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1 Úvod

„Nejméně spokojený zákazník je nejlepším zdrojem poučení.“
Bill Gates

Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad

náklady. Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti podnikatele

by tedy měl být zákazník se svými zájmy, požadavky, potřebami, preferencemi atd.

„Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím

trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Snahou podnikatele je sledovat takovou strategii

a politiku, která by riziko snížila na přijatelnou úroveň, a zhodnotit vložený kapitál. Výrazem

zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy. Hodnota firmy však může růst i jinak,

například zlepšujícím se postavení firmy na trhu.“ [12, str. 3]

V současné době řada společností zaměřuje své úsilí a zdroje na prodejní funkci.

Otázky týkající se výroby již nejsou na prvním místě, jako tomu bylo v minulosti, prioritní

otázkou současnosti je, jak zajistit prodej svých výrobků a služeb.

Hlavní hnací silou na mezipodnikových trzích jsou obchodní zástupci. Jejich význam

je nedocenitelný, zvláště pokud se jedná o prodej sofistikovaných produktů, jako například

letadel, elektráren či složitého softwaru. Společnost FairNet Souliton, s.r.o., která bude v této

diplomové práci předmětem zkoumání, právě působí na trhu, kde jsou veškeré obchodní

aktivity realizovány prostřednictvím průmyslového prodeje. Firmy, které zaměřují své

podnikatelské aktivity na tuto oblast obchodu, mají podstatně méně potencionálních

zákazníků nežli tomu je u společností obchodujících na spotřebitelském trhu. Je tedy

evidentní, že pro firmu bude mít jeden zákazník mnohem vyšší cenu než pro společnost

zaměřenou na spotřebitelský trh. V tomto smyslu je velice důležité, aby obchodní zástupci

dokonale porozuměli potřebám a přáním zákazníka. Na základě těchto detailních znalostí by

měl být prodejce schopen stát se pro zákazníka dobrým konzultantem v určité oblasti

a vybudovat tak dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře.
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Cílem diplomové práce je zhodnotit spokojenost zákazníků firmy FairNet Solution,

s.r.o. prostřednictvím analýzy procesu prodeje a dotazníkového šetření, v jejichž rámci bude

hodnocen celkový přístup a jednání ze strany této společnosti, budou zjišťovány názory

klientů na způsob prezentace nabízeného produktu a v neposlední řadě se analýza zaměří na

informace týkající se spokojenosti s poskytovanou péčí a úrovní nabízených služeb. Na

základě zjištěných skutečností a poznatků z odborné literatury budou formulována

doporučení, jež by mohla celý proces zefektivnit.
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2 Prodej, jeho význam a formy

Obchod neboli komerce či prodej je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží

nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby. Někdy je realizován prostředníky

za účelem dosažení zisku. Prodej většinou probíhá na místech, která jsou k tomu oficiálně

určená. V malém měřítku v obchodech, ve velkém např. na burze. Předmět prodeje má určitou

cenu, která se určuje dohodou prodávajícího a kupujícího. [13]

Řada odborných publikací vymezuje tři stádia ve vývoji moderní obchodní praxe:

1. Orientace na výrobu

2. Orientace na prodej

3. Orientace na marketing

Orientace na výrobu

V tomto stádiu bylo pro firmy typické zaměření na výrobu produktů nebo služeb.

Vedení firem se soustřeďovalo na dosažení vysoké efektivity výroby, často tak, že se vyráběly

standardizované položky ve velkém. „Hlavní filosofií vůči zákazníkům bylo, že zákazníci si

budou kupovat výrobky tehdy, když budou k dostání v dostatečně velkém množství a za

přijatelnou cenu.“ [11, str. 9] Orientace na výrobu byla vhodná do tehdejších ekonomických

podmínek, kde potencionální poptávka převyšovala nabídku. S postupem času se však tato

filosofie již nehodila do současných ekonomických podmínek, kde potencionální nabídka

obvykle převyšuje poptávku.

Orientace na prodej

Společnosti zaměřené na prodej směřují své hlavní úsilí k prodejním funkcím. Hlavní

otázka již nezní, jak vyrábět, ale jak zajistit prodej výrobků. Prodejní koncepce se převážně

vyskytuje na nasyceném až přesyceném trhu. Podle ní se spotřebitelé na takovém trhu obtížně

orientují a výrobky daného výrobce nakoupí tehdy, když je o tom prodejci dokážou

přesvědčit. Základem koncepce je vyprodávat nadměrná množství výrobků, které chrlí

výrobci, nikoli se orientovat na požadavky spotřebitelů (kupujících). Významnou součástí této

koncepce je propagace a reklama. [17]
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Orientace na marketing

Koncepce marketingu – původně čistě americký fenomén – se zrodila částečně

v důsledku nespokojenosti s již zmiňovanou orientací na výrobu a prodej, z části v důsledku

měnících se životních podmínek a z části v důsledku základní obchodní intuice. Podstata

marketingové koncepce spočívá v rozpoznání potřeb a přání zákazníka a poskytnutí výrobků

a služeb, které tato přání a potřeby uspokojí. Při zběžném pohledu se tato koncepce nejeví

jako významná a nějak podstatně odlišná obchodní filosofie, ale ve své podstatě vyžaduje tato

koncepce revoluci v tom, jak firma plánuje své obchodní aktivity a jak je praktikuje – ve

srovnání s orientací na výrobu a prodej. Hlavní důraz je především kladen na potřeby a přání

zákazníka. Jestliže chce mít firma vyhlídky na úspěch, musí postavit potřeby zákazníka do

samého středu při plánování svých obchodních aktivit. [5]

V současné době prodej jakožto součást komunikačního mixu ať už ve formě osobní či

neosobní patří mezi základní nástroje, jimiž společnosti dosahují svých strategických cílů.

Z marketingového hlediska lze prodej chápat jako jeden ze způsobu propagace používané

obchodníky. Mezi další propagační techniky lze zařadit reklamu, podporu prodeje, přímý

marketing a public relations. Jako praktickou realizaci marketingu často prodej tvoří

samostatné seskupení v podnikové struktuře, kde jsou zaměstnávání specializovaní pracovníci

často nazýváni jako prodejci.

Obr. 2.1 Možné formy marketingové komunikace

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 175. ISBN 978-80-
247-2690-8.
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„Pro firmy je v současném vysoce konkurenčním prostředí nutné, aby využívaly všech

možností, které jim jednotlivé prvky marketingového komunikačního mixu poskytují, aby

uvažovaly o budoucnosti, kterou dnes představují komunikační a informační technologie - to

znamená, aby vytvářely účinné komunikační strategie.“ [10, str. 242] Cílem marketingového

komunikačního mixu je seznámit cílovou skupinu s produktem firmy (výrobkem nebo

službou) a přesvědčit ji o nákupu, vytvořit skupinu věrných zákazníků, zvýšit frekvenci

a objem nákupu, seznámit se podrobněji s veřejností a cílovými zákazníky, komunikovat se

zákazníky, redukovat fluktuaci prodejů.

2.1 Osobní prodej

Osobní prodej lze řadit mezi nejstarší nástroj komunikačního mixu, i přes masivní

rozvoj nových komunikačních technologií si udržuje významnou roli v marketingové

komunikaci mnoha firem.

Ve srovnání s ostatními nástroji komunikačního mixu je největší výhodou přímý

kontakt mezi společností a zákazníkem, jež s sebou přenáší i několik dalších výhod, jako jsou

okamžitá zpětná vazba, individualizovaná komunikace a ve výsledku i větší věrnost

zákazníků. Prodejci, kteří jsou v neustálém přímém kontaktu se svými zákazníky, mohou lépe

pochopit jejich přání a potřeby, jejich individuální očekávání, díky čemuž jsou následně

schopni připravit pro zákazníka individualizovanou nabídku upravenou podle jeho potřeb.

Samotný přímý kontakt také umožňuje prodejci upravit komunikaci podle potřeb každého

konkrétního zákazníka a využívat při komunikaci takové argumenty, které přivedou zákazníka

ke správnému rozhodnutí. Okamžitá zpětná vazba následně umožní prodejci stanovit

správnou komunikační strategii, jež může být upravena na základě reakcí ze strany

zákazníka. [6]

Na druhou stranu má i osobní prodej řadu nevýhod a omezení, které je nutné zvážit

ještě před tím, než jej bude společnost do své komunikační strategie implementovat. Mezi

zásadní nevýhody osobního prodeje lze s určitostí řadit averzi zákazníků vůči osobním

prodejcům. Tato averze se především projevuje na trzích typu business-to-consumer (dále jen

B2C), zatímco na business-to-business trzích (dále jen B2B) je osobní prodej stále řazen mezi

nejpoužívanější nástroje marketingové komunikace. Další zásadní omezení, jež osobní prodej

postihuje je možnost komunikace pouze s relativně nízkým počtem zákazníků. Za těchto
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podmínek lze osobní prodej převážně aplikovat na poměrně malých trzích nebo na pečlivě

definovaných tržních segmentech. V tomto případě je osobní prodej využíván převážně na

specializovaných trzích, které jsou pro jiné nástroje komunikačního mixu nedostupné. Mezi

další nevýhody můžeme zařadit relativně vysoké jednotkové náklady, ztrátu kontroly nad

obsahem sdělení a časové omezení. [14]

2.1.1 Prodejní týmy

V současné době většina průmyslových společností spoléhá na prodejní sílu

profesionálů, která je schopna lokalizovat potencionální zákazníky, vytvořit z nich zákazníky

nové a rozvíjet vzájemný obchod.  Společnosti, které v současnosti využívají přímou prodejní

sílu, můžeme nalézt v několika oblastech. Pro příklad lze uvést společnosti působící

ve finančních oblastech, softwarové společnosti popř. distributory pracující pro společnosti

přímého prodeje jako například Avon, Amway, Mary Kay a Tupperware. [7]

Role prodejních sil je v marketingových programech velice důležitá. „Nicméně firmy

jsou citlivé vůči vysokým a kontinuálně rostoucím nákladům (platy, provize, bonusy, cestovní

náklady a benefity) vynaloženým na chod prodejních sil.„ [8, str. 654] Podle výzkumu se

průměrné náklady na osobní prodejní návštěvu pohybují v rozmezí  200- 300 dolarů, přičemž

pro typické uzavření obchodu je potřeba 4 setkání. Vzhledem k těmto vysokým nákladům se

snaží společnosti zvyšovat produktivitu svých týmů lepším výběrem obchodních zástupců,

tréninkem, kontrolou motivací a odměňováním.

Odborná literatura klasifikuje funkce prodejců následovně: [8, str. 655]

 Deliverer (závozník) – prodejce, jehož hlavní náplní práce je dodat produkt.

 Order taker (sběrač objednávek) – interní nebo externí příjemce objednávek.

 Missionary (misionář) – prodejce, jehož hlavním úkolem je budovat dobrou pověst

firmy a informovat současné nebo potencionální zákazníky.

 Technican (technik) – prodejce s vysokým stupněm technických znalostí.

 Deamand creator (tvůrce objednávek) – prodejce používající kreativních technik při

prodeji hmotných a nehmotných produktů.

 Solution vendor (dodavatel řešení) – obchodník, jehož cílem je dodání komplexního

řešení zákazníkovi (počítačové a telekomunikační řešení).
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Výběr obchodních zástupců by neměl být problémem v případě, že společnost

disponuje informacemi o povahových vlastnostech, které se u uchazečů vyžadují. Pokud je

známo, že prodávající má být dravý, agresivní a energický, může jednoduše tyto vlastnost

u uchazečů hledat. Mnoho studií však poukazuje na závislost mezi výkony na straně jedné

a samotným profilem a zkušenostmi kandidáta, životním stylem a osobností a dovednostmi na

straně druhé. V současné době se pro výběr vhodných kandidátů využívají složené testy

a assessment centra1, u kterých je simulováno pracovní prostředí a uchazeči jsou posuzování

v podobném prostředí, v němž by teoreticky mohli pracovat.

2.1.2 Strategie a struktura prodejních týmů

Při vytváření strategií pro tvorbu prodejních týmu musí vždy manažeři určit strukturu

a definovat činnosti, za které budou tyto týmy zodpovědné. Další oblastí, kterou by se měli

zabývat je určit způsob kontaktu se zákazníky (telefon nebo práce v terénu). V neposlední

řadě je nutné ze strany manažerů nastavit transparentní způsob odměňování.

Firma může při kontaktování zákazníků využít vícero prodejní postupů. Prodejci

mohou s potencionálními zákazníky hovořit osobně nebo po telefonu. Produkty lze také

předvádět skupinám zákazníků. Další možností je konferenční prodej, v tomto případě

prodejce na setkání se skupinou zákazníků přivede další zaměstnance firmy, kteří odpovídají

na otázky a diskutují o problémech. [9] Společnosti by měly vždy definovat konkrétní cíle,

kterých má prodejní tým dosáhnout. Při tvorbě cílů je nutné brát zřetel nejen na druhu zboží,

ale také na typy zákazníků.

Bez ohledu na prodejní rozsah budou mít prodejci jeden nebo více z následujících

úkolů:

 Vyhledávání – vyhledávání potencionálních zákazníků a nových příležitostí.

