKY VAŠE POSTUPU P ŘI PROJEVU NA VELETRZÍCH 

 

Zdůvodnění titulku: 
Toto téma se týká nás všech! 
 

 Rodiny, p řátel, našeho vnímání 
 Mobilních telefon ů, firem 

MENU:  
„Sou časně se budeme 

věnovat t ěmto oblastem“  
 

 Naší firmou  
 Našimi produkty  

� Kompakty  
� Zrcadlovky  

 Význam nabízených výrobk ů 

Informační blok: Jste p říznivcem nízké ceny nebo kvalitního p řístroje? 
 Nabízíme obojí. 
 Nevyznáte se v detailech focení? Preferujete malé r ozměry, nízkou cenu, automatické uživatelské rozhraní? – 

sáhněte po kompaktu. 
 Jste nadšenec pro jedine čný zážitek z fotografií, jste fotografem denního ti sku či majitel fotolabu – pak je 

kvalitní zrcadlovka ur čená pro Vás ! 

Závěr: 
Využívejte technologie, které se Vám nabízejí!  

Řešení: 
Konkrétní produkty namísto všestranných!!!   

Informační blok: Znáte naší firmu? 
 Působíme už více jak 15 let na sv ětovém a p řes 5 let na tuzemském trhu. 
 Působíme ve všech v ětších m ěstech, kde máme servisní pobo čky. 
 Úspěchem a kvalitou pro nás, je spokojený zákazník a za měření se na jeho požadavky.  

 

Pod - informační blok: Kompaktní model – pro Vaše toulky p řírodou, pro sdílení zážitk ů 
 

 Nízká cena 
 Dostupnost a kvalita 
 Několik možností barevného provedení 
 . 

Pod-informační blok: Zrcadlovka– velký pomocník pro zv ěčnění neopakovatelného momentu 
 

 Prvot řídní jakost  
 Výhodný pom ěr cena / výkon 
 Několik úsp ěšných ocen ění pro letošní rok 

 
Informační blok: Naše výrobky pro Vás = te ď, potom anebo nikdy? 

 Vyrábíme z ekologických materiál ů. Naše výroba nezne čišťuje životní prost ředí. 
 Nejsme omezeni kvalitou fotek na rozdíl od Vašich m obilních telefon ů. 
 Nabízíme dlouhodobý servis našich produkt ů, trvale snižujeme ceny, nabízíme výhodné slevy . 

 

… Otázka zní … 
Staly se digitální fotoaparáty nedílnou 

součástí v ašich život ů? 
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PREZENTACE DEALERŮM 

Analýza prost ředí 

Prezentace pro dealery je na rozdíl od výstav a veletrhů zcela odlišná především 

v jiném provedení přípravy. Nejvíce byste se měli zaměřit na prezentační prostory, 

kde se nabízí několik možností: 

 prezentace se uskuteční v avízovaném sále, který vybíráte 

 jste pozván dealery do jejich prostoru, pokud nějaký vlastní 

 prezentace se uskuteční na dohodnutém a neznámém místě pro obě 

zúčastněné strany 

 

Obvykle bývá zvykem, že v prostředí, kde se člověk cítí dobře, a které je mu tak 

důvěrně známé, se chová přirozeně. Nejinak je tomu i v těchto situacích. Pokud máte 

možnost prezentovat v prostorách vaší firmy, rozhodně zvolte tuto variantu. Nabízí se 

vám velké možnosti uspořádat prostory do nejmenšího detailu, navíc se budete cítit 

jako doma. Jste-li pozván obchodními dealery do jejich prostor, případně je vybráno 

společné místo vašeho setkání (poslední dobou jedna z častých variant), jste 

omezován a částečně indisponován situací, která nastala. Tedy vašim včasným 

zjištěním prezentačních prostorů si usnadníte práci pro přípravu své prezentace. 

V návrhu se budeme zabývat první možností. Variant a cest k dosahování různých 

cílů je opravdu mnoho. Vy musíte být připraveni a tyto situace zvládat. 

 

V případě, že prezentujete v cizím prostředí, doporučuji si položit tyto otázky:  

 

- Jsou prostory dostatečně velké vzhledem k účastníkům? 

- Je zde dostačující vybavení a snadno přístupná elektrická zásuvka? 

- Jaké je osvětlení, je to otevřená místnost nebo uzavřená s umělým 

světlem? 

- Poskytuje prostor dobrou a snadno přístupnou komunikaci? 

- Nachází se zde data-projektor nebo flipchart nebo si musím donést vše 

sám? 

- Dá se v místnosti jíst? Nebo je možnost připravit občerstvení? 
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Příprava prezentace 

Na první pohled se může zdát, že skoro neexistuje rozdíl mezi jednotlivými 

prezentacemi. Musím však říct, že toto je jedna ze základních chyb řečníků, při níž 

dochází k tzv. neselektování výběru. Rozdílu je opravdu hodně. Týká se to především 

vašich posluchačů. Známe cílovou skupinu zájemců a jejich sociologické 

a psychologické vnímání. Moc dobře víme, že dealerská oblast má svoji kulturu, své 

postupy chování. Známe dokonce i jejich zaměření. Myšlenku, která je vedla k účasti. 

Proto by se vaše příprava měla zaměřit na obecný i detailní charakter prezentace. 

Opět si vytyčte jasný, pevný cíl a myšlenku, kterou musíte publiku dokonale prodat. 

Svou prezentaci si musíte připravit podle: 

 

 času 

 počtu zúčastněných osob 

 vhodnosti použitých prostředků 

 

Ve své přípravě se zaměřte na podstatné informace vaší firmy, zejména na 

ekonomické ukazatele, jak si stojí vaše firma, vaše výrobky, na čem si zakládáte, 

jakou máte filozofii. Využijte kombinaci informativního a přesvědčovacího projevu, 

kterým zapůsobíte na obchodní dealery. Cílem by mělo být, představit vaši firmu 

podrobně z ekonomického hlediska informativně a přesvědčovací metodou hovořit 

obecně o digitálních fotoaparátech z hlediska zájmu potencionálních zájemců. 

Návrh metodiky 

Vycházejte z těchto navržených předpokladů: 

� prezentaci aplikujte na posluchače v počtu do 15 osob 

� využijte kombinaci flipchartu a data-projektoru 

� plynule kombinujte informativní a přesvědčovací řeč 

� zvládněte první časovou osu do 5 minut; druhou linii věnujte prostor 

otázkám, dotazům, školení  

� do styku přicházíte s publikem, které je specificky zaměřeno, znáte 

jejich potřeby => využijte této výhody ve svůj prospěch 
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„Pro č prezentovat pouze pro 15 osob?“  

 

Důvodů je hned několik. Koncepční uspořádání místnosti – stolů, židlí neumožňuje 

větší počet, který by zároveň nenarušoval techniku a taky strategii, kterou při 

prezentaci zaujmete. Vytvoření dobrého prezentačního zázemí s ohledem na velmi 

blízkou atmosféru se dá dosáhnout jen s menším počtem publika. Proto navrhuji 

středně malou skupinu, která nabude dojmu, že jste s nimi bezprostředně v kontaktu. 