 Zacílení – rozhodování o rozdělení času mezi potencionální a současné zákazníky.

 Komunikace – šíření informací o výrobcích a službách, jež firma nabízí.

 Prodej – oslovování zákazníka, prezentace, zodpovídání dotazů a uzavírání kontraktů.

 Služby – poskytovaní technické asistence, pomoc při financování, zařizování dodávky.

 Získávání informací – sledování konkurence a provádění průzkumu trhu.

 Alokace – definování priorit mezi zákazníky.

1 Assessment center – metoda skupinového výběru zaměstnanců.
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Samotná strategie prodejního týmu ovlivňuje její strukturu. V zásadě se vše odvíjí od

portfolia nabízených výrobků a samotné vzdálenosti jednotlivých zákazníků. V případě, že

společnost nabízí pouze jednu výrobkovou řadu v jediném odvětví, kde jsou zákazníci od sebe

vzdáleni, je pro společnost výhodné použít teritoriální strukturu prodejních týmů. Pokud se

jedná o opačný případ, kdy firma nabízí mnoho produktů různým zákazníkům, bude využívat

buď produktovou strukturu prodejních týmů, nebo zákaznickou strukturu prodejních týmů,

případně jejich kombinaci. [9]

2.1.3 Odměny prodejců

V případě, že chtějí společnosti získat potřebné prodejce, musí disponovat atraktivními

plány odměňování. Tyto plány se mohou lišit v závislosti na odvětví, ve kterém společnost

působí. Odměny musí být v souladu s běžnými sazbami za daný druh práce i za příslušné

vzdělání. Platit méně by mohlo sice znamenat ušetření nákladů, ale na druhé straně by

společnost přilákala velice málo kvalitních podávajících, platit zase více je zbytečné.

Společnost musí určit čtyři složky odměňování prodejních sil - fixní částku, variabilní

částku, výši cestovních náhrad a benefity. Fixní částka, plat, je určen pro uspokojení potřeby

stálého příjmu. Variabilní částka, která ve většině případů zahrnuje odměny, bonusy či podíl

na zisku, slouží ke stimulaci úsilí a k jeho následnému ocenění. Částka určená na náhrady

umožňuje obchodnímu zástupci pokrýt náklady spojené s cestováním, ubytováním

a stravným. Benefity, jako jsou placená dovolená, plně placená nemocenská, penzijní

připojištění a životní pojištění vzbuzují pocit bezpeční a pracovního uspokojení. [8]

Vedení musí vždy rozhodnout o vhodném mixu těchto prvků odměňování. Musí určit,

který způsob odměňování bude pro práci jednotlivých prodejců nejúčinnější.

2.1.4 Řízení prodejních týmů

Řízení prodejních týmů zahrnuje několik oblastí: výběr, školení, vedení, kontrolu,

motivaci a hodnocení obchodních zástupců (viz obr. 2.2).
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Obr. 2.2 Řízení prodejních sil

Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin KELLER. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing,
2007. s. 658. ISBN 978-80-247-3541-2.

Nábor a výběr obchodních zástupců - po definování požadavků vedení na požadované

vlastnosti prodejců, je dalším krokem výběr vhodné osoby. Mezi hlavní zdroje vyhledávání

vhodných kandidátů lze řadit doporučení současných prodejců, podávání inzerátů

u pracovních agentur, inzerování v médiích a v některých případech může docházet také

k přetahování špičkových prodejců z jiných společností. Výhodou hotových prodejců je

rychlejší adaptace a okamžitý přínos pro firmu. Samotné výběrové metody se mohu odlišovat

v závislosti na požadovaném způsobu prodeje.

Školení obchodních zástupců – průměrná doba zaškolení nového obchodního zástupce trvá

v průměru čtyři měsíce. Většina společností následně v průběhu roku poté poskytuje průběžná

školení prostřednictvím seminářů, prodejních setkání a po internetu. Přípravné programy mají

hned několik cílů. Prodávající by měli poznat firmu a ztotožnit se s ní, většina firem proto

věnuje první část přípravy seznámení s historií a cílem firmy, finanční struktuře, organizaci

a nabízeným produktům. Protože prodejci musí mít znalosti o produktech firmy, seznamují se

s výrobky a jejich fungováním při různých způsobech použití. Jestliže by prodejci měli být

informováni o charakteristikách zákazníků a konkurenci, program přípravy je poučí o strategii

konkurence i o různých typech, potřebách, nákupních motivech a zvycích zákazníků. Aby

věděli, jak účinně produkty nabízet, příprava zahrnuje principy obchodování, včetně hlavních

argumentů pro prodej. V poslední fázi přípravy se poté obchodníci seznamují s metodami

práce v terénu a se svými povinnostmi. Učí se, jak rozdělit čas mez aktivní a potenciální
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zákazníky, jak připravit zprávu o prodeji a jak efektivně komunikovat. Rozložení pracovní

doby prodejců ilustruje graf 2.1 [9]

Kontrola a vedení obchodních zástupců – „firmy se liší v tom, na kolik své prodejce

usměrňují. Mnoho firem pomáhá svým prodejcům identifikovat cílové zákazníky a stanovuje

pro jednání s nimi normy. Firmy často určí kolik času by prodejci měli strávit průzkumem

nových zákazníků a stanoví i jiné časové priority.“ [9, str. 918]

Graf 2.1 Rozložení pracovní doby prodejců

Zdroj: KOTLER, Philip a Veronica WONG, John SAUNDERS, Gary ARMSTRONG. Moderní
marketing. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 918. ISBN 978-80-247-1545-2.

„Studie prokazují, že nejlepší obchodní zástupci jsou takoví prodejci, kteří řídí svůj

čas efektivně.“ [9, str. 660] Hlavní pomůckou pro plánování je Analýza času a povinností.

Díky této analýze může prodejce detailně porozumět, jakým způsobem tráví svůj čas a jak

může zvýšit svou produktivitu. V některých případech firmy stanovují prodejcům roční

programy návštěv, ve kterých je definován podrobný rozpis návštěv konkrétních

a potencionálních zákazníků.

Motivace obchodních zástupců - management může pomoci zvýšením morálky a výkonu

obchodního personálu prostřednictvím podnikové atmosféry, určením výšky prodeje (prodejní

kvóty, kontingentu) a pozitivní stimulací. Podniková atmosféra - vyjadřuje mínění, které mají

prodejci o podmínkách hodnocení a příležitostech pro dobrou práci ve společnosti. Velice

důležitý je také přístup bezprostředních nadřízených. Dobrý manažer by měl udržovat

se svým obchodním týmem pravidelný kontakt. Podle okolností by měl být schopen působit

jako nadřízený, společník či poradce. Stanovení výše prodeje - mnohé společnosti určují

12,70%

16%

28,80%

25,10%

17,40%
Služební hovory

Administrativa

Osobní jednání

Prodej po telefonu

Čekání/cestování
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prodejcům prodejní kvóty, které udávají, jaké množství by měli prodejci prodat. Odměny

se tedy často odvíjejí od plnění zmiňovaných kvót. Pozitivní stimulace - v zájmu zvýšení úsilí

obchodního personálu firmy využívají různé stimuly. Společnosti často pořádají soutěže

v prodeji, které podněcují obchodníky k vyššímu výkonu. Mezi další stimuly můžeme zařadit

výsady a vyznamenání, věcné peněžní odměny, organizování zájezdů a plány podílu na

zisku. [7]

Hodnocení obchodních zástupců – v předešlé oblasti bylo popsáno, jak management

stanovuje úlohy a motivuje prodejce. Tento proces vyžaduje kvalitní zpětnou vazbu. V tomto

případě to znamená mít dostatek pravidelných informací od prodávajících, aby bylo možné

hodnotit jejich činnost. Informace o prodejcích lze získat několika způsoby. Nejdůležitějším

zdrojem jsou zprávy o prodeji. Doplňkové informace se získávají osobním pozorováním

z dopisů od zákazníků a stížností, z průzkumu spotřebitelů a z rozhovorů s jinými prodejci.

Na základě zpráv a dalších informací management formálně hodnotí obchodní personál.

Formální hodnocení má tři výhody: 1) pro posouzení činnosti je nutné zveřejnit jednoznačné

standardy, 2) nutnost shromáždit ucelené informace o každém prodávajícím, 3) prodejci vědí,

že budou povinni objasnit svou činnost manažerovi prodeje.

2.1.5 Průběh osobního prodeje

Průběh osobního prodeje lze rozdělit do několika částí. V této podkapitole budou

popsány fáze osobního prodeje na trhu typu B2B . Na trhu spotřebitelském se mohou některé

fáze odlišovat nebo mohou být zkráceny, obecně však lze říci, že průběh osobního prodej na

spotřebitelském trhu trvá zpravidla kratší dobu. Níže uvedené schéma popisuje základní fáze

osobního prodeje na trhu typu B2B.

Řada odborných publikací definuje fáze osobního prodeje následovně:

1. Vytipování vhodných zákazníků.

2. Získání základních informací.

3. Navázání kontaktu.

4. Příprava na jednání.

5. Osobní jednání.

6. Následná komunikace.

7. Uzavření obchodu.

8. Poprodejní péče.
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ad 1) Tato fáze je zahájena vytipováním vhodných zákazníků. Obchodní zástupce vyhledá

potencionální zákazníky a vybere takové, pro které může být nabídka produktu zajímavá.

ad 2) K vyhledání potřebných informací může obchodník využít volně dostupných informací,

které lze nalézt na internetu nebo využít placených služeb společností, jež nabízejí možnost

selektování potencionálních zákazníků na základě požadovaných kritérií (počet zaměstnanců,

geografická oblast, obrat, atd.). Dalšími zdroji potencionálních zákazníků mohou být stávající

zákazníci, společenské události popř. sportovní akce. [4]

ad 3) Způsob této komunikace se může lišit, některé společnosti mohou oslovit potencionální

zákazníky emaily nebo využijí telefonického kontaktu. Primárním cílem je však vzbudit

zájem zákazníka o osobní schůzku s obchodním zástupcem. Je tedy velice důležité vybrat

kompetentní osobu, kterou obchodník osloví a dále také získat informaci o potřebách

zákazníka. Informace o potřebách poté umožní získat zákazníkův zájem. V neposlední řadě je

nutné pečlivě zvážit vhodné načasování kontaktu, protože každý zákazník je zaměstnán

v různý čas.

ad 4) Před návštěvou potencionálního zákazníka by se měl obchodní zástupce co nejvíce

dozvědět o společnosti a osobě, se kterou bude jednání probíhat. V této fázi lze využít

standardní zdroje informací, jako jsou webové stránky společnosti, veřejně dostupné

informace na internetu (obchodní rejstřík), konzultace se známými aj. Poté je velice důležité

stanovení cíle návštěvy, který může být zaměřen na posouzení potencionálního zákazníka,

na shromáždění informací nebo realizaci prodeje. Poslední fází přípravy by mělo být

stanovení celkové strategie prodeje s ohledem na konkrétního zákazníka. [7]

ad 5) Samotné osobní jednání se může konat buď u zákazníka, nebo prodejce a za některých

okolností lze osobní jednání vést také na neutrální půdě. Všechny zmíněné varianty mají svá

pro i proti. U první zmíněné možnosti, tedy jednání u zákazníka lze říci, že hlavní

zákazníkova výhoda je větší pocit jistoty a převahy nad obchodním zástupcem. Na druhé

straně má obchodní zástupce možnost seznámit se blíže s firmou a odhadnout postavení

jednající osoby. Jednání u zákazníka v tomto případě vyžaduje ze strany obchodního zástupce

detailní přípravu a je nutné si s sebou vzít veškeré potřebné podklady a materiály. Za

některých okolností sami zákazníci požadují, aby se setkání uskutečnilo u prodejce. K této
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volbě se často uchylují v případě, že si chtějí ověřit serióznost prodejce a samotné zázemí

firmy. Velice výjimečně se pro první jednání vybírá neutrální půda. Hlavním důvodem pro

takto sjednané jednání může být praktičnost zvoleného místa. [6]

Další součást osobního jednání je samotná prezentace a demonstrace. Prodejce

seznámí zákazníka s historií výrobku, ve většině případů postupuje obchodní zástupce dle

pravidla AIDA - získání pozornosti (Attention), udržení zájmu (Iinterest), vzbuzení touhy

(Desire) a dosažení akce (Action). Prodejce by měl zdůraznit užitečnost výrobku a jeho

vlastnosti, které tuto užitečnost mohou doložit. Je vhodné klást důraz na výhody produktu pro

zákazníka a ne se příliš zdržovat u vlastností výrobků. [10]

Můžeme se setkat s řadou způsobů firemní prezentace, jedná se například o:

 Přímou formu prezentace - tento typ prezentace se skládá z nazpaměť naučeného

řízeného rozhovoru obsahujícího hlavní body nabídky. Správně připravený a otevřený

scénář by měl znít přirozeně a umožnit hladký průběh prezentace.

 Modelový přístup prezentace - v tomto přístupu prodávající nejdříve identifikuje

zákaznické potřeby, postoje a způsob nákupu. Následně obchodník přejde do modelu

prezentace, ve které ukazuje, jak produkt uspokojí zákazníkovi potřeby.