Aby vám rozuměli každé slovo a vás i vaše pomůcky dokonale viděli. 

 

„Pro č kombinovat data-projektor s flipchartem?“  

 

Protože se tato možnost doslova nabízí. Nízký počet přítomného obecenstva, ale 

i struktura uspořádání stolů a židlí způsobí, že každý uvidí všechny vaše pomůcky. 

Kombinace dodá na dynamičnosti projevu, vytvoří příznivou změnu, celkově ovlivní 

dojem, posílí vaši osobnost. Prezentujte na data-projektoru a poté přejděte 

k flipchartu, kde detailní informace zvlášť rozkreslíte a vysvětlíte. To vše dodá na vaší 

přesvědčivosti, serióznosti, důvěryhodnosti. 

 

„Pro č poslucha če informovat a zárove ň i přesvědčovat?“  

 

Uvědomte si, že dealeři jsou skupina lidí, kteří se velmi dobře pohybují v obchodní 

branži. Znají velmi dobře psychologické postupy a metody, jak působit. Přizpůsobte 

se jejich úrovni a jejich znalostem. Informujte tam, kde se vyznají, tedy 

v ekonomických oblastech. Přesvědčujte naopak tam, kde jejich vědomosti nejsou na 

patřičně vysoké úrovni - v oblasti techniky nabízených přístrojů. Nic však 

nepřehánějte. Zapamatujte si, že v případě prokouknutí strategie jedním nebo 

skupinou vašich dealerů, jste přišli o cenného zájemce a ztratili tak šanci na budoucí 

zisk. Ve své technice se zaměřte na potřeby a zájmy dealerů. Nechtějí slyšet přesnou 

funkci konkrétního přístroj. Zajímá je to, abyste jim představili takový produkt, který 

bude pro ně úspěšný z hlediska dalšího prodeje, aby byl jejich zisk co největší. 
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„Pro č rozd ělovat čas do n ějakých časových linií a dokonce jen v 5 minutách? 

Vždyť takhle nic nestihnu a ješt ě ztratím vážné zájemce.“  

 

Věřte mi, neztratíte! Časovou linií udáváte řád prezentace a nejen to. Ukazuje na vaši 

osobu, že jste pořádný, smysluplný a systematický člověk, který nic nepodcenil. Toho 

si posluchači zajisté všimnou. Doba pokročila nesmírným tempem kupředu a vy se 

nemůžete pohybovat ve fixních internacích. Dealeři jsou dnes a denně konfrontování 

s bezprostředními událostmi na trhu. Jsou vystavování tlaku, časovému stresu 

a vypětí. Každá zbytečná minuta navíc je vysiluje, unavuje a zbytečně odrazuje od 

vaší nabídky. Šetřete tedy čas svého dealera. Mluvte stručně jasně, výstižně 

a dynamicky. V první časové linii udělejte bleskový přehled vaší prezentace. Co 

nabízíte – co by je mohlo zajímat . Poté se ptejte – aplikujte druhou časovou osu . 

Pokud téma nemáte, využijte svých znalostí – použijte flipchart . Vyzvěte k diskuzi. 

 

„Když znám dob ře svoji cílovou skupinu, znamená to tedy, že mám vy hráno?“  

 

Nemáte vyhráno ani v nejmenším!  Každá chyba a nevyužitá příležitost se může 

stát vaší hrozbou. Každá podceněná věc nebo nedotažené opatření – trapasem, 

ostudou, odchodem dealerů. Znát cílovou skupinu, která se v našem případě nabízí, 

je velikou výhodou. Nebojte se ji využít ve svůj prospěch. Maximálně se snažte vcítit 

do očekávání dealerů - jejich potřeb. V žádném případě se však nechvástejte, 

nepochlebujte. Tyto metody obchodní dealeři již dávno znají a může to mít pro vás 

nedozírné následky. Chovejte se umírněně, ale přesvědčivě a razantně.  

 

OBSAH PREZENTACE – ANEB, CO D ĚLAT PŘI JEDNOTLIVÝCH SLIDECH? 

Nečíslované slejdy a slide 1  – zahájení, titulek, zdůvodnění problematiky 

 Slide 1 – představení sebe sama 

 Slide 2  – obsah prezentace, sdělte dealerům počet linií a přibližný čas 

 Slide 3  – obšírná globální problematika, ukažte materiály  

 Slide 4  -  působení vaší firmy, rozdejte podklady, tabulky, analýzy, grafy 

 Slide 5  -  řekněte stručně, s čím přicházíte, co nabízíte 

 Slide 6 – závěr prvního bloku, dejte dealerům prostor a možnost volby rozhodnutí  

 Slide xx  – rozvíjejte jednotlivé problematiky, přecházejte hodně k flipchartu, 

potom se vraťte, přepněte na další slide; řiďte se hypertextovými odkazy 

Samotná prezentace je p řiložená na mediálním nosi či!  
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEVU 

 

ČAS (s) METODICKÝ POKYN P ŘÍKLAD – DOPORUČENÍ - VĚTA 

- -  P R V N Í  Č A S O V Á  L I N I E  - - 

!120! .: „ NASTARTUJETE “ ve 2 minutách „ K TÉMATU“ :. 

15 
zahájení pohledem do publika 
a přestavením titulku formou 

otázky 

Získejte přízeň a důvěru vašich 
obchodníků. Představte titulek, který osloví 

jejich zájmy. 
 

„Je úsp ěch na poli digitálních 
fotoaparát ů zárukou stálosti a dobrého 

jednání?“ 
 

Sledujte ohlas publika. 

30 vysvětlete posluchačům, proč 
jste si vybrali toto téma 

Rázně a s vervou titulek odůvodněte. 
 

„Tato otázka zasahuje do mých i vašich 
život ů!“ 

„Chcete zisk, toužíte po úsp ěchu, ale 
nevíte kolikrát, jak na to. Nemám 

pravdu?“  
 

Opět sleduje pozornost publika, co dělá, jak 
reaguje na podněty, vyžadujte souhlas. 

45 nyní se představte, řekněte, co 
děláte, kde působíte 

 
„Dobrý den. Je mi milým pot ěšením, že 

vás můžu v krátkosti uvítat na prezentaci. 
Cením si vašeho drahocenného času. 
Dovolte mi, abych se vám p ředstavil. 

Jmenuji se (Jméno P říjmení). 
Působím ve… ; D ělám na …“ 

 
Poté řekněte, odkud přicházíte. 

30 seznamte obecenstvo ve 3 
odrážkách 

Zbytečně se nezdržujte tímto slajdem. 
Pouze zmiňte svými slovy stručný obsah 

vaší prezentace. Zaměřte se na 
jednoduchost, ale zároveň taky bohatost 

textu.  

!160! .: Napříč „ DŮKAZY“ za necelé 3 minuty :.  

60 
začnete infoblokem  

výchozí situací, aktuálním 
stavem globální problematikou 

Začněte nejlépe ekonomickou situací, když 
se jedná o dealery. 

 
„Ekonomická krize nás všechny 

hlubokým zp ůsobem zasáhla. Zmrazila 
poptávku, omezila nabídku. Poklesl 

zájem. Existuje řešení?“ 
 

Přejděte k flipchartu a znázorněte situaci. 
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60 přejděte k jádru věci od 
globálu k vaší firmě  

 
Přejděte zpět k data-projektoru 

Přeneste se plynule z celosvětového měřítka 
na danou oblast a tu konkretizujte. Jak si 
vedete na trhu, co děláte proto, abyste se 

udrželi. Jaké využíváte páky k růstu. Zahrňte 
dealery grafy, schématy, tabulkami. 

 

40 
přejděte k vašim výrobkům 
z hlediska výhodnosti jejich 

prodeje 

 
Jen stručně se zmiňte o výrobcích, které 

poskytuje Vaše společnost. Zatím 
neukazujte žádný konkrétní obrázek 

maximálně řadu vašich výrobků. 
Nezapomeňte zmínit, že dealery nebudete 
zatěžovat příliš technickými parametry, ale 

že jim nabídnete takový výrobek, který bude 
dlouhodobě úspěšný na trhu v oblasti 

prodeje. 
 

!20! .: Za 20 sekund motivujte k „ DISKUZI“ :.  

20 vyzvěte dealery k rozvinutí 
problematik, které je zajímají 

 
Sdělte dealerům, že jste skončili první blok 

vaší prezentace slovy: 
„Krátký p řehled informací je u konce. Rád 

bych vás proto vyzval k diskuzi. Co si 
myslíte o jednotlivých informacích. 
Zároveň vás chci požádat, o co se 

zajímáte? Kterou problematiku chce 
rozvinout?“ 

 
Dejte posluchačům možnost volby – 

možnost výběru, ať se sami rozhodnou. 
Na základě jejich výběru spusťte další 

prezentaci. V případě, že jste bloky vůbec 
neodhadli, buďte vždy připraveni po 

vědomostní i technické stránce. Chopte se 
flipchartu a improvizujte. 

 

- -  D R U H Á  Č A ( O ) S O V Á ? ?   L I N I E  - - 

!??? ! .: Dejte „ PROSTOR“ tomu, co je zajímá :.  

Č
A

S
 v

s.
 O

S
A

 

1. varianta 
globální problematika 

Je sice velmi malá pravděpodobnost, že si 
většina publika vybere tuto variantu, ale vy 

musíte být připraveni na všechno. 
 

Mluvte např. o globální krizi, která zasáhla 
celý náš svět o jejích negativních důsledcích 

a dopadech dnes a v nejbližších letech. 
Hledejte možnosti a řešení, jak z ní ven. 
Nezapomeňte však, že chce prodat své 

výrobky. Proto se pokuste nenápadně přejít 
do oblasti své firmy,  
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Č
A

S
 v

s.
 O

S
A

 

2. varianta 
hlubší analýza vaší firmy 

 
Je dost možné, že velká část dealerů se 

rozhodne pro tuto variantu. Ukažte, v čem 
jste výjimeční, kde jsou vaše silné stránky. 

Vše podložte důkazy, fakty, čísly, grafy. 
Udělejte srovnání s konkurencí. Opět 

nezapomeňte na to, že si dealera nechcete 
pouze naklonit, ale chcete mu prodat svůj 

výrobek, produkt, službu. Proto nenápadně 
směřujte od ekonomických čísel a ukazatelů 

postupně k výrobkům. 
  

Č
 A

 S
   

vs
.  

 O
 S

 A
 

3. varianta 
vaše výrobky, produkty, služby 

 
Není nic lepšího, než když dealeři sami 
rozhodnou variantu, ke které se snažíte 

publikum tak dlouho směrovat. Pokud se to 
stalo, pak mi nezbývá než vám pogratulovat. 

Zahajte nenápadný přesvědčovací projev. 
Vysvětlete dealerům, co zajímá jejich 

potenciální zákazníky – jejich požadavky. 
Uveďte seznam produktů a jejich funkcí 

a způsob, jakým vycházejí vstříc 
konkrétním požadavkům nebo řeší 

konkrétní problém. 
Upozorněte na finanční výhody pro 
zákazníky.  Porovnejte náklady vaší 
společnosti s náklady konkurence. 

Proveďte souhrnný přehled největších 
předností prodávaného produktu, služby 

nebo nápadu. 
  

Č
A

S
  

vs
.  

O
S

A
 

jiná varianta 
na požádání vašeho publika 

 
Může se stát, že jste se netrefili do vkusu 
posluchačů a oni teď požadují něco, na co 
jste se dopředu nepřipravovali. Nezoufejte! 
Nic není ztraceno. Nedejte však na sobě 

znát svoji nepřipravenost. Tvařte se 
sebevědomě a vrhněte se na flipchart. 
Malujte, pište, popisujte a vysvětlujte. 

Zase a opět zdůrazňuji, snažte se navést 
posluchače na svůj cíl. Nabídnout jim 

produkt, který je zaujme vysokou 
prodejností. 

 

!120! .: Vyzv ěte k „ DISKUZI“ , nabídn ěte „ ŠKOLENÍ“ :.  

120 
vyzvěte publikum k diskuzi, 

poděkujte za pozornost, 
rozlučte se, nabídněte školení 

 
Nyní je prostor naposledy publikum vyzvat 

k věcné diskuzi. Tu však již dlouho 
neprotahujte. Vyzdvihněte nosné myšlenky 
celé diskuze. Zakončete vaší prezentaci. 

V poslední větě nabídněte školení. 
Nezapomeňte, že jejich úsp ěch je taky  

vaším úsp ěchem.  Nabídněte občerstvení. 
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GRAF ČASOVÉ LÍNIE VAŠEHO PROJEVU 

 

DIAGRAM METODIKY VAŠEHO POSTUPU P ŘI PROJEVU PRO DEALERY 

PRVNÍ LINII 

 

Zdůvodnění titulku: 
„Tato otázka zasahuje do mého i 

vašich život ů!“ 

Chcete zisk, toužíte po úsp ěchu, ale 
nevíte častokrát, jak na to? 

 

MENU:  
„Hlavní osnova 
prezentace… “  

 Výchozí situace na 
globálním trhu  

 Vývoj a sou časná pozice 
naší firmy na trhu  

 Naše výrobky z hlediska 
úspěšnosti prodeje  

Informační blok: POSTAVENÍ NAŠÍ FIRMY NA TRHU 
UMÍME BÝT ODOLNÍ VŮČI KRIZI 
 JAKÉ PROSTŘEDKY K TOMU VYUŽÍVÁME?  

 Navyšujeme finan ční prost ředky na reklamu a podporu osobního prodeje, zvyšuje me úrove ň kvalifikace 
našich zam ěstnanc ů, neustále inovuje naše produkty a služby 

 

Informační blok: SITUACE NA GLOBÁLNÍM TRHU…  
CELOSVĚTOVÁ EKONOMICKÁ KRIZE 
 JAKÉ JSOU JEJÍ DOPADY? 