 Přístup uspokojení potřeb - tento postup začíná průzkumem zákazníkových potřeb

tak, že se zákazníkovi přenechá většina rozhovoru. Tento postup vyžaduje schopnost

naslouchat a řešit problémy.

Poslední částí osobního jednání je zvládnutí námitek. Námitky se nejčastěji objevují

během prezentace, z tohoto důvodu by se na ně měl obchodní zástupce předem důkladně

připravit. „Námitky jsou z převážné většiny z oblastí psychologické a logické rezistence.

U první zmíněné oblasti mají zákazníci odpor ke vzájemnému působení, preferenci již

zavedených dodavatelů nebo značek. Logická rezistence se skládá převážně z námitek k ceně,

produktu či dodacím podmínkám.“ [8, str. 665] Námitky obchodník překoná pozitivním

přístupem a kladením doplňujících otázek. Tyto doplňující informace následně pomohou

ujasnit podstatu námitek. Dotazy musí být kladeny takovým způsobem, aby na ně musel
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tázaný odpovědět a opodstatnit svou námitku. Následně prodávající tuto námitku vyvrací

a přetvoří ji v důvod k nákupu.

ad 6) Po ukončení prvotních jednání následuje další fáze vyjednávání. Obě strany se ještě

několikrát kontaktují a vymění si dodatečné informace (telefonicky, emailem, poštou).

Samotný negociační proces může trvat řadově několik měsíců a v případě složitějších

kontraktů déle než rok. [6]

ad 7) Po vyřešení všech námitek a zodpovězení dotazů zákazníka se prodejce snaží dosáhnout

uzavření obchodu. Prodejci musí správně rozeznat nákupní signály zákazníka, včetně

fyzických projevů, otázek a komentářů. V zásadě mohou využít několik technik pro uzavírání

obchodů. Mohou požádat přímo o objednávku, nabídnout pomoc při vypracování objednávky,

dotazovat se na typ modelu nebo v některých případech poznamenat, že kupující ztratí

příležitost, pokud objednávku neuzavře. V některých případech může dokonce prodejce

nabídnout nižší cenu nebo vyšší množství zboží bez příplatku. [9]

ad 8) Posledním nevyhnutelným krokem v úloze prodeje je zajistit spokojenost zákazníka

a pokračování obchodních vztahů. Přímo po ukončení prodeje by měl prodávající zákazníka

seznámit s podrobnostmi týkajících se času dodávky, platebních podmínek a dalších

záležitostí. Obchodní zástupce by si měl po obdržení objednávky naplánovat termíny

následných kontaktů se zákazníkem, aby se ujistil, že proběhly správně instalace, zaškolení

a je poskytován potřebný servis. Tento kontakt by měl objasnit případné problémy, přesvědčit

kupujícího o zájmu prodávajícího a odstranit jakékoliv s koupí spojené obavy zákazníka.

2.2 Neosobní prodej

Mezi hlavní nástroje neosobní komunikace řadíme reklamu, podporu prodeje, public

relations, přímý marketing a expoziční aktivity. Neosobní forma prodeje jakožto součást

marketingového komunikačního mixu využívá optimální kombinaci výše zmíněných nástrojů

k dosahování marketingových a tím i firemních cílů. Každý z těchto komunikačních nástrojů

plní určitou funkci a vzájemně se doplňují.

2.2.1 Přímý Marketing

Přímý marketing je souhrnným názvem pro marketingovou komunikaci, která

je charakterizována přímým kontaktem se zákazníky. Základní koncepcí přímého marketingu
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je odbourávání anonymity zákazníků. Primární snahou je pochopit a analyzovat potřeby

vybraných zákazníků, tak aby bylo možné jednotlivé marketingové nástroje cíleně využít

a následně je také měřit.

Nástroje přímého marketingu lze v zásadě rozdělit do čtyř kategorií. Jsou jimi

marketingová sdělení, která jsou zasílána poštou či kurýrními službami (direkt maily,

katalogy a neadresná roznáška), sdělení předávána telefonicky (telemarketing a mobilní

marketing), sdělení využívající internet (e-maily a e-mailové newslettery) a v neposlední řadě

se zde řadí také osobní prodej. [6]

Trendy v marketingu směřovaly od masového marketingu přes diferenciovaný

a lokální marketing až k současnému marketingu typu one-to-one. Vývoj v oblasti

informačních technologií umožnil tento postup, udělal ho dostupným a reálným. V praxi se

velice často využívají techniky a metodologie, které se vyvíjely v oblasti přímého marketingu.

Masový marketing spočívá ve snaze firem ovlivnit tisíce, dokonce milióny zákazníků jediným

poselstvím, kterým se jim snaží předat jeden druh výrobků. V současnosti, v důsledku

globalizace a vysoké konkurence na trhu a rostoucím vlivem zákazníků, se masový marketing

nahrazuje přístupem, který spočívá v těsném vztahu mezi společností a zákazníkem. [3]

Obr. 2.3 Zaměření direct marketingu a reklamy

Zdroj: KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace – Jak komunikovat na našem
trhu. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 80. ISBN 978-80-247-1545-2.
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Pozitivní ekonomické efekty přímého marketingu se pro jednotlivé firmy, ale i další

organizace mohou projevovat:

a) snižováním nákladů na získání zákazníka,

b) zvyšováním objemu transakcí,

c) snižováním nákladů na distribuci nabídkou produktů,

d) snižováním nákladů na skladovací prostory a udržování zásob,

e) zvyšováním efektivity procesů prodeje,

f) zvyšováním počtu stabilních, loajálních a profitabilních zákazníků.

„Dobrý přímý marketing začíná u databáze zákazníků. Databáze zákazníků je

organizovaný soubor vyčerpávajících dat o jednotlivých zákaznících nebo potencionálních

zákaznících, včetně údajů o geografické poloze, demografii, psychografii a nákupního

chování. Tyto informace lze využít pro zjištění vhodných potencionálních zákazníku, vytvoření

výrobků a služeb na míru podle potřeb cílových zákazníků i udržování dlouhodobých vztahů

se zákazníky.“ [9, str. 931] Databázový marketing lze definovat jako proces budování,

udržování a využívání databáze zákazníků a dalších databází pro kontaktování a jednání se

zákazníky.

V praxi se převážně můžeme setkat s následujícími formami/nástroji přímého

marketingu:

 Telemarketing – využívá sofistikované telekomunikační a informační technologie

v kombinaci s osobními prodejními dovednostmi k tomu, aby udržel blízký kontakt se

současnými a potencionálními zákazníky. Správně navržený a cílený telemarketing

poskytuje mnoho výhod, jak pro zákazníky, tak i pro firmy. Díky telemarketingu lze

zákazníkovi předat detailní informaci o prodávaném produktu, zajistit poprodejní péči,

či umožnit nákup z pohodlí domova. V zásadě rozlišujeme dvě hlavní formy

telemarketingu – inbound (pasivní) telemarketing a outbound (aktivní) business-to-

business telemarketing – má rostoucí trend. Příchozí (inbound) telemarketing se

v praxi využívá pro příjem objednávek podnícených reklamou, direct maily či

katalogy. Zákaznické telefonní linky jsou také využívány pro dotazy zákazníků

a stížnosti. Na druhé straně při aktivním (outbound) telemarketingu dochází ke

kontaktování vybraných zákazníků ze strany obchodních zástupců. Pokud telefonnímu
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hovoru nepředcházela žádná komunikace, jedná se o tzv. cold call a v praxi není příliš

účinný. Velice často proto před samotným kontaktem dochází k oslovení zákazníků

prostřednictvím direct emailingu. [1]

 Direct mailing a e-mailing – direct mailing lze definovat jako předávání informací

prostřednictvím adresných poštovních či kurýrních zásilek. Mezi nejčastěji

používanou formu direct mailingu můžeme zařadit dopisy. V některých případech lze

využít také jednoduché pohlednice popř. komplexnější zásilku jako například dopis

s brožurou. Velké množství organizací již v současné době využívá tzv. e-mailingu

a to převážně z důvodů zvyšujících se nákladů na direct mailing. U e-mailingových

kampaní se v podstatě hradí pouze náklady na zakoupení mailing listu popř. náklady

na agenturu, která tuto kampaň zprostředkuje. Výhodou tohoto řešení je vysoká

flexibilita a rychlost. Na druhou stranu naráží e-mailing na několik zásadních omezení

týkajících se přísnější legislativy a existenci tzv. nevyžádané pošty (spamu). Právě

v souvislosti s nevyžádanou poštou, může e-mailová kampaň skončit s minimální

čteností i odezvou. [15]

 Katalogový marketing – tato forma komunikace zahrnuje zasílání katalogů zboží

s kompletní nabídkou firmy a B2B katalogy. Většinou jsou ze strany zákazníků

katalogy vnímány pozitivně a v některých případech jsou za ně také ochotni platit.

Mnoho prodejců dokonce své katalogy prodává v knihkupectvích nebo v trafikách.

V současné době díky rozvoji internetu se stále více katalogů zasílá v elektronické

podobě.

 Teleshopping - tato forma se využívá převážně pro prodej produktů, které nejsou

dostupné v maloobchodní síti. Často se jedná o dlouhé televizní prezentace produktů,

jejichž součástí je detailní ukázka toho, jak se produkt používá v praxi. Po prezentaci

následuje výzva k zakoupení produktu. Pokud je objednávka realizována okamžitě po

skončení prezentace, je ještě zákazníkovi nabídnut dárek.

2.2.2 Podpora prodeje

Podpora prodeje se skládá z krátkodobých podnětů zaměřených na aktivizaci nákupu

nebo prodeje výrobků a služeb. Podpora prodeje zahrnuje širokou škálu metod, prostředků
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a technik, které jsou určeny na stimulaci už existující odezvy nebo na její posílení. Cíle

podpory prodeje se v zásadě odvíjejí od marketingové strategie dané společnosti.

Základní obchodní činnosti podpory prodeje: [3, str. 80]

a) získání nových zákazníků (konečného spotřebitele, obchodní organizace, nebo

distributora),

b) podpoření nákup objemnějších balení,

c) získání nestálých zákazníků, kteří často střídají značku zboží,

d) vypěstování věrnosti ke značce zboží,

e) zvýšení četnosti nákupů (návštěv zařízení služeb),

f) řízení podle osvědčené filozofie: stálého zákazníka je třeba občas odměnit, aby

měl dojem, že je pro firmu důležitý a že si ho firma váží.

Hlavní výhodou podpory prodeje je rychlejší, bezprostřednější a intenzivnější reakce

zákazníků. Ve většině případů jsou akce podpory prodeje časově omezené a díky tomu mohou

oslovit spotřebitele bez vyhraněné značkové preference a spotřebitele citlivého na cenu.

Společnosti také musí dbát na to, aby zlevňování zboží nebylo příliš časté, protože v tomto

případě může u zákazníků vzniknout dojem, že nabízené zboží je méně kvalitní a zákazník tak

o něj může ztratit zájem. [3]

Obr. 2.4 Podpora prodeje jako přidaná hodnota k produktu a značce.

Zdroj: KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace – Jak komunikovat na našem
trhu. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 98. ISBN 978-80-247-1545-2.
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Cílů podpory prodeje lze dosahovat prostřednictvím několika nástrojů. Při plánování

strategie podpory prodeje je nutné brát v úvahu typ trhu, cíl podpory prodeje, konkurenci

a nákladovost jednotlivých nástrojů. Nástroje podpory prodeje reprezentují přidanou hodnotu,

která je nad rámec produktu i jeho značky (viz obr. 2.4).

Hlavní nástroje podpory prodeje: [9, str. 882]

1. Nástroje podpory spotřebitele - primárním cílem je ve většině případů zvýšení

objemu prodeje, rozšíření podílu na trhu, povzbuzení zájmu o nákup produktů, které

jsou ve stádiu zralosti nebo udržení zájmu. Hlavními nástroji podpory spotřebitele

jsou:

 bezplatné vzorky zboží k jejich vyzkoušení,

 kupóny, které umožní zákazníkovi získat slevy,

 zvýhodněná balení nabízí zákazníkovi úsporu oproti běžné ceně,

 bonusy,

 reklamní předměty,

 věrnostní karty (většinou využívají maloobchodní řetězce k posílení

věrnosti zákazníka),

 expozice,

 demonstrace v prodejnách,

 soutěže, slosování a hry.

2. Nástroje podpory organizací - tento typ podpory se využívá k získávání obchodních

nabídek, stimulaci nákupu, odměňování zákazníků a motivaci prodejců. Součástí

podpory organizací je mnoho nástrojů používaných pro podporu spotřeby a obchodu.

Mezi dva hlavní nástroje podpory organizací však řadíme soutěže prodejců a kongresy

a veletrhy.

3. Nástroje podpory obchodu - hlavním cílem této podpory je přesvědčit

maloobchody a velkoobchody, aby zařadili do svého sortimentu určitou značku,

zajistily jí místo na regálech a nabízely ji spotřebitelům. Tyto podněty by měly

směřovat ke zvýšení reklamního úsilí, ochotu objednávat nové produkty a zvýšit

povědomí o vlastnostech produktů.
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Nástroje využívané k obchodní podpoře prodeje: [3, str. 83]

 slevy při nákupu,

 zvýhodnění zvýšené obrátky zásob a slevy při opakovaném nákupu,

 poskytování rabatu podle prodaného množství,

 reklama v místě prodeje, výstavní zařízení v místě prodeje,

 soutěže v prodeji,

 dárky,

 využívání elektronických médií k jednotlivým případům prodeje.