 Hluboký pokles tržeb, prudké zmrazení poptávky, pro poušt ění zaměstnanc ů.  

 

Informační blok: PRODUKTY FIRMY NIKON 
JSME SPECIALISTÉ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁT Ů 

 Kompakty COOLPIX = Řada (Performance, Style, Life) 
 Digitální zrcadlovky SLR (Amatérské, Profesionální)  

 

Vyzvěte dealery k diskuzi: 
O které problematice byste cht ěli slyšet více?  

… Otázka zní … 
Je úsp ěch na poli digitálních fotoaparát ů 

zárukou stálosti a dobrého jednání?   
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Vybízím dealery k 
výběru z několika 

info blok ů 

Globální 
problematika

  

Nenápadn ě navedu poslucha če 
na mé výrobky z hlediska dalšího 

prodeje 

PROVEDU ROZDĚLENÍ PŘÍSTROJŮ 

Poskytuji informace o 
jednotlivých částech  

Improvizuji – 
mé dovednosti  

Hlubší analýza 
vaší firmy 

Vaše výrobky, 
produkty 

Jiná  
varianta 

Vaše výrobky, 
produkty 

KOMPAKTY ZRCADLOVKY 

MODEL č. 1 MODEL č. 2 MODEL č. 3 

Přednosti výrobku  Použití  Technické údaje  Cena 

SHRNU A UZAVŘU 
JEDNÁNÍ 

PODĚKUJI ZA 
POZORNOST 

NABÍDNU 
ŠKOLENÍ a 
STRATEGII 
PRODEJE 

 

 

BLOKOVÝ DIAGRAM METODIKY VAŠE POSTUPU P ŘI PROJEVU PRO 

DEALERY – DRUHÁ LINIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Dostupnost                
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PREZENTACE PRO FOTOGRAFICKÉ KLUBY A KROUŽKY 

Analýza prost ředí 

Analýza je ve své podstatě shodná s analýzou pro dealerské prostředí. Proto tímto 

odkazuji na stránku číslo 15. 

Příprava prezentace 

Zásadní rozdíl v přípravě prezentace se opět liší změnou cílové skupiny, kterou tvoří 

tentokrát členové fotografického klubu. O těchto lidech se dá z jistotou tvrdit, že se již 

poměrně delší dobu orientují na poli digitální techniky. To, že mají s focením 

a ovládáním manuálních režimů, zkušenosti, o tom není ani pochyb. Je to tedy 

náročná sorta posluchačů, s hlubokým zájmem o vysoce kvalitní techniku, která 

potřebuje uspokojit jejich vysoké nároky. Znáte tedy rozhodně několik informací, které 

vypovídají o hodnotě publika. Členové klubu mohou být různě sociologicky zaměřeni. 

Také psychologické hledisko může být zcela odlišné. Někoho může naplňovat focení 

makro detailů. Někoho focení přírody, hor, panorámat. Jiný je zase orientován na 

focení pro redakci, denní tisk, bulvár, modeling apod. Hlavní je však vědět, co 

všechny spojuje. Je to především chuť a nadšení pro focení. Známe tedy důvod, který 

je vedl k účasti. Proto by příprava na prezentaci měla být zaměřená, hlavně 

z detailního hlediska. Zacházet zejména do technických podrobností. Připravte se na 

vysokou znalost vašich technických vědomostí, které budete muset před auditoriem 

prezentovat. Opět si vytyčte jasný, pevný cíl a myšlenku, kterou musíte publiku 

dokonale prodat. Svou prezentaci si musíte připravit podle: 

 času 

 počtu zúčastněných osob 

 vhodnosti použitých prostředků 

 

Ve své přípravě se zaměřte na podstatné informace technických parametrů vašich 

nejlepších produktů. Využijte hlavně přesvědčovacího projevu, kterým zapůsobíte na 

členy fotografického klubu. Cílem by mělo být, lehké představení firmy. Velká část 

prezentace by však měla být věnována vašim výrobkům a podrobným detailům. Na 

závěr pak nabídnout servis a dlouhodobou spolupráci. 
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Návrh metodiky 

Vycházejte z těchto navržených předpokladů: 

� prezentaci aplikujte na posluchače o počtu (20 – 40 osob) 

� využijte kombinaci data-projektoru a flipchartu 

� použijte informativní projev v úvodu, jinak se držte 

přesvědčovacího projevu 

� časově zvládněte prezentaci kolem 30 – 40 minut 

� do styku přicházíte s publikem, které se velmi dobře orientuje ve 

fotografické branži a firmách, které se zabývají výrobou digitální 

techniky 

 

„Pro č prezentovat pouze pro 20 – 40 osob?“  

 

Vycházejte z poznatků, které jsem definoval již v předchozích situacích. Metoda stolu 

typu „U“, kterou pro tuto variantu navrhuji, neumožňuje větší kapacitu lidí. Dalším 

důvodem je taky vaše teritorium, ve kterém se budete pohybovat. Čím větší je oblast 

vaší působnosti, tím větší je pokles zájmu ze strany posluchačů. Případně si přizvat 

k sobě hostesky nebo jinou pomocnou ruku z řad vaší firmy. 

 

„Pro č kombinovat data-projektor s flipchartem?“  

 

Viz. stránka číslo 15 otázka: „Pro č kombinovat data-projektor s flipchartem?“ 

 

„Pro č poslucha če hlavn ě přesvědčovat a informovat spíše jen z části?“  

 

Protože musíte vycházet ze znalostí potřeb vašich posluchačů. Uvědomte si, že si 

vás nepozvali proto, abyste jim řekl informace o vaše společnosti, kterou svým 

dlouhodobým zájmem ve fotografickém prostředí znají. Jistě. Můžou se zde 

vyskytovat noví členové klubu, kteří nemají potřebné znalosti. Proto připravte 

informativní projev pouze na představení sebe sama, a částečně vaší firmy. Pak se 

již věnujte přesvědčovacímu projevu, který podložte relevantními, ale také detailními 

informacemi. Nebojte se, jděte do hloubky technických znalostí. Seznamte 

posluchače s jednotlivými technologiemi. Chcete přeci oslovit a zároveň i prodat. 
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Posluchač, který za váš špičkový výrobek hodlá utratit několik desítek tisíc, si musí 

být dokonale jistý. Vy ho o přístroji musíte přesvědčit a podpořit v myšlence, která se 

mu v průběhu prezentace vytváří. 

 

„Pro č se držet časové linie kolem 30 - 40  minut?“  

 

Na rozdíl od předchozích situací zde můžete být, pokud se to týká přesného času, 

trochu umírněnější. Rozhodně však musíte držet časovou linii v otěžích, aby publikum 

nerozpoznalo chaos, nebo nějaké vaše nežádoucí rozpoložení. Jasně vymezte 

prostory. Posluchači vám nesmí vstupovat do vašeho projevu. Uvědomte si, že nejste 

tolik vázán na čas, jako tomu je u veletrhů a u dealerů, kteří pospíchají. Máte tu 

posluchače, které zajímá kvalita vašich výrobků. To je silná stránka. Jděte do 

podrobností a k jádru věci. V časové linii se budeme zabývat návrhem pro 30 minut. 