Dříve než společnost definuje program podpory prodeje, je nutné učinit několik

rozhodnutí. Za prvé - rozhodnout o míře podnětu. Jestliže chceme, aby byl program podpory

prodeje úspěšný, je nevyhnutelná určitá minimální míra podnětu. Větší motivační podnět

přináší větší reakci v podobě zvýšeného prodeje. Společnosti také musí definovat podmínky

účasti. V zásadě se jedná o podněty orientované buď na širokou veřejnost, nebo jen

na vybrané skupiny. V neposlední řadě je nutné sestavit rozpočet pro program podpory

prodeje a to buď odhadem nákladů na nástroje promotion anebo stanovením procentuálního

podílu z celkového rozpočtu. [7]

2.2.3 Public relations

Public relations (PR) – vztahy s veřejností lze definovat jako plánovitou

a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré

vztahy organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti. Tyto segmenty představují

skupiny a jednotlivce spjaté s aktivitami společnosti, případně jimi ovlivněné. Vzájemné

vztahy vycházejí buď přímo z organizace (majitelé, akcionáři, investoři, zaměstnanci) nebo

z ekonomické roviny (zákazníci, dodavatelé, odběratelé). [8]

Podstatnou výhodou public relations je schopnost snáze ovlivnit řadu perspektivních

zákazníků, na které je působení reklamy neúčinné popř. se reklamě úmyslně vyhýbají. PR

mohou také představovat velice efektivní a zároveň ekonomicky přijatelný prostředek

propagace firmy i nabízeného produktu.

Hlavní nevýhodou PR komunikace stejně jako u reklamy či podpory prodeje

je samotná obtížnost změření efektivnosti kampaně. V případech kdy se rozhodne společnost
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využít služeb externích agentur, může být další nevýhodou omezená kontrola nad

marketingovým sdělením.

Zaměření Public Relations

„Public relations jsou funkcí managementu, kdy jejich základní vlastností je:

soustavnost, komplexnost, věrohodnost a tvůrčí charakter.“ [3, str. 93] Oblasti hlavních

skupin činností jsou následující:

 Firemní identita - je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak

vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní

vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. [16]

 Krizová komunikace - jedná se o negativní vnímání firmy veřejností.

Účinnou obranou proti krizím je samotná prevence, která spočívá v důkladné

přípravě každé PR činnosti (komunikace s médii, konference, přípravy

krizových plánů, aj.)

 Lobbing a Parlamentní komunikace - jednání se zástupci zákonodárců

a státních úředníků ohledně podpory či zamítnutí legislativních opatření.

 Informace o produktech a účelové kampaně - primárním cílem této firemní

komunikace je vyvolání dlouhodobého pozitivního vztahu současných

i potencionálních zákazníků k prodávaným produktům. Firemní komunikace

a účelové kampaně jsou ve většině případů reakcí na konkurenční aktivity

firem. Tyto aktivity mají výrazný styl na image firmy.

 Sociální komunikace - jako činnost public relations je sociální (společenská)

komunikace orientovaná do oblasti trvale udržitelného rozvoje. Hlavním

důvodem zařazování sociální odpovědnosti do komunikačních strategií firem je

vysílání kladných signálů směrem k zájmovým skupinám společnosti

(zaměstnanci, akcionáři, zákazníci, aj). [3]
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 Sponzoring - je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace

formou finančního nebo materiálního daru. Hlavní činnosti sponzoringu jsou

tiskové práce, výstavy, setkání se sponzorovanými osobami nebo věcmi.

Sponzoring se převážně uplatňuje v podpoře prodeje a reklamě.

 Podpora změn ve firmě (Change management) - podstatou change

managementu je podpora inovací prostřednictvím cílené komunikace. Podněty

k inovacím mohou přicházet z několika směrů a to buď ze strany zákazníků,

akcionářů nebo ze samotného prostředí, ve kterém společnost působí. Mezi

základní metody podpory změn ve společnosti lze zařadit workshopy, ankety,

soutěže.

 Organizování akcí (Event management) - podstatou event managementu je

pořádání a organizování akcí pro širokou veřejnost nebo pro určitou klientelu.

„Public relations - získávání příznivé publicity a zlepšování image firmy - je

z významných komunikačních nástrojů využíváno nejméně, ačkoli má velký potenciál pro

budování povědomí o značce a získávání preferencí. “ [9, str. 895]

2.2.4 Reklama

Reklamu lze chápat jako disciplínu, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat

marketingová sdělení masovým cílovým segmentům. Hlavním úkolem reklamy je zvyšování

povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní. K firmám, které využívají reklamu, nepatří jen

podnikatelské jednotky, ale také muzea, profesionální odborníci a společenské organizace,

které informují o svých záměrech různé cílové skupiny. [6]

Přístup firem k reklamě může být velice odlišný. V menších společnostech se

o reklamu většinou stará zaměstnanec marketingového nebo obchodního oddělení, který má

na starost spolupráci s reklamní agenturou. Velké společnosti si budují svá vlastní

marketingová oddělení, jejichž manažer podléhá viceprezidentovi marketingu. Hlavní úkolem

tohoto oddělení je sestavování reklamních rozpočtů, vytváření nových strategií, schvalování

reklamní kampaně, vytváření direct mailových kampaní, aj. [8]
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Reklamní cíle mohou být klasifikovány podle toho, zda mají za úkol informovat,

přesvědčovat, připomínat nebo posilovat.

 Informativní reklama - jejím cílem je vzbudit poptávku a zájem po výrobku, službě,

organizaci, osobě, místě, myšlence nebo situaci. Využívá se převážně při uvedení nové

kategorie produktů na trh a jejím primárním cílem je vytvoření zájmu.

 Přesvědčovací reklama - tento typ reklamy má význam v období zvyšování

konkurenčního tlaku. Firemní cíle se v tomto případě orientují na ovlivnění cílové

poptávky. V některých případech se z přesvědčovací reklamy stává i reklama

porovnávací, která porovnává přímo jednu značku s jinou, resp. s vícerými značkami.

Je velice důležitá pro výrobky ve stádiu zralosti, aby zůstaly v podvědomí

spotřebitelů.

 Připomínková reklama - jejím cílem je stimulace opakovaného nákupu výrobků

a služeb.

 Posilující reklama - cílem této reklamy je přesvědčení současných zákazníků, že při

nákupu produktu či služby učinili správnou volbu.

Reklama reprezentuje rovněž efektivní způsob budování trhu. Prostřednictvím

reklamy je možné efektivně vzdělávat a informovat o nových produktech, předvádět jejich

užití a získávat si cílovou skupinu k jejich zakoupení. Reklama také ovlivňuje, zda bude

určitý produkt vnímán v dané společnosti jako atraktivní či neatraktivní. Dá se tedy

konstatovat, že do značné míry tak formuluje společenské normy. „Mnohdy je reklama rovněž

efektivním nástrojem k přímému zvyšování prodeje. U některých produktů je totiž vliv reklamy

na prodej okamžitý a změřitelný.“ [6, str. 50]

Správné využití prostředků reklamy předpokládá: definovat cíle reklamy, spravovat

přehledný rozpočet, připravit reklamní kampaň, rozhodnout o médích a vyhodnotit výsledky.

Reklama přitahuje velkou pozornost veřejnosti právě svým působením a ovlivňováním

životního stylu a názorů. Reklama dnes stojí před problémem zvýšených legislativních

zásahů, které regulují možnosti jejího působení. [7]
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3 Prezentace společnosti

Společnost FairNet Solution, s.r.o. je ryze českou společností poskytující profesionální

služby v oblasti legalizace softwarového vybavení a evidence počítačů. Sídlo společnosti se

nachází v Ludgeřovicích na ulici Spojná. Působí v České a Slovenské republice, ale velice

úspěšně proniká i na Polský trh, kde rovněž realizuje zakázky pro státní instituce, samosprávu

a komerční sektor.

3.1 Základní informace

Historie firmy se píše již od roku 1996, kdy původně vznikla pod názvem FairNet jako

společnost s ručením omezeným. Cílem podnikání bylo přinášet zákazníkům pomocí

informatiky nedostižnou konkurenční výhodu.

V roce 2010 však došlo k jedné z nejvýznamnějších změn v historii společnosti, a to

ukončení vývoje systému PCinfo®MagicEye a následné akvizici se společností

TruconneXion, a.s. jedničkou na Českém trhu. Společnost FairNet Solution, s.r.o. se tak stala

AuditPro Strategic Partnerem2 distribuujícím nejrozšířenější auditovací software v oboru

SAM3.

V současné době společnost zaměstnává 2 stálé zaměstnance a 7 externích pracovníků.

Jak lze na obrázku 3.1 vidět, organizační struktura je navržena tak, aby zaručila co

nejefektivnější chod společnosti, realizování cílů a zajistila dělbu páce.

2 AuditPro Strategic Partner je společnost, která je profesionálem v oblasti softwarových auditů, provádí dodávky systému AuditPro včetně

instalace a vlastní kvalifikované podpory produktu. Má zkušenosti s implementací AuditPro ve větších organizacích
3 Správa softwarových aktiv (Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů

pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace
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Obr. 3.1. Organizační struktura společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování

Produkt
AuditPro je aplikace specializovaná na odhalování stupně využití výpočetní techniky

v organizacích, odstraňování zbytečných nákladů, mapování neefektivních zaměstnanců

a řešení licenčních nesrovnalostí. Ve své verzi 7 trvale analyzuje klíčové ukazatele efektivity

IT zdrojů, automaticky hlásí důležité skutečnosti a navrhuje jejich řešení.

Pomocí systému AuditPro je možné snadno monitorovat a realizovat požadavky

vedení společnosti, správců IT, ekonomů a uživatelů PC za předpokladu dodržování právních

předpisů, licenčních podmínek a podnikových směrnic. AuditPro minimalizuje náklady na

pořizování a provoz prostředků IT. Maximalizuje jejich využití a dovoluje efektivně plánovat

a optimalizovat další finanční prostředky.

3.2 Makroprostředí

Makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami

nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. Do makroprostředí jsou zařazeny vlivy

demografické (pohlaví, věk, rodinný stav aj.), politické, legislativní, ekonomické,

sociokulturní, geografické (vlivy do značné míry předurčující logistiku podniku),

technologické, ekologické aj. To znamená, že některé z vlivů jsou hmotné (např.

technologické) a další jsou nehmotné. [22]
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Demografické prostředí
Na nákup softwaru má vliv množství firem nejen v České republice, ale i na

Slovensku a v Polsku, kam společnost FairNet Solution, s.r.o. software distribuuje.

V České republice v loňském roce vzniklo celkem 22 333 nových firem, což je

meziročně o 5,5 procenta méně a zároveň nejméně za posledních pět let. Vyplývá to

z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury (ČEKIA).

K 31. prosinci 2011 ČEKIA ve svých databázích evidovala celkem 357 701 firem,

z toho 24 714 (6,9 %) akciových společností a 332 987 (93,1 %) společností s ručením

omezeným. Celkový počet kapitálových společností podnikajících v ČR se v období 2010 až

2011 zvýšil o 5,1 %z 340 471 na 357 987.

ČEKIA dále odhaduje, že zhruba 20 % společností zapsaných v obchodním rejstříku

jsou mrtvé schránky, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost.

Nejvíce podnikatelských subjektů, 44,5 % z celkového počtu, bylo v loňském roce

založeno v Praze (9 944). S výrazným odstupem následuje Jihomoravský (2 225),

Moravskoslezský (1 481) a Středočeský kraj (1 326). Nejméně firem v roce 2011

vzniklo v Karlovarském kraji (329), na Vysočině (348) a v Libereckém kraji (361).

I když v roce 2011 došlo ke zpomalení dynamiky růstu celkového počtu firem

registrovaných v ČR, stávající trend lze stále hodnotit jako pozitivní. [18]
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Tab. 3.1 Celkový počet firem v ČR v období 2006-2011

Rok s.r.o. a.s. celkem

2006 252 407 19 636 272 043

2007 261 946 21 932 283 878

2008 280 736 22 888 303 624

2009 296 787 23 221 320 008

2010 316 429 24 042 340 471

2011 332 987 24 714 357 701

Zdroj: Naše peníze.cz. Počet nových firem rekordně ubylo [online]. Dostupné z:

http://www.nasepenize.cz/pocet-novych-firem-rekordne-ubylo-10141

Naopak tomu bylo na Slovensku, kde vzniklo nejvíce firem za posledních pět let. Ke

konci roku 2011 bylo na Slovensku registrováno 189 418 kapitálových společností,

to je o 9,7 % více než předloni. Finanční krize zájem o podnikání na Slovensku výrazněji

neovlivnila. Údaje rovněž vyplývají z databází a výpočtů České kapitálové informační

agentury.

V loňském roce bylo na Slovensku zaregistrováno 19 292 nových firem, což je

o 8,4 % více než v roce 2010 a nejvíce za posledních pět let, kdy ČEKIA tyto statistiky

sleduje. Nejméně firem vzniklo v období recese, v roce 2009. [19]

Tab. 3.2 Celkový počet registrovaných firem v SR v období 2007 – 2011

Rok s.r.o. a.s. celkem

2007 112 631 6 454 119 085

2008 129 999 6 849 136 848

2009 145 707 7 132 152 839

2010 163 208 7 391 172 609

2011 181 834 7 584 189 418

Zdroj: ČEKIA. Tiskové zprávy: Na Slovensku loni vzniklo nejvíce firem za pět let [online]. Dostupné

z: http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/324-tz120124
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Ekonomické prostředí

Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu.

Jelikož ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami, mohly

makroekonomické politiky podpořit hospodářskou aktivitu a recese byla relativně krátká

a i když vliv hospodářské krize z loňského roku polevil, nadále pokračuje finanční nejistota,

která bude ovlivňovat IT průmysl stejně jako výdaje zákazníků. [20]

Úspěch společnosti Fairnet Solution, s.r.o. je závislý na dodávání finančně náročného

softwaru. Ekonomická nejistota nutí firmy šetřit, a proto se mnohem častěji spokojí se

zastaralým softwarem a mnohem častěji váhají s investicí do nového. Málokdy si uvědomí, že

modernější a efektivnější software by jim mohl ušetřit náklady.

Podle analytické společnosti Gartner v České republice dosáhly v roce 2010 příjmy

z podnikového softwaru 1 009,2 milionu dolarů. V letošním roce očekávají analytici nárůst

o 6,9 % na 1 079,3 milionu dolarů a do roku 2014 investice firem do podnikového softwaru

vzrostou na 1 344,5 milionu dolarů.

Na Slovensku prodejci za podnikový software utržili v loňském roce 353,2 milionu

dolarů. Letos by měly příjmy vzrůst o 7,7 % na 380,3 milionu dolarů a do roku 2014 na 482,5

milionu dolarů.

Inovační prostředí

Inovační prostředí bývá pro každou firmu jedním z nejdražších, jelikož musí do

vývoje vkládat nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu inovace může firmě přinést

konkurenční výhodu.

Co se týče inovace v odvětví informačních technologií, tak ty se v mnohých případech

nezavádějí po desítkách let jako u tradičních výrobků, ale v řádech měsíců nebo dokonce dnů.

A proto je pro společnost FairNet Solution, s.r.o. velice důležité, že s vývojem

prodávaného softwaru AuditPro, se může opřít o vynikající technickou i programátorskou

základnu společnosti Truconnexion, která je zárukou dalšího vývoje a technické podpory

tohoto produktu. Systémoví inženýři partnerské firmy vyvíjí aplikace přesně podle představ

a požadavků klientů. Analyzují procesy a požadavky a navrhují řešení na míru.
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Sociálně-kulturní prostředí

Sociálně-kulturní prostředí firem v České republice a na Slovensku je velmi podobné.

Toto prostředí výrazně ovlivňuje nákupní chování firem. Zejména podobu poptávky firem po

legálním softwaru, postoj k výrobku či k samotné firmě (loajalitu).

Podle analýzy protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance) si v Česku

47 % uživatelů pořizuje software pirátsky: 37 % většinou nelegálně a 10 % vždy nelegálně.

Mnoho uživatelů neví, jak lze software legálně získat. Studie pořízená ve 32 zemích

poukazuje na příležitosti v oblasti osvěty a vynucování práva.

Obdobná situace je i na Slovensku, kde míra pirátství dosáhla 43%. (zdroj: BSA)

Legislativní prostředí (politické)

V současné době je fungování podniku zásadně ovlivněno a regulováno právními

předpisy. Se vstupem ČR do EU se musí naše právní normy přizpůsobovat i evropskému

zákonodárství. Předpisy řeší nejen fungování organizace, zaměstnávání pracovníků,

obchodování, daňové povinnosti ale i působení organizace na životní prostředí.

Základními předpisy, které upravují živnostenské podnikání v České republice jsou

Obchodní zákoník (Zákon č. 513/1991 Sb.), jenž upravuje zakládání právnických

osob - obchodních společností a vztahy mezi podnikateli a dále Živnostenský zákon

(Zákon č. 455/1991 Sb) upravující vlastní podnikatelskou činnost.

Společnost FairNet Solution, s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu

C, vložka 31913.

V roce 2012 začala platit významná novela zákoníku práce. Vládní koalice ODS, TOP

09 a VV přehlasovala i veto Senátu. Novela mimo jiné snižuje odstupné pro část

zaměstnanců, rozšiřuje výpovědní důvody nebo prodlužuje maximální zkušební dobu pro

vedoucí pracovníky. Na druhou stranu některé z navržených novinek mají postavení

zaměstnanců oproti dřívějšku mírně zlepšit. Jde například o navýšení maximální délky

pracovního poměru na dobu určitou 3 roky, rozsah dohody o provedení práce se navýší na

300 hodin v kalendářním roce a sjednocení maximální délky pracovní směny (12 hodin)

u rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. [21]
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Zákazník, který se rozhodne zakoupit software AuditPro by měl mít také povědomí

o samotné právní úpravě. Regule Evropské unie totiž říká, že nesmí být porušována osobní

práva jednotlivce. Sledovací systém by měl proto obsahovat pouze omezené informace

o využití pracovních prostředků a nesmí zasahovat do soukromí. Jako ekvivalent lze zmínit

například zcela běžné výpisy telefonních hovorů a jejich členění na služební či soukromé aniž

by však docházelo k nahrávání obsahu těchto hovorů. Podobně by správný sledovací systém

neměl sledovat obsah chatu či emailu nebo podrobnosti v psaném dokumentu, ale pouze kdo

s kým a jak dlouho chatoval či kolik času daný pracovník strávil např. v Excelu prací nad

určitým dokumentem. Ve všech případech ukládá zákon zaměstnavateli povinnost

zaměstnance o takové kontrole informovat a získaná data zabezpečit.

3.3 Mikroprostředí

Mikroprostředí (odvětví, ve kterém firma podniká) nebo také mikrookolí zahrnuje

okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit. Situace

v každém odvětví se samozřejmě neustále mění. Faktory, které mají největší vliv, se nazývají

změnotvorné síly. Nejčastěji to bývají změny v dlouhodobé míře růstu odvětví, noví

zákazníci, změny technologie, nové formy marketingu, rostoucí globalizace apod. Při analýze

by se měly vytipovat maximálně čtyři nejdůležitější faktory, měl by se určit jejich možný

dopad na podnik a vytvořit odpovídající strategie, které na ně budou reagovat. Jedná se

převážně o dodavatele, zákazníky, konkurenci a veřejnost. [22]

Dodavatelé
Dodavatele společnosti FairNet Solution, s.r.o. můžeme rozdělit do dvou skupin.

V první skupině je tvůrce softwaru, společnost TruconneXion a.s., se kterou uzavřela

společnost FairNet Solution, s.r.o. smlouvu a stala se tak AuditPro Strategic Partnerem. Jedná

se rovněž o českou firmu, která je zapsána v obchodním rejstříku od roku 1997 a jejímž cílem

je přinášet zákazníkům pomocí informatiky nedostižnou konkurenční výhodu. V druhé

skupině nalezneme firmy zajišťující běžný, ale ne méně důležitý provoz společnosti. Jedná se

např. o dodavatele elektrické energie, vody, plynu, telekomunikace, elektroniky apod.
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Zprostředkovatelé
Úspěch firmy do velké míry závisí také na marketingových zprostředkovatelích,

a proto je velmi důležité, aby firma jejich výběru věnovala značnou pozornost. Marketingoví

zprostředkovatelé pomáhají společnosti FairNet Solution, s.r.o. propagovat, prodávat

a distribuovat software AuditPro k cílovým zákazníkům. Prodej produktu si společnost ve

většině případů zajišťuje sama, avšak najdou se i výjimky, kdy prodej softwaru zprostředkuje

jiná firma pro svého zákazníka. O marketing produktu AuditPro se z velké části stará partner,

společnost TruconeXion a.s., která umisťuje reklamu do novin, na internetové stránky,

publikuje v odborných časopisech apod. Co se týká propagace společnosti FairNet Solution,

s.r.o. jako firmy, tak si ji částečně zajišťuje sama a částečně využívá specializovaných firem,

u kterých si nechává vytvářet propagační materiály a dárky, polep firemních vozidel anebo

podnikový web. Dále společnost využívá firem zprostředkovávajících pojištění majetku,

pojištění odpovědnosti za škodu, banky, poštu a jiné společnosti dodávající např. vodu, plyn,

el. energii apod.

Zákazníci
Mezi zákazníky společnosti FairNet Solution, s.r.o. patří firmy už od velikosti 10 počítačů

až do 10 000 osobních počítačů. Jde o firmy působící nejen v České republice, ale

i v zahraničí, a to především na Slovensku a v Polsku. Jedná se o úspěšné společnosti doslova

ve všech odvětvích (seznam referencí, viz Příloha č. 2). Tyto zákazníky lze rozčlenit do

několika skupin, a to podle toho za jakým účelem software kupují, podle sektoru anebo podle

spotřebitelů:

 důvody koupě (audit softwaru, audit hardwaru, mapování neefektivních pracovníků,

podpora uživatelů),

 sektor (státní správa a samospráva, školství, zdravotnictví, bankovnictví a finance,

komerční sektor),

 spotřebitelé (koneční zákazníci, prostředníci).

Společnost FairNet Solution, s.r.o. vytvořila pro své zákazníky webové stránky

(www.fairnet.cz), na nichž informuje nejen o samotném nabízeném produktu AuditPro

a firmě, ale i o výrobci softwaru a novinkách. Rovněž zde mají zákazníci možnost si zdarma

stáhnout a odzkoušet demoverzi softwaru AuditPro, což potencionální zákazníci ocení.
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Pokud si zákazník koupí software, je mu dodán dle jeho potřeb buďto na instalačním

CD na jeho adresu anebo si jej může stáhnout ze zmíněných webových stránek. Ke spuštění

systému AuditPro je zapotřebí licenční klíč, který zákazníkovi umožní spuštění programu

a používání zakoupených modulů. Licence je rovněž zasílána prostřednictvím emailu. Nasadit

AuditPro zvládne bez větších potíží každý, a pokud jsou s instalací problémy, je k dispozici

support manager, který software nainstaluje a proškolí jeho uživatele.

Obchodníci společnosti FairNet Solution, s.r.o. používají k vytipování a následnému

oslovení potencionálních zákazníků marketingový nástroj Albertina, který umožňuje

vyhledávat zákazníky podle různých kritérií (regionální, ekonomické, aktivity, stavu atd.), což

je pro obchodníky velice důležité, neboť každý obchodník má přidělený vlastní region,

o který se stará. Pouze zlomek kupujících byl získán na základě samotného kontaktování

zákazníkem. Po prvním kontaktu s potencionálním zákazníkem následuje koloběh neustálého

jednání, nabízení produktu, předvedení produktu, dojíždění do firmy apod. Od prvotního

kontaktu k uzavření obchodu může uběhnout i více než rok.

Veřejnost
Veřejností rozumíme skupinu se skutečným či potencionálním zájmem a vlivem na

schopnost společnosti dosahovat cílů. Veřejnost může dosahování cílů společnosti FairNet

Solution usnadnit anebo ztížit. Veřejnost, která ovlivňuje podnikání společnosti, lze rozdělit

na:

 Finanční veřejnost – jedná se např. o banky, které poskytly finanční prostředky

v začátcích podnikání anebo pojišťovací společnosti, u nichž musí být firma pojištěna,

jedná se např. o pojištění odpovědnosti za škodu, autopojištění, cestovní pojištění aj.

 Interní veřejnost – patří sem především zaměstnanci a ti, kteří přijdou do styku

s firmou. Interní veřejnost svým chováním ovlivňuje nejvíce, neboť dále ať už vědomě

či nevědomě poskytuje informace o společnosti, která je zaměstnává. Zaměstnanci,

kteří ve společnosti rádi pracují, šíří její dobré jméno a naopak. I díky loajalitě

zaměstnanců se firma stává stabilní.
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 Sdělovací prostředky – sem můžeme zahrnout televizi, internet, tisk, rádia apod.

Společnost FairNet Solution, s.r.o. propaguje firmu prostřednictvím vlastních

internetových stránek a pomocí propagačních letáčků. Dříve publikovala v odborných

časopisech.

 Vládní veřejnost – zde patří vláda a parlament a příslušné instituce. Bezprostřední

spolupráce probíhá zejména se zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, okresní

správou sociálního zabezpečení, živnostenským úřadem apod. Všechny povinnosti

společnost FairNet Solution, s.r.o. plynou z české legislativy.

Konkurence
Konkurence je velmi důležitým faktorem, který podmiňuje marketingové možnosti

firmy. FairNet Solution, s.r.o. proto sleduje, kdo je jejich konkurentem, kdo by se jím mohl

stát, jak silný je konkurent, v jaké oblasti je pro firmu konkurentem, jaké jsou jeho cíle,

strategie a silné a slabé stránky.