Zdůrazňuji, nedržte se ho zcela doslovně. Jinak byste působil dojmem, že někam 

pospícháte. Zároveň se však pokuste dodržet stanovený interval. 

 

„Je skute čně publikum tak náro čné a na tak vysoké technické úrovni?“  

 

Ano, skutečně je. Nevíte přesně do jaké míry. Vždy však musíte být na tyto situace 

připraveni. Vaše odborná znalost technologií je zde doslova vyžadována. Uvědomte 

si, že každý z přítomného obecenstva vystřídal několik fotoaparátů, a zajisté bude 

umět ovládat přístroj a vyznat se v odborné terminologii. Proto tomu prezentaci 

patřičně přizpůsobte. 

 

OBSAH PREZENTACE – ANEB, CO D ĚLAT PŘI JEDNOTLIVÝCH SLIDECH? 

Nečíslované slidy a slide 1  – zahájení, titulek, zdůvodnění problematiky 

 Slide 1 – představení sebe sama 

 Slide 2  – obsah prezentace, sdělte dealerům počet linií a přibližný čas 

 Slide 3, 4, 5  – představení jednotlivých firem, o kterých budete prezentovat  

 Slide 6, 7, 8  -  představení prvního modelu, prakticky ukažte publiku přístroj 

 Slide 9, 10, 11 - představení druhého modelu, prakticky ukažte publiku přístroj 

 Slide 12, 13, 14 – představení třetího modelu, prakticky ukažte publiku přístroj 

 Slide 15 - 18 – představení jednotlivých technologií, využijte flipchart 

 Slide 19 - 21 – řešení, podstatě závěr,nabídněte servis a dlouhodobou spolupráci 

Samotná prezentace je p řiložená na mediálním nosi či!  
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEVU 

 

ČAS (s) METODICKÝ POKYN P ŘÍKLAD – DOPORUČENÍ - VĚTA 

!270! .: Prove ďte rychlé „ ZAHÁJENÍ “  za 2 minuty :. 

15 
zahájení pohledem do publika 
a přestavením titulku formou 

otázky 

Podívejte se „dlouze“ a širokým pohledem 
do hlediště, aby posluchač získal vaši přízeň 

a důvěru . Představte titulek, který osloví 
jejich zájmy. 

 
„Jste spokojeni se stavem a kvalitou 

vašich digitálních p řístroj ů?“ 
 

Sledujte ohlas publika. 
 

60 vysvětlete posluchačům, proč 
jste si vybrali toto téma 

Rázně a s vervou titulek odůvodněte. 
 

„Také se vám nelíbí, n ěkteré v ěci. Jako 
například slabá výdrž baterií? Jste n ěkde 

v přírod ě delší čas, chcete zachytit 
moment a váš p řístroj selže?“ 

 
„Nep řehledné MENU, „upalcovaný“ 
displej, na slunci slabá viditelnost, 

pomalá doba spoušt ění. Nemám pravdu? 
Také vám to vadí? Osobn ě musím říct, že 

mě ANO!! 
 

Opět sleduje pozornost publika, co dělá, jak 
reaguje na podněty, argumentujte 

 

45 nyní se představte, řekněte, co 
děláte, kde působíte 

Přepněte na další slajd, udělejte pár kroků, 
ať nepůsobíte příliš staticky a proneste 

například: 
„Cht ěl bych všechny zde p řítomné 
srde čně přivítat na této prezentaci. 
Dovolte mi, abych se vám krátce 

představil. Jmenuji se (Jméno P říjmení). 
Působím ve… ; D ělám na …“ 

 
Poté sdělte, odkud přicházíte. 

 

60 
seznamte obecenstvo 

s obsahem, co je čeká na, co 
se mají připravit 

 
Moc se nepředpokládá odchod vašich 

posluchačů, ale špatnými informaci se dá 
pokazit všechno. Udělejte obsah, který však 

nebude překračovat více než 6 odrážek. 
Využijte i podrobnější členění pokud to daná 

situace vyžaduje.   
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!1200! .: Vsaďte na Vaše „ TECHNOLOGIE“ ve 20 minutách :.  

60 začněte přehledem a položte 
otázku s možností výběru 

Řekněte, hlavní členění vašich přístrojů a 
dejte obecenstvu možnost výběru. 

V prezentaci využijte hypertextové odkazy. A 
podle potřeby Vašich posluchačů směřujte 

k cíli. 
 

„Naše fotoaparáty bych rozd ělil na dv ě 
části na kompakty a zrcadlovky. 

Kompakty bych z hlediska Vašeho 
změření pominul. Budete-li si však p řát 

pohovo řit o této problematice, není 
problém. M ěl bych z Vás p řítomných 

někdo zájem?“ 
 

Jestliže ano, budete se věnovat kompaktům 
a poté se dostanete k zrcadlovkám. Pokud 

ne přeskočíte kompakty a kliknete rovnou na 
profesionální přístroje  

300 začněte škatulkovat přístroje 
podle jednotlivých oblastí  

Ať už se jedná o kompakt nebo zrcadlovku, 
základ je v podstatě stejný. Seznamte 

publikum s jednotlivými řadami, jaké jsou 
jejich přednosti a charakteristické rysy. 

Popište různé dostupné modely. 
 

600 

začněte představovat modely 
jednotlivých řad, které Vám 
připadají podstatné – vše 

náležitě odůvodněte – pošlete 
do publika jednotlivé modely – 

ukažte  

Držte se zhruba následujícího modelu: 
Pomocí několika snímků nastiňte rysy 
výrobku. Seskupte rysy do logických 
kategorií. Použijte jeden snímek pro 

každou kategorii. Nezapomeňte uvést 
užitek, který bude uživatel z každého 
prvku mít. Je-li třeba, použijte jeden 

snímek pro každý model. 
Proberte, jakým způsobem mohou 

výrobky využít členové foto klubu. Tam, 
kde je to možné, uveďte skutečné 

zkušenosti zákazníků. 
 

U výrobků uveďte technické údaje. 
Použijte libovolný počet snímků. 

Přejděte k flipchartu a vysvětlete, na 
jakém principu fungují technologie 

vyskytujících se ve vašich přístrojích. 
 
Nezapomeňte konkrétně popsat detaily 
jednotlivých modelů výrobku a uveďte 

ceny, za kolik jsou prodávány. 
Zdůvodněte stanovení ceny. Musíte 

přesvědčit, proč výrobek stojí, kolik stojí. 
Z jakého materiálu je vyroben, jakou 
technologií zpracováván. Nakonec 

uveďte datum dodání, kde lze výrobek 
koupit nebo si ho objednat. 
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240 
udělejte porovnání jednotlivých 
modelů mezi sebou navzájem, 

vyberte, který vy osobně 
doporučujete 

Zlaté pravidlo zní. Nikdy nesrovnávejte 
obtížně srovnatelné modely. Například 

kompakty se zrcadlovkami, které jsou jinak 
výrobně, užitkově i koncepčně zaměřeny. 

 
Srovnávejte modely, které se ztotožňují 
alespoň v 60% svých vlastností. Tedy 

výrobky jedné řady. Nanejvýš výrobky mezi 
jednotlivými řadami. 

 
Pro danou situaci srovnávejte v tomto 

pořadí: 
 hlavní výhody i nevýhody 
 způsob využití 
 technické údaje 
 cena 
 dostupnost 

 
Po skon čení srovnání poukažte, který 

preferujete vy a svou preferenci náležit ě 
okomentujte. 

!600! .: Dejte prostor bohaté „ DISKUZI“ a „ ZAKONČETE“ :.  

480 – 
1080 

poskytněte velký časový 
prostor k diskuzi  

Zde jsem záměrně ponechal časovou 
výhodu, chcete-li rezervu. Diskutujte na 

téma, proč preferujete daný výrobek. 
Odpovídejte a ptejte se na jejich názory. 
Jaký výrobek by preferovali oni a proč. 
Nebo, který výrobek jim na trhu chybí. 

Povzbuďte členy klubu, aby stávající přístroj 
vyměnili za něco lepšího. 

90 shrňte závěrečnou diskuzi a 
řekněte podstatné poznatky 

Vyberte jen podstatné myšlenky, ty 
vyzdvihněte na závěr vaší diskuze. 
Zdůrazněte, co vše z toho vyplývá. 

 

30 poděkujte za pozornost, 
rozlučte se, nabídněte servis 

„Má prezentace je nyní u konce. Tímto 
bych vám cht ěl pod ěkovat za pozornost. 

Loučím se s vámi, nashledanou.“ 
Nabídněte servis Vašich výrobků.  

 

GRAF ČASOVÉ LÍNIE VAŠEHO PROJEVU 
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 DIAGRAM METODIKY VAŠEHO POSTUPU P ŘI PROJEVU VE FOTO KLUBU 

 

Zdůvodnění titulku: 
 

„Také se vám nelíbí, n ěkteré v ěci. Jako 
například slabá výdrž baterií? Jste 
někde v p řírod ě delší čas, chcete 

zachytit moment a Váš p řístroj vypoví 
svoji službu?“ 

„Nep řehledné MENU, „upalcovaný“ 
displej, na slunci slabá viditelnost, 

pomalá doba spoušt ění. Nemám 
pravdu? 

Také vám to vadí? Osobn ě musím říct, 
že mě ANO!! 

 

MENU:  
 

 Seznámení s firmami  
 Představení prvního modelu  
 Představení druhého 

modelu  
 Představení t řetího modelu  
 Detailní popis technologií  
 Shrnutí, záv ěr, diskuze  

Informační blok: PŘEDSTAVENÍ DRUHÉHO MODELU 
 Vyvážený pom ěr cena / výkon . 
 Model v sob ě skrývá mnoho technologií. 
 Vysoká rychlost snímání umožní všem fotograf ům denního tisku zachytit ty nejd ůležitější momenty. 

 

Závěr: 
Cena skute čně odpovídá kvalit ě! 

Informační blok: PŘEDSTAVENÍ PRVNÍHO MODELU 
 Za rok 2008 se stal nejprodávan ějším modelem. 
 Model podporuje řadu vym ěnitelných objektiv ů, násadek a blesk ů. 
 Velkou p ředností je nízká hmotnost p řístroje  . 

Informační blok: PŘEDSTAVENÍ TŘETÍHO MODELU 
 

 Vysoká výdrž akumulátoru. 
 Vysoká odolnost materiálu. 
 Příznivá cena. 

 

Informační blok: PRO JAKÝ VÝROBEK SE ROZHODNOUT? 
 Vyrábíme z ekologických materiál ů. Naše výroba nezne čišťuje životní prost ředí. 
 Nejsme omezeni kvalitou fotek na rozdíl od Vašich m obilních telefon ů. 
 Nabízíme dlouhodobý servis našich produkt ů, trvale snižujeme ceny, nabízíme výhodné slevy.  

 

Informační blok: DETAILNÍ POPIS TECHNOLOGÍÍ 
 Technologie AF – autofokus. 
 Technologie automatické čištění objektivu. 
 Technologie sériového snímání. 

 

Informační blok: SEZNÁMENÍ S FIRMAMI? 
 Historie firmy Nikon a Canon. 
 Výhody a nevýhody jednotlivých firem. 
 Jakým zp ůsobem člení své modely a proc?   

… Otázka zní … 
Jste spokojeni se stavem a kvalitou vašich 

digitálních p řístroj ů? 



Příprava a návrh prezentace 
  

|30 

 

ESTETICKÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA PREZENTACE 

Estetika a grafika jsou velmi důležitými atributy každé prezentace. Souvisí s čitelností 

textu, rozmístěním jednotlivých útvarů na snímku. Dotváří obsahovou strukturu, která 

musí být přehledně členěna tak, aby každý divák pochopil, kde se přednáška 

nachází. Následující částí se budeme zabývat typografií písma a rozmístěním 

objektů, což je poměrně složitá věda. 

 

Typ písma 

Používejte výhradně fonty ze známé skupiny fontů, které jsou standardně 

nainstalovány na počítačích s platformami Windows a Macintosh. V souvislosti 

s typem písma je řeč o patkovém (vhodnější pro tisk) a o bez patkovém písmu 

(vhodnější pro čtení z obrazovky počítače a pro nadpisy). Písmo se dále rozděluje na 

proporcionální (každé písmenko má jinou rozteč) a neproporcionální (každé 

písmenko má předem stanovenou rozteč).  Pro návrh prezentací doporučuji používat 

tyto druhy písma: 

Bez patkové: 

Arial,Arial Black, Calibri, Century Gothic, Comics,Tahoma, Verdana 

Patkové:  

Bookman Old Style, Courier New, Garamond, Times New Roman 

 

Pokud nedodržíte skupinu předem nainstalovaných písem a nemáte k dispozici 

notebook s přídavnou knihovnou speciálních znaků, tak se v praxi můžete velmi často 

setkat s následujícím obrázkem. 

 

 

Rozteč písma: 

Zvyšuje přehlednost textu. Jedná se o jeho vertikální a horizontální prokládání. V 

případě delších textů nebo malých těsných proporcionálních písmech, se prokládání 

doporučuje. 

Proporcionální písmo:     

T|i|m|e|s| N|e|w R|o|m|a|n|  - rozteč písmen je odlišná  

Neproporcionální písmo:  

C|o|u|r|i|e|r| |N|e|w| - rozteč je stejná (vhodný pro psaní 

zdrojových kódů)  
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Velikost písma 

Určuje strukturu písma, odlišuje hlavní nadpisy od nadpisů vedlejších či delšího textu. 

Pro prezentace navrhuji u hlavních nadpisů, myšlenek, citátů používat velikosti: 

40px, 36px, 32px, 30px 

Velikost stanovujte šetrně na základě významnosti promítaného textu. 