Auditovací software v oboru SAM neposkytuje pouze společnost FairNet Solution,

s.r.o., ale i řada jiných firem. Mezi největší konkurenty řadíme firmu Free RW Soft v.o.s.,

která vznikla v roce 1994 a taktéž se zabývá vývojem programů zaměřených na evidenci

výpočetní techniky. Je zakládajícím členem ASAD (asociace pro ochranu autorů

a distributorů SW) a členem Klubu Agentury pro ochranu software (AOS Praha). Rovněž

jejich program AW CAESAR se užívá k zajištění komplexní Správy a kontroly SW a HW

u společnosti.

Dalším významným konkurentem je společnost Alvao. I tato firma se od počátku své

desetileté existence zaměřuje na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na

podporu servisních procesů. Stěžejní produkty společnosti tvoří informační systémy pro řízení

zdrojů a služeb hlavně v odděleních správy informačních a komunikačních technologií ICT:

ALVAO Asset Management, ALVAO Help Desk, ALVAO Service Desk a ALVAO

Monitoring.

Další neméně významnou společností je MICOS Software a.s. Firma byla založena

v květnu 1990. Jednou ze tří hlavních činností společnosti Micos je také dodávka výpočetní
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techniky a poskytování softwarových služeb. Její produkt Správce IT je svou kvalitou

srovnatelný s produktem firmy FairNet Solution, s.r.o.

Nejdéle působící firmou na našem trhu je společnost Symantec, která byla založena

počítačovými odborníky již v roce 1982. Zaměřuje se na poskytování řešení zabezpečení,

úložišť a správy systému, které pomáhají organizacím a spotřebitelům zabezpečit a spravovat

informace. Konkuruje softwarem Altiris.

V neposlední řadě nelze opomenout společnost ADVANteach, s.r.o., jež je

nejmladším konkurentem v oboru. Byla založena v roce 2005. Tato společnost má především

velmi významné postavení v oblasti elektronických cigaret. Teprve od počátku roku 2011 se

společnost stává producentem softwaru MagikINFO. MagikINFO má za sebou 12 let

nepřetržitého vývoje, kdy původně byl distribuován pod názvem PCinfo.
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4 Analýza procesu prodeje ve vybrané společnosti

Tato kapitola popisuje současný stav procesu prodeje, který je ve společnosti FairNet

Solution, s.r.o. uplatňován. Jsou zde detailně popsány jednotlivé fáze samotného procesu

prodeje a v neposlední řadě se také zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků v praxi.

4.1 Průběh procesu prodeje

Jelikož společnost působí i na zahraničních trzích v Polsku a na Slovensku, mohou se

některé fáze mírně lišit, popř. se přizpůsobují místním zvyklostem dané země. Dalším

faktorem, který může mít na samotnou strukturu obchodního procesu vliv, jsou sami obchodní

zástupci. Vzhledem k tomu, že ve společnosti neprobíhají interní školení obchodních

dovedností, jež by mohla samotný proces unifikovat, používají prodejci pouze know-how,

které získali v průběhu své praxe.

Ne zcela zanedbatelným faktorem jsou také sami zákazníci. Ke všem zákazníkům

nelze přistupovat podle stejného klíče a je tedy velice důležité, aby se obchodní zástupce uměl

přizpůsobit podmínkám, které zákazník očekává. V podstatě však můžeme konstatovat, že

níže uvedené fáze obchodního procesu se více méně (až na malé odlišnosti) shodují.

Fáze vytipování vhodných zákazníků
Obchodní zástupci využívají pro výběr vhodných klientů několika zdrojů. Za prvé se

jedná o komerční databáze Creditinfo Albertina, která kombinuje více než 200 různých

vyhledávacích kritérií a obsahuje 2,7 mil. záznamů nejen o firmách a podnikatelích z celé ČR.

Tento způsob výběru zákazníků je však velice časově náročný, vzhledem k tomu, že před

zahájením prvního kontaktu musí obchodní zástupce shromáždit spoustu informací o dané

společnosti a následně je zavést do interního CRM systému. Převážně se jedná o informace

o předmětu činnosti firem, kontakty na odpovědné pracovníky, informace o technologiích,

které společnost využívá, atd. Jako hlavním zdrojem pro získání těchto informací mohou

v tomto případě posloužit webové stránky společností.

Další možností výběru vhodných kandidátů je využívání interního CRM systému. Tato

interní databáze obsahuje přibližně 15 tis. společností, se kterými jsou nebo v minulosti byli

obchodní zástupci v kontaktu.
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Posledním zdrojem (ne však častým) jsou sami zákazníci. Ti se mohou na společnost

obracet prostřednictvím formuláře „Žádost o zpracování kalkulace“ umístěného na webových

stránkách společnosti. Po odeslání požadavku na kalkulaci je tato následně předána

obchodníkovi, který má svěřený region na starosti. V některých případech kontaktuje

zákazník společnost také na základě doporučení. V tomto případě se již převážně obrací

přímo na obchodního zástupce, který obchod v minulosti realizoval.

První kontakt se zákazníkem
První kontakt mezi potencionálním zákazníkem a obchodním zástupcem je ve většině

případů realizován telefonicky. V tomto kroku je důležité získat kontakt na oprávněnou

osobu, která má na starosti správu informačních technologií. Tyto kontaktní informace lze

nalézt na webových stránkách společností, popř. je sdělí zaměstnanec na ústředně. Pokud je

obchodník úspěšný a má možnost jednat s kompetentní osobou začíná proces zjišťování

aktuálních potřeb v dané společnosti. Obchodník v krátkosti představí nabízený software

a pokouší se zjistit, zdali by tento produkt byl pro zákazníka užitečný. Po krátkém rozhovoru

je nabídnuta možnost osobní schůzky. Zákazník má výběr z několika nabídnutých termínů,

kdy samotné potvrzení schůzky následně probíhá prostřednictvím e-mailu. Setkání probíhají

vždy v sídle zákazníkovy společnosti.

Osobní jednání
Samotná prezentace je rozdělena do několika fází. Na začátek obchodník v krátkosti

představí společnost a zákazníka stručně seznámí s hlavními aktivitami společnosti

a základními principy nabízeného softwaru. Tato část je především zaměřená na silné stránky

produktu a možnosti, které zákazníkovi používání tohoto softwaru může přinést. Důraz je

kladen na snižování nákladů, zvyšování produktivity práce a výhody plynoucí

z automatizované softwarové a hardwarové inventarizace. Zákazník je také seznámen

s doplňkovými moduly, které lze se základním programem také využívat.

Následně obchodník přistoupí k demonstraci programu na svém počítači. Hlavním

účelem této ukázky je vysvětlení architektury celého systému a seznámení s možnostmi, které

produkt přináší. Pokud zákazník souhlasí, je nabídnuto zkušební otestování některých

počítačů v jeho lokální síti a možnost vyhodnocení nasbíraných dat. Jestliže není možné

z jakéhokoliv důvodu test realizovat má obchodník možnost prezentovat ukázku na
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testovacích datech, které má vždy ve svém počítači. Demonstrace je především zaměřena na

oblast reportingu a práci se sestavami, jsou také představeny možnosti automatizovaného

sběru dat s následným vyhodnocením. V případě zájmu o doplňkové moduly lze také tyto

představit na počítači obchodníka. V závěru se řeší především technické stránky nasazení

produktu a samozřejmostí jsou také dotazy zákazníka. Jelikož mnoho informací by mohlo

unavit a na závěrečnou fázi jednání by toto mohlo mít negativní účinky, netrvá tato část déle

než 20 minut.

Závěrečná fáze obchodního jednání je velice individuální a liší se zejména

zákaznickým přístupem. Je důležité identifikovat zájem a konkrétní požadavky zákazníka,

aby bylo možné navrhnout vhodné řešení. Na základě těchto informací posléze obchodník

informuje o možném časovém harmonogramu celého nasazení. Dále jsou také projednány

finanční možnosti zákazníka a hardwarové omezení, jejž mohou mít vliv na následnou

implementační fázi. V některých případech se již zákazník zajímá o sestavení cenové

kalkulace. V tomto případě ji obchodník připraví okamžitě, popř. zašle následující den.

Zákazníkovi je také nabídnuta možnost využít časově neomezenou testovací verzi pro

pět počítačů, včetně bezplatné technické podpory a základního školení prostřednictvím

vzdálené plochy. Závěr jednání je věnován především domluvení termínu příštího kontaktu

a poskytnutí kontaktních informací na technické oddělení společnosti FairNet Solution, s.r.o.

Následná komunikace
V domluvený termín je zákazník kontaktován ze strany obchodního zástupce,

nejčastěji telefonicky popř. emailem. V některých případech, kdy se jedná o významného

klienta také osobně. V této fázi se snaží obchodní zástupce zjistit informace o testování

programu, příp. zodpovědět dotazy, které v průběhu testování vyvstaly. Zároveň je nabídnuto

zaslání detailní cenové kalkulace.

Pokud je zákazník spokojen a ochoten produkt zakoupit nastává proces vyjednávání

o ceně. Vzhledem k tomu, že společnost FairNet Solution, s.r.o. působí napříč celým

podnikatelským spektrem, ať už se jedná o oblast malých a středních podniků, velkých

korporací či státní správy, je nutné vždy cenovou nabídku přizpůsobit dané oblasti, ve které

firma působí. Celý proces od prvního kontaktu do uzavření obchodu může trvat i několik
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měsíců. Ve většině případů je proces zpomalen administrativními schvalovacími procesy,

příp. technickými problémy s nasazením. Dalším faktorem ovlivňujícím celkovou dobu

uzavření obchodu je tlak konkurence, který je v tomto oboru velice silný. I přes veškerou

snahu a letité zkušenosti v oblasti obchodu se ne vždy podaří obchod uzavřít. Důvodem

neúspěšného obchodu mohou být již výše zmíněné faktory, ale také vysoká cena produktu

a nedostatečná technická vybavenost obchodních zástupců. V případě nasazení ve velké

společnosti je nutné mít v povědomí i jiné okolnosti, které mohou mít vliv na funkcionalitu

celého systému (typ lokální sítě, zabezpečení, atd.). Pokud není obchodník schopen

přesvědčivě argumentovat námitky zákazníků, může být také toto důvodem neuskutečněného

obchodu.

Poprodejní fáze
Po uzavření obchodu s klientem nastává období, ve kterém se nejčastěji řeší dotazy

spojené s využíváním produktu, příp. technické problémy. Automaticky po uzavření smlouvy

má zákazník nárok na přednostní poskytování technické podpory, včetně možnosti využívání

nejnovějších verzí produktu AuditPro. Jedná se o tzv. update a jeho standardní doba platnosti

je jeden rok. V některých případech si mohou zákazníci objednat doplňkovou službu tzv. „on

site support“, kdy IT konzultant společnosti FairNet Solution, s.r.o. zajistí implementaci

systému včetně zaškolení pověřených osob v sídle společnosti.

Ze strany obchodního oddělení již není komunikace tak intenzivní jako

v předcházejících fázích. V případě požadavků na dokoupení nových licencí, modulů, atd.

kontaktují zákazníci ve většině případů obchodní oddělení sami. Obchodní zástupci si pouze

hlídají termín vypršení již zmíněného update, aby mohli poskytnout včas nabídku na jeho

prodloužení. V pravidelných intervalech jsou také pořádány konference týkající se legislativní

problematiky v oblasti SAM, kde jsou v rámci udržování přátelských vztahů zváni současní

klienti. Vzhledem však k omezeným kapacitám se jedná převážně pouze o klíčové zákazníky.

Tato setkání jsou jednodenní a během semináře mají zákazníci možnost využít bezplatného

občerstvení a obědového rautu. Jako pozornost jsou v závěru rozdávány reklamní předměty.

4.2 Analýza spokojenosti zákazníků

Cílem diplomové práce je zhodnotit spokojenost zákazníků firmy FairNet Solution,

s.r.o. prostřednictvím analýzy procesu prodeje a dotazníkového šetření, v jejichž rámci bude
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hodnocen celkový přístup a jednání ze strany této společnosti, budou zjišťovány názory

klientů na způsob prezentace nabízeného produktu a v neposlední řadě se analýza zaměří na

informace týkající se spokojenosti s poskytovanou péčí a úrovní nabízených služeb.

4.2.1 Tvorba dotazníku

Za účelem zefektivnění a zkvalitnění prodejního procesu bylo provedeno dotazníkové

šetření mezi klienty společnosti FairNet Solution, s.r.o. Elektronický dotazník byl umístěn na

stránkách http://www.surveypirate.com a byl rozdělen do několika oblastí, u kterých vedení

společnosti požadovalo zjištění současného stavu spokojenosti s obchodními praktikami ze

strany obchodních zástupců.

Jednalo se o oblasti 1. hodnocení prvního kontaktu, 2. vystupování při obchodním

jednání, 3. prezentace produktu, 4. spokojenost s poskytovanými službami a 5. celkové

vnímání společnosti FairNet Solution, s.r.o. Závěr poté obsahoval 3 povinné doplňující

otázky, které byly zaměřeny na přibližné počty počítačů ve firmě, na kraj, ve kterém má firma

sídlo a na informace o zakoupení produktu. U každé otázky měl zákazník možnost vyjádřit

svou spokojenost na škále 1 – 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

Jelikož má každý obchodní zástupce svůj svěřený region, ve kterém působí, bylo

nezbytné provést vyhodnocení i na úrovni jednotlivých krajů. Výsledky tohoto průzkumu poté

sloužily jako podkladový materiál pro zefektivnění procesu prodeje ve společnosti.