Pro prezentování odrážek a heslovitých textů doporučuji používat velikosti v tomto 

rozsahu: 

28px, 26px, 24px, 20px 

V žádném případě nepoužívejte text menší než 20px, který je už i tak na hranici 

čitelnosti - avšak v případě dobrého složení barev pozadí, je ještě čitelný. Nenechte 

se mýlit dobrou čitelností na vaší obrazovce. Při promítání na data-projektoru se jeví 

jako obtížně čitelný. 

  

Styl písma 

Všeobecně nejznámější jsou 4 styly písma, kterými se budeme zabývat, protože jsou 

podstatné pro naši prezentaci. Navrhuji použít:  

Klasické písmo – v běžném psaném textu, které nenabývá na hlubším významu 

Tučné (zvýrazn ěné) písmo  – na vyzdvihnutí konkrétního slova a některých nadpisů 

Písmo s úkosem (kurzíva) – při otázkách, dialogu nebo některého textu v odrážkách 

Podtržené písmo – používat pouze pro dynamické prezentace s hyper odkazy. 

 

Počet druhu písma  

Jednotlivé druhy písem se dají pochopitelně kombinovat. Mějte se však na pozoru! 

Přílišným počtem rozmanitých druhů písem se může stát vaše prezentace zcela 

rychle nepřehlednou, frustrující a může rychle odradit přítomného diváka. Doporučuji 

používat maximáln ě dva až t ři druhy . Ty však účelně kombinovat. Jeden typ písma 

pro nadpisy a druhý pro specifický text. Je důležité vytvořit strukturu a návaznost 

jednotlivých snímků, aby se přítomné obecenstvo vyznalo v systému vaší prezentace. 
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Barva písma 

Barva je silně závislá na našem pocitu a vnímání. Je však ovlivněna především 

kulturou barev vaší firmy. Jestliže je firemní logo červené, tak si nemůžete dovolit 

použít naprosto protichůdné kontrastní barvy, ale vždy vycházet z odstínů konkrétní 

barvy, nebo s barvami příbuznými. Barvu písma proto volíme na základě osobního 

cítění a řídíme se zároveň i barvou pozadí. Barva písma by m ěla být vždy syt ější 

a jasn ější než barva pozadí. 

 

MODRÁ – ZELENÁ – ŽLUTÁ - ČERVENÁ 

 

Barva pozadí 

Zvolit správnou barvu pozadí je jedním z nejdůležitějších parametrů, na který je 

potřeba brát ohled. Na rozdíl od barvy písma, musí být barva pozadí pastelová. 

Nedoporu čuji  v žádném případě siln ě kontrastní barvy ani žádné typy vzork ů, 

které dělají prezentaci zbytečně složitou. Rovněž není vhodné používat neustále se 

opakující šablony z powerpointu , které většina publika již dokonale zná. Navrhuji 

používat čistě bílou barvu, na které bude psaný text nejlépe vidět. Nebo si zhotovit 

prezentační strukturu v grafickém programu. Při této variantě používejte jemné 

pastelové sousedící barvy podle spektrální křivky záření. Opět vycházejte z filozofie 

vašeho firemního loga nebo firmy . Používejte odstíny jedné barvy. 

 

TMAVĚMODRÁ – MODRÁ – SVĚTLEMODRÁ 

ORANŽOVÁ – ŽLUTOORANŽOVÁ – ŽLUTÁ 

 

Počet slid ů 

Počet snímků by měl být adekvátní vůči předem stanovené časové ose a vzhledem 

k důležitosti dané problematiky. Jsou oblasti, které se vejdou na jeden snímek. 

Existuje však mnoho problematik, které je potřeba rozvinout na vícero snímků. Např. 

pokud prezentujete technické parametry, přepínáte snímky častěji, než když 

vysvětlujete složitý diagram či princip blokového schématu. Doporučuji, aby se počet 

slidů pohyboval v našem případě v rozmezí od 15 do 40 snímk ů.  
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Počet obrázk ů a grafů 

Přítomnost obrázků a grafů by měla být volená tak, aby splňovala účel pochopení 

dané problematiky. Pokud to konkrétní situace vyžaduje, není od věci použít 

smysluplné obrázky. Ovšem pokud by se m ěla stát prezentace nep řehlednou či 

by m ěla být rozhozena celá struktura, rad ěji obrázek nevkládejte!  Grafy 

používejte na snímcích, jejichž prostřednictvím se zvýší jejich význam. Například při 

ekonomických analýzách.. Nepoužívejte obrázky, tam, kde jsou zcela bezpředmětné. 

 

Velikost obrázk ů a grafů 

Rozměry obrázků, grafů, schémat musí být koncipovány tak, aby nikdy nedošlo 

k narušení struktury prezentace. Rozlišujeme 2 typy rozměrů velikostí. Miniaturní 

obrázek, který dokresluje situaci a napomáhá divákovi se v prezentaci správně 

zorientovat. Druhou možností představuje obrázek velkého rozměrného formátu, 

který je stěžejním objektem konkrétního snímku. Obrázky, grafy i schémata musí být 

přehledné a zároveň čitelné, a musí se shodovat a ladit s barvami celé prezentace. 

 

Volba symboliky 

Slouží k rychlejšímu pochopení problematiky a rychlé orientaci. Používejte proto 

adekvátně symboliku i ve vašich prezentacích. Nezapomeňte se  vždy přizpůsobit 

kultu ře a návykům cílové skupiny a na jejím základě pak symboliku používat. 

 

Tabulka estetického návrhu prezentací pro veletrhy,  dealery a foto klub 

 PREZENTACE PRO: 
DRUH TYPOGRAFIE veletrhy, výstavy dealery foto klub 

Typ písma Arial, Calibri Calibri, Tahoma Arial, Calibri, 
Tahoma 

Velikost písma 40, 36, 28, 24,  
20 px 

40, 36, 30,28, 24, 
20 px 

36, 32, 28, 24, 22, 
20 px 

Přechody snímk ů Pouze obrázky Pouze obrázky a 
grafy 

Minimální 

Barva písma Černá, bílá, 
červená 

Černá, modrá, 
zelená 

Bílá, černá, 
oranžová, modrá 

Barva pozadí Bílo-červená Odstíny pastelově 
žluté 

Odstíny modré 

Počet slajd ů / čas 26 / 20 minut  9 / 5 minut 
+ 9 bez času 

21 / 30 - 40 minut 

Počet obrázk ů / grafů 10 / 1 6 / 2 12 / 2 

Volba symboliky Vykřičník, otazník Vykřičník, otazník, 
graf 

Vykřičník, otazník 

Didaktické pom ůcky dataprojektor Dataprojektor, 
flipchart 

Dataprojektor, 
flipchart 
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NÁVRH PREZENTAČNÍCH PROSTOR 

V následující části chci, poukázat na význam prostoru, kde se má vaše prezentace 

uskutečnit. Uvědomit si, jakou roli hraje navržený prostor pro úspěšnost prezentace. 