4.2.2 Analýza spokojenosti zákazníků v praxi

Výzkum probíhal v období od 1. listopadu do 31. prosince 2011 a bylo při něm

osloveno celkem 250 společností z České a Slovenské republiky, ve kterých byl obchodní

zástupce v minulosti na schůzce. Tento vzorek firem zahrnoval společnosti, které si již

produkt zakoupily, jednají o koupi či vůbec o produkt neměly zájem. Zákazníci byly požádání

o spolupráci prostřednictvím emailu, který obsahoval odkaz na adresu s elektronickým

dotazníkem. Jako zdroj kontaktních informací byl využit interní CRM4 systém společnosti.

Z 250 oslovených firem vyplnilo dotazník 73, což je 26 % návratnost. Z celkových výsledků

4 Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces

shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy.



40

bylo nutné z důvodu neúplnosti vyřadit 3 dotazníky. Pro zpracování a následné vyhodnocení

byl použit analytický software SPSS 16.0 a Microsoft Excel.

Vedení společnosti umožnilo využívat veškeré dostupné informace, které byly pro

výzkum potřebné. Jednalo se především o propagační materiály, záznamy z interní databáze

a také možnosti účastnit se jednání obchodních zástupců.

První kontakt se společností
Úvodní část dotazníku byla věnována hodnocení prvního kontaktu obchodního

zástupce se zákazníkem. Tato oblast obsahovala dvě otázky, na základě kterých mohl

zákazník vyjádřit svou spokojenost (viz obr. 4.1).

Otázku „Jak vnímáte první kontakt s naší firmou“ vyplnilo celkem 70 respondentů,

z toho 47 % hodnotilo první kontakt známkou 1; 37 % známkou 2 a 15 % známkou 3.

Detailním vyhodnocením bylo zjištěno, že nejvyšší procentuální zastoupení s nejhorším

hodnocením (známka 3) byla oblast Slovenské republiky (mimo bratislavský kraj) s 4,7 %

a kraj Praha s 2,9 %. Nejvíce spokojených respondentů poté pochází z Jihomoravského kraje,

kde 7,1 % z nich udělilo maximální možnou známku.

Druhá otázka zjišťovala spokojenost s poskytnutými informacemi při prvním

kontaktu. Tato otázka měla za účel zjistit, jak rychle a přesvědčivě dokáže obchodní zástupce

reagovat na dotazy zákazníků. Otázku „Poskytnul Vám obchodník při prvním kontaktu

potřebné informace?“ vyplnilo 70 respondentů. Nejvyšší známkou 1 ohodnotilo obchodní

zástupce 51,4 % tazatelů; 38,6 % známkou 2; 8,6 % známkou 3 a 1,4 % známkou 4. Nejhorší

známka byla udělena v oblasti Slovenské republiky (mimo bratislavský kraj). Maximální

spokojenost byla zaznamenána opět v Jihomoravském kraji.
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Obr. 4.1 Hodnocení prvního kontaktu

Zdroj: Vlastní zpracování

Vystupování při obchodním jednání
Primárním účelem této sady otázek bylo zjištění dosahované profesionality prodejců

při samotném obchodním jednání a při komunikaci se zákazníky. Tato oblast zahrnovala

celkem 4 otázky (viz obr. 4.2).

U první otázky „Přijel obchodník na schůzku včas?“ bylo maximálně spokojeno

65,2 % respondentů; 24,6 % hodnotilo známkou 2; 5,3 % známkou 4. Nejhorší známku 5;

poté udělilo 2,9 % dotázaných.

Druhá otázka zjišťovala samotnou profesionalitu prodejců vnímanou zákazníky. Na

otázku „Jak hodnotíte profesionalitu našich prodejců?“ odpovědělo výbornou známkou 51,4

%; známkou 2; 40 %; známkou 3; 7,1 % a nejhorší známku 5 udělilo 1,4 % respondentů.

Následující otázka byla zaměřena na ochotu prodejců při nestandardních požadavcích

ze stran zákazníků. Maximální spokojenost zde vyjádřilo 62,3 % dotazovaných; 30,4 %

hodnotilo známkou 2; 4,3 % známkou 3. Známkami 4 a 5 následně ohodnotilo shodné

procento respondentů ve výši 1,4 %.
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Poslední otázka hodnotila rychlost a kvalitu odpovědí obchodníků. 38, 6 % zákazníků

bylo maximálně spokojeno; 42,9 % bylo spokojeno méně. Průměrné hodnocení udělilo

17,1 % a nejhorší známkou 4 hodnotilo 1,4 % respondentů.

Obr. 4.2 Vystupování při obchodním jednání

Zdroj: Vlastní zpracování

Prezentace produktu
V této části je vyhodnocována kvalita prezentace produktu při obchodních jednáních

u současných, či budoucích klientů společnosti FairNet Solution, s.r.o. (viz obr 4.3). Hlavním

cílem bylo zjistit, jaké kvalitativní úrovně dosahují samotné prezentace a zdali jsou během

jednání vyzdvihovány hlavní přednosti nabízeného produktu. V doplňkové otázce byla také

zjišťována úroveň technických znalostí o nabízeném produktu. Je zajímavé, že u této oblasti

otázek ani jeden ze zákazníků nehodnotil známkou 4 a 5. Tato skutečnost může naznačovat

vcelku uspokojivou úroveň prezentací obchodních zástupců.

Na otázku zaměřenou na hlavní přínosy, které může nabízený produkt zákazníkovi
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Poslední otázka hodnotila rychlost a kvalitu odpovědí obchodníků. 38, 6 % zákazníků

bylo maximálně spokojeno; 42,9 % bylo spokojeno méně. Průměrné hodnocení udělilo

17,1 % a nejhorší známkou 4 hodnotilo 1,4 % respondentů.

Obr. 4.2 Vystupování při obchodním jednání

Zdroj: Vlastní zpracování
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produkt přinese?“ odpovědělo celkem 69 respondentů, z toho 53,6 % hodnotilo maximální

možnou známkou; 36,2 % známkou 2 a 10,1 % známkou průměrnou.

Následující otázka již zjišťovala celkovou spokojenost zákazníků s předvedenou

prezentací a znalostmi o nabízeném produktu. U této otázky vyjádřilo svou maximální

spokojenost celkem 50,7 % respondentů; 38,8 % hodnotilo známkou nižší. Známku 3 poté

udělilo 10,4 % tazatelů.

Závěrečná otázka se snažila zjistit, zdali byla z obchodního zástupce při obchodním

jednání cítit důvěra v nabízený produkt. Tuto otázku ohodnotilo známkou 1 celkem 52,9 %

tazatelů; již méně spokojeno bylo 40 % tazatelů a 7,1 % udělilo známku 3.

Obr. 4.3 Prezentace produktu

Zdroj: Vlastní zpracování
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Otázce „Dostal/a jste odpovídající cenovou nabídku?“ udělilo nejvyšší možné

hodnocení 50 % tazatelů; méně spokojeno bylo 34,3 %; známkou 3 hodnotilo 8,6 %

dotazovaných. Známka 4 měla 5,7 % zastoupení. Nejhorší známkou 5 hodnotilo 1,4 %

tazatelů.

Z 27 % respondentů, kteří udělili maximální možnou známku uvedlo, že počet

počítačů v jejich společnosti je v rozmezí 101-500. Dle uvedeného lze předpokládat, že se

jedná o segment středních firem, které jsou v současnosti nejčastějšími klienty společnosti

FairNet Solution, s.r.o. Můžeme tedy usuzovat, že dosahovaná úroveň nabídek je na vysoké

úrovni. Na druhou stranu je třeba uvést, že 11 % respondentů ze stejného segmentu firem již

bylo spokojeno méně a udělilo známku 2, takže je zde stále prostor pro zlepšování.

Nejhorší známka 5 byla udělena v segmentu velkých společností s počtem počítačů

1000 a více, nicméně se jedná pouze o zlomek z celkového počtu odpovídajících, přesněji se

jednalo o 1,4 %. Vypracování nabídky pro takto velkou společnost bývá velice často

komplikované a časově náročné a zřídka se podaří obchod uzavřít. Vyjednávací pozice bývají

u těchto společností velice silné a v drtivé většině případů obchod ztroskotá při vyjednávání

o ceně.

Obr. 4.4 Spokojenost se službami

Zdroj: Vlastní zpracování
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Vnímání společnosti FairNet Solution, s.r.o.
Tato část zjišťovala úroveň vnímání společnosti FairNet Solution, s.r.o. Celkem

respondenti odpovídali na tři otázky, které zjišťovaly jejich subjektivní pocit vnímání

společnosti a ověřovaly také, zdali by byli na základě svých zkušeností ochotni doporučit

služby společnosti (viz obr. 4.5).

První otázka „Jaký dojem na Vás dělá současný kontakt s naší firmou?“ byla u 32,9 %

respondentů hodnocena známkou 1; 47,1 % známkou 2; známkou 3 a 4 poté udělilo 10 %

tazatelů.

Z detailního průzkumu vyplývá, že největší procentuální zastoupení hodnotících

známkou 4 pochází z Libereckého kraje (2,9 %). Dále 10 % respondentů ze Slovenské

republiky z krajů mimo bratislavský, udělilo sníženou známku 2. Tyto výsledky naznačují, že

zákazníci, kteří pocházejí z geograficky vzdálených a méně dostupných krajů hodnotí

současný kontakt se společností negativně.

Druhá otázka byla zaměřena na zjištění míry informovanosti o společnosti FairNet

Soluiton, s.r.o. Nejvyšší možné hodnocení udělilo 32,9 % dotazovaných; méně spokojeno

bylo 44,3 %; známku 3 udělilo 12,9 %. Známka 4 byla zastoupena 8,6 % a 1,4 % respondentů

udělilo nejhorší známku 5.

Poslední otázka z této oblasti zjišťovala ochotu klientů doporučit nabízené služby

společnosti. Nejvíce respondentů tedy 37,1 % všech dotázaných, udělilo nejvyšší možnou

známku, méně spokojeno již bylo 34,3 %. Známka 3 byla udělena 17,1 % dotázaných

a nejhorší známku 4 udělilo 11,4 % respondentů.

Průzkum také ukázal, že 8,5 % dotazovaných, kteří udělili průměrnou známku 3, si

nabízený produkt nezakoupili. Na základě těchto informací lze usuzovat, že s největší

pravděpodobností měli tito zákazníci nejspíše negativní zkušenost při jednání se společností.

Největší počet respondentů, kteří udělili tuto sníženou známku, pochází ze Slovenské

republiky z krajů mimo bratislavský.
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Obr. 4.5 Vnímání společnosti FairNet Solution, s.r.o.

Zdroj: Vlastní zpracování
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5 Vyhodnocení analýzy, návrhy a doporučení

Na základě výsledků průzkumu, který ve společnosti FairNet Solution, s.r.o. proběhl

lze konstatovat, že drtivá většina respondentů je ve všech sledovaných oblastech

s obchodními praktikami spokojena. Nicméně jsou zde však i oblasti, ve kterých má

společnost stále co zlepšovat. Díky výsledkům průzkumu, poznatkům, které byly v průběhu

analýzy zaznamenány a připomínek od samotných zaměstnanců a vedení společnosti, budou

v této kapitole navrhnuta doporučení, která by mohla celý proces prodeje zefektivnit.

První kontakt se společností
V této sledované oblasti nebyly shledány žádné zásadní nedostatky a z tohoto důvodu

nebudou pro tuto oblast navržena žádná doporučení.

Vystupování při obchodním jednání
Jelikož z informací poskytnutých obchodními zástupci vyplývá, že ve společnosti

absolutně chybí jakýkoliv program vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, bude první doporučení

zaměřeno na tuto oblast.

Výsledky hodnocení profesionality obchodních zástupců ukázaly, že zde je nemalý

prostor pro zlepšení. Z dílčích výsledků vyplývá, že bezmála polovina respondentů, hodnotila

profesionalitu prodejců sníženou známkou 2 a 3. Necelé 2 % tazatelů poté udělilo zcela

nevyhovující známku 5.

V obchodní praxi se setkávají obchodníci s rozličnými skupinami zákazníků. Aby byla

jakákoli obchodní společnost schopna rozvíjet svůj potenciál, je třeba klást důraz na znalost

v oblasti obchodních jednání, komunikace s klientem a uzavírání obchodu. Obchodní

dovednosti lze úspěšně rozvíjet prostřednictvím kvalifikovaných školení. Program školení pro

společnost FairNet Solution, s.r.o. by měl být zaměřen na následující oblasti:

 fáze obchodního vyjednávání – příprava, samotné vyjednávání, následné kroky,

 komunikace obchodníka a první dojem,

 zásady úspěšného oslovení nových klientů,

 telefonické a osobní vyjednávání se zákazníky,

 vyjednávání a argumentace,

 námitka a její zvládnutí,

 umění uzavřít jednání.
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V rámci tohoto návrhu na zlepšení bylo osloveno několik firem zabývajících se oblastí

školení obchodních dovedností. Školení, které by pokrylo požadované oblasti je firmami ve

většině případů nabízeno jako jednodenní a v případě zájmu je možné provést školení

v prostorách zákazníka. Celkové náklady na školení jedné osoby se pohybují v řádech od

2000 Kč – 6000 Kč za osobu. Pokud se jedná o renomované společnosti působící v oblasti

vzdělávání a rozvoje obchodních zástupců, mohou se náklady na školení pro jednu osobu

vyšplhat až na 9000 Kč.