Naučit se  adekvátně navrhovat prostory  v závislosti, na čase, místnosti a osobách, 

ve kterých se pohybujete, a na které působíte. Pochopit kulturu  a myšlení lidí,  a na 

základě vámi zvolené strategie navrhnout prostory, které nadchnou. 

 

PREZENTAČNÍ PROSTORY PRO VELETRHY A VÝSTAVY 

Vycházejí z koncepce soutěžního prostředí a tím veletrh bezesporu je. Na 

návštěvníka se doslova valí obrovská řada firem a každá z nich láká na něco jiného. 

Učinit při výběru prostoru správné rozhodnutí, může tak často souviset i s příchodem 

zákazníka právě k vám, a to i proto, že jste perfektně sladili barvy a prostředí. 

Reklamy na zdech vaší firmy s velkými nápisy a myšlenkami zdůrazní vaši filozofii. 

Barevným oddělením koberce dáváte účastníkovi najevo částečnou oddělenost 

přednášky od následující předváděcí akce, na které se nacházejí digitální 

fotoaparáty. Pochopitelně nezapomeňte na dekorativní prvky, jako jsou doplňky vaší 

firmy. Základem je zvládnout prostředí i z hlediska estetiky. Vhodným umístěním 

květin, váz. 
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Půdorys prezenta čního prostoru: 

 

 

 

 

PREZENTAČNÍ PROSTORY PRO DEALERY 

Stejný důraz klaďte na estetiku. Zde však rozlišujte jiný typ místnosti a cílovou 

skupinu vašich účastníků. Vytvořte příjemné prostředí a navrhněte prostor ve stylu 

porady silně připomínající firemní kulturu. Místo reklam dejte obrazy, významná 

ocenění vaší společnosti. Nebojte se použít i expresní um ělecké dílo  vypovídající 

o vaší výjimečnosti a jedinečnosti. Dbejte na rozmístění stolů a křesel a zabývejte se i 

výběrem vhodného materiálu. Vybavte místnost notebookem, flipchartem, data-

projektorem. 
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Půdorys prezenta čního prostoru: 
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PREZENTAČNÍ PROSTORY PRO FOTOGRAFICKÉ KLUBY A KROUŽKY 

Nezapomeňte na to, co jsme probírali v předchozích kapitolách, že chcete přesvědčit 

– tedy prodat. Navrhněte koncepci velkého stolu ve tvaru „U“. Vzbuďte u posluchačů 

dojem, že jste přímo s nimi, v kontaktu. Procházejte se v jejich blízkosti. Nabízejte jim 

ukázky. Uvědomte si však, že tento prostor vyžaduje  poměrně dobré zvládnutí 

techniku pohybu . Nesmíte být příliš statičtí ani se nesmíte přehnaně pohybovat. 

U všech se zdržte určitou nepatrnou chvíli. V žádném případě nevystavujte nikomu 

svá záda . Taková situace může nastat, jestliže se u některého z posluchačů zdržíte 

déle, než je bezprostředně nutné. Dejte si na to pozor!  Navrhuji, aby se uprostřed 

místnosti nacházel větší kulatý stůl, na kterém se budou nacházet prezentované 

digitální přístroje. Při prezentování dejte každému z nich určitý prostor a posílejte je 

mezi publikum. Používejte dálkové přepínání jednotlivých snímků prezentace tak, 

abyste se mohli pohybovat mezi publikem a ukazovat jim jednotlivé fotoaparáty. 

Půdorys prezenta čního prostoru: 
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SHRNUTÍ A OBECNÉ ZÁSADY 

Metodická příručka se pomalu blíži ke svému konci a mým úkolem je sepsat zásadní 

a obecné poznatky, které vyplývají z celkové metodiky návrhu. Následující tabulka 

obsahuje veškeré zásady, kterých byste se měli držet. 

 

 

 

 

- vytvo řte myšlenku, stanovte cíl a cílovou skupinu 

- při prezentaci si uvědomte svoji hodnotu; lidé vám budou věřit pouze to, čemu sami věříte 

- pokuste se dodržovat obecný diagram projevu a pos tupu chování 

- pamatujte, že analýza prostředí konkrétní situace, je stěžejní součástí přípravy prezentace 

- u otev řené prezentace se zam ěřte zejména na velikost a estetiku prodejního stánku  

- zaujměte návštěvníky veletrhu poutavými a snadno zapamatovatelnými informacemi 

- šetřete čas dealer ů a nabídn ěte dynamickou prezentací z možností výb ěru témat 

- zaujměte členy fotoklubu úrovní vašich technických znalostí 

- investujte sv ůj čas do školení a vzd ělávání; pracujte na osobním a profesním r ůstu 
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Následující tabulka obsahuje veškeré zásady, kterých byste se měli vyvarovat. 

 

 
 

 - nevěřte předsudk ům, které kolují mezi vašimi kolegy 

 - nespoléhejte se ve svém projevu pouze na techniku a pomůcky 

 - nepřekračujte stanovené časové linie pro jednotlivé situace 

 - nepodceňujte návrh prezentačních prostorů a důležitost přípravy prezentace 

 - nesnažte se p řesvědčit publikum za cenu trapasu; nepodbízejte se, nepoc hlebujte 

 - vyhněte se přeplácaným prezentacím se spoustou zmatených přechodů 

 - nepodce ňujte úrove ň znalostí publika - zejména členů fotografického klubu 

 - nepoužívejte více než dva až tři druhy písem a písmo menší než 20pixelů 

 - nikdy nest ůjte zády k publiku a nevolte v ětší po čet snímk ů než čtyřicet 

 - nepoužívejte typy písma, o nichž nevíte, zda mají širší podporu na různých platformách 

 - u pozadí nevolte kontrastní barvy se spoustou vz orků, ani šablony z powerpointu 

 - nespoléhejte na to, že kvalita barev prezentace v notebooku bude stejná i na dataprojektoru 

 - vyhn ěte se obrázk ům, které by rozhodily p řehlednou strukturu celé prezentace 

 - neučte se příručku nazpaměť => pochopte mechanizmy a učte se systematicky přemýšlet 

 - neřiďte se doslovn ě jednotlivými metodikami ( časovými, obsahovými, estetickými)  

ZÁVĚR 
 

Právě pročítáte závěrečné řádky metodické příručky. Nezbývá mi nic jiného, než se 

s vámi rozloučit a poděkovat vám za čas, který jste strávili nad jejím čtením. Budu 

velmi potěšen, pokud dokážete porozumět problematice a mechanizmům, které spolu 

úzce souvisí.  

 

Zároveň bych vás chtěl vyzvat k praktickému výstupu ukázek nacházejících se na 

mediálním datovém nosiči. Tyto prezentace jsou jakýmsi vzorovým příkladem návrhu, 

který nepopisuje zcela objektivně některé informace. Přesto však si můžete vzít 

inspiraci ze struktury, způsobu podání barev a systému číslování stránek prezentace. 

Současně chci apelovat na prohloubení vašich znalosti, které se musí neustále 

vyvíjet podle požadavků dnešní doby. Pracujte na svém osobním i profesním růstu. 