Vzhledem k tomu, že tyto náklady nejsou pro společnost FairNet Solution, s.r.o. zcela

zanedbatelné, bude k vyčíslení celkových nákladů na školení obchodních zástupců uvažováno

s levnější variantou školení. Společnost CADET GO s.r.o., která by toto školení zajišťovala,

má dle svých referencí zkušenosti se školením obchodních zástupců z oblasti prodeje

informačních technologií, tudíž by neměl být problém školení přizpůsobit segmentu trhu, na

kterém obchodní zástupci působí. Tento kurz je možné využít jako firemní rozvojový kurz

individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Tab. 5.1 Kalkulace nákladů školení obchodních dovedností

Náklady na školení pro 4 osoby (4*4200) = 16 800 Kč

Náklady na dopravu (místo konání Praha) 4 100 Kč

Stravné dle vyhlášky 429 §2 o cestovních

náhradách

(64*4) = 256 Kč

Náklady na školení celkem 21 156 Kč (vč. DPH)

Zdroj: Vlastní zpracování

Tento typ školení by měl absolvovat každý obchodní zástupce minimálně jednou

ročně. Náklady, které vedení společnosti do tohoto školení vloží, se s určitostí zúročí

v podobě vyšších obratů a větší spokojenosti zákazníků.

V rámci podpory prodeje a zvyšování motivace obchodních zástupců by bylo také

vhodné vypracovat soutěžní programy. Obchodní zástupci, kteří dosáhnou nejvyšších prodejů,

by měli být odměněni hodnotnými cenami např. (penězi, výlety, dárky, atd.). Zavedení tohoto

prvku bude mít pozitivní vliv jednak na celkovou rivalitu mezi zaměstnanci, ale také na
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samotnou společnost, kdy se větší motivace obchodníků projeví zvýšením celkového počtu

nových kontraktů.

Z informací, které byly v průběhu průzkumu zjištěny, dosahují největší objemy

prodejů vždy v období začátku a konce roku. Tento fakt je hlavně ovlivněn finanční situací

zákazníků, kdy se na začátku roku rozhoduje o rozpočtu a vyčlenění zdrojů na IT systémy,

v závěru roku se poté utrácejí nevyužité prostředky. V tomto smyslu by měl tedy být

motivační program nastartován vždy v těchto obdobích.

Prezentace produktu

Na základě výsledku průzkumu bylo s oblastí, ve které byla sledována kvalita

technických znalostí méně spokojeno bezmála padesát procent všech dotazovaných klientů

(udělena známka 2 a 3). Tento výsledek naznačuje, že této oblasti by měla být věnována

značná pozornost.

V současné době zákazníci od obchodních zástupců očekávají detailní znalost

nabízeného produktu. Jestliže obchodní zástupce nezná nabízený produkt dokonale a není

schopen sdělit veškeré přínosy, které zakoupením produktu zákazník získá, může mít tato

skutečnost zásadní vliv na samotné rozhodování o koupi. Pokud se na celou věc podíváme

i z druhé strany, může být tato neznalost vnímána jako určitá neprofesionalita samotného

prodejce.

Trh, na kterém společnost FairNet Solution, s.r.o. působí je velice specifický. Hlavním

specifikem je samotný produkt, který společnost prodává. Jedná se o velice komplikovaný

softwarový nástroj a jeho vývoj stále pokračuje. Producent tohoto programu v pravidelných

intervalech vydává nové verze, doplněné funkce atd. Jediné školení produktu zaměřené na

seznámení s jeho hlavními funkcionalitami, obchodní zástupce absolvuje po nástupu. Jelikož

je vývoj produktu kontinuální a pravidelně dochází k doplňování nových funkcí, je pouze

jedno školení zcela nedostačující. Bylo by vhodné, aby vedení vytvořilo časový harmonogram

pravidelných školení, ve kterých by se obchodní zástupci dozvěděli o nových funkcích

a osvěžili si základní technické informace. Vzhledem k tomu, že výrobce vydává nové verze

přibližně dvakrát ročně, měl by harmonogram školení korespondovat s tímto intervalem.
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Tab. 5.2 Kalkulace nákladů interního školení systému AuditPro

Náklady na školení pro 4 osoby (mzda

technického specialisty) 2 x ročně

(2*800) = 1600 Kč

Náklady na občerstvení 500 Kč

Náklady na školení celkem 2 100 Kč (vč. DPH)

Zdroj: Vlastní zpracování

Z informací poskytnutých technickým specialistou spolupracujícím se společností

FairNet Solution, s.r.o., jehož hlavní náplní práce je implementace softwaru AuditPro

u zákazníků, školení obsluhy a poskytování technické podpory vyplývá, že základní školení

produktu s detailním vysvětlením nových funkcionalit zabere v průměru 4 hodiny. Toto

školení pokryje všechny stěžejní oblasti softwaru AuditPro, včetně detailního seznámení

s reportingem systému. Vzhledem k tomu, že technický specialista pravidelně dojíždí do sídla

společnosti FairNet Solution, s.r.o. bylo by možné tato školení realizovat v prostorách

společnosti, čímž by se celkové náklady na interní školení snížily o dopravné a pronájem

školících prostor.

Spokojenost se službami
V této sledované oblasti nebyly shledány žádné zásadní nedostatky.

Vnímání společnosti FairNet Solution, s.r.o.
Zákazníci převážně vyjádřili svou nespokojenost se současným kontaktem ze strany

společnosti FairNet Solution, s.r.o., kdy deset procent všech respondentů udělilo druhou

nejhorší známku 4. Tento výsledek ukazuje, že komunikace ze strany vedení, potažmo

obchodních zástupců směrem k zákazníkovi není tak intenzivní, jak by nejspíše zákazníci

očekávali. Na základě informací, které byly v průběhu analýzy zjištěny, kontaktují obchodní

zástupci po uzavření kontraktu zákazníka takřka sporadicky. Toto může mít negativní dopad

na další rozhodování při koupi nového produktu či prodloužení stávající smlouvy. Společnost

by se měla zaměřit na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a pokusit se udržet jejich

věrnost.

Obchodní zástupci by měli kromě základního marketingu využívat také marketing

zodpovědný a proaktivní. V rámci zodpovědného marketingu by měli zákazníka po prodeji
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produktu v horizontu několika týdnů znovu kontaktovat a ověřit si, zdali produkt splnil jejich

očekávání a v případě nespokojenosti si jeho připomínky, či návrhy na zlepšení poznamenat

a tyto následně předat výrobci. V případě technických problémů by měli tuto informaci předat

oddělení technické podpory, které poté zajistí nápravu.

Proaktivní marketing poté zajistí dostatečnou informovanost o nových verzích

produktu a opravách, které výrobce vydal. Obchodní zástupci by tedy měli o těchto novinkách

zákazníka pravidelně informovat ideálně telefonicky. Samozřejmě v rámci snižování nákladů

je možné pro informování využít hromadného e-mailingu.

Účelem průzkumu bylo také zjistit povědomí klientů o firmě jako celku. Oblast

vnímání společnosti zákazníkem dopadla v průzkumu nejhůře. Otázku zaměřenou na

informovanost o společnosti hodnotilo devět procent respondentů druhou nejhorší známkou

a necelé dvě procenta poté udělilo známku zcela nevyhovující. Současná marketingová

strategie společnosti se omezuje pouze na vydávání propagačních materiálů a jejich distribuci

zajišťují obchodní zástupci při návštěvách u zákazníků. Společnost má také své webové

stránky, které jsou primárně zaměřeny na nabízený produkt a reference významných

zákazníků.

Trh, na kterém společnost působí je, jak již bylo zmíněno dříve, vysoce konkurenční.

Dobře propracovaná marketingová strategie by tedy mohla být pro společnost konkurenční

výhodou. Vzhledem k vysokým nákladům na marketingové kampaně v médiích či rozhlase se

tento způsob propagace zdá být dost nereálný. Společnost by se měla spíše zaměřit na

pořádání pravidelných seminářů, na kterých by potenciální zákazníky a odbornou veřejnost

seznámila s nabízeným produktem. Díky těmto seminářům se povědomí o společnosti

s určitostí zvýší.

Sestavení harmonogramu těchto seminářů by mělo být v kompetenci obchodních

zástupců, kteří jakožto přednášející si musí zajistit účast svých potencionálních zákazníků.

Obchodní zástupci cestují po svěřených regionech minimálně jednou týdně. Proto by pořádání

těchto setkání, co nejblíže zákazníkovi neměl být problém a i samotní zákazníci tuto možnost

s určitostí ocení. Velice vhodné by bylo na závěr semináře uspořádat neformální posezení, na
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kterém se mohou obě strany lépe poznat. Tato neformální setkání mohou také napomoci

k budování lepších vztahů se zákazníky.

Dalším způsobem jak zvýšit povědomí o společnosti je publikační činnost

v odborných časopisech zaměřených na oblast informačních technologií. Dle informací, které

byly od zaměstnanců společnosti získány, má vedení s tímto způsobem propagace zkušenost

v souvislosti s prodejem předcházejícího produktu. Bylo by tedy vhodné tento směr propagace

znovu oživit a pokusit se opět navázat kontakty s vydavateli časopisů, se kterými v minulosti

spolupracovali. Průměrné náklady se podle několika oslovených časopisů pohybují 34 tisíc

Kč za článek (1/2 tiskové strany). Tyto náklady nejsou samozřejmě zanedbatelné, domnívám

se však, že tento způsob propagace je pro společnost vhodný, vzhledem k tomu v jakém

odvětí působí.
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6 Závěr

Spokojenost zákazníků je jedním z nejdůležitějších klíčových výkonnostních

ukazatelů každé společnosti. Výzkumy ukázaly, že existuje silný vztah mezi úspěšnými

společnostmi a jejich orientaci na zákazníky. Díky analýze vztahů se zákazníky lze zajistit

skutečná fakta pro implementaci nové příp. optimalizaci již stávající firemní strategie.

V období krize je důležité oblasti spokojenosti zákazníků věnovat maximální možnou

pozornost, protože jedině tak může společnost dosáhnout kýžené konkurenční výhody. Kromě

toho je pozorná péče o zákazníky podstatně výhodnější investicí nežli nákladný marketing.

Tématem diplomové práce byla „Analýza procesu prodeje ve vybrané společnosti“.

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit spokojenost zákazníků firmy FairNet Solution, s.r.o.

prostřednictvím analýzy procesu prodeje a dotazníkového šetření, v jejichž rámci byl

hodnocen celkový přístup a jednání ze strany této společnosti. Na základě zjištěných

skutečností a poznatků z odborné literatury byla formulována doporučení, jež by mohla

proces prodeje ve společnosti FairNet Solution, s.r.o. zefektivnit.

Výsledky dotazníkového průzkumu ukázaly, že úroveň spokojenosti zákazníků ve

všech sledovaných oblastech je na v celku vysoké úrovni. Nicméně je také nutné konstatovat,

že ne ve všech oblastech byla spokojenost maximální. Tento fakt tedy naznačuje, že je zde

stále prostor pro zlepšení. Průzkum oblasti „Prezentace produktu“ a „Vystupování při

obchodním jednání“ ukázal, že úroveň technických znalostí a profesionality prodejců lze

s určitostí zvýšit.

Nejdůležitějším zjištěním byl fakt, že ve společnosti FairNet Solutin, s.r.o. chybí

jakýkoliv program vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Této oblasti by tedy měla být věnována

maximální možná pozornost.

Na základě zmíněných skutečností o absenci vzdělávacího programu byl vypracován

harmonogram školení, který by společnosti mohl pomoci docílit zvýšení spokojenosti v této

sledované oblasti. Realizace navrženého programu s sebou samozřejmě nese náklady, které

nebudou pro společnost zcela zanedbatelné. Vedení společnosti může namítat, že se tyto

náklady nemusí projevit zvýšením prodejů a vzhledem k současné ekonomické situaci na trhu

je nutné každý výdaj důkladně zvážit. Nicméně tuto oblast nelze zcela ignorovat, protože
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oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se v etapě globálního řízení lidských zdrojů stává

jednou z klíčových a zároveň nejrychleji se rozvíjejících personálních činností. Lépe

vybavený obchodník ať už po stránce technické anebo obchodní, může být pro společnost

velkým přínosem a samozřejmě také možnou konkurenční výhodou. Systém rozvoje

zaměstnanců lze také chápat jako jeden z nástrojů nefinanční motivace.

Další oblastí, ve které může společnost zavedením navrhovaných opatření zvýšit

spokojenost zákazníků je oblast celkového vnímání společnosti. Vedení společnosti by mělo

zvážit zavedení navržených opatření, která by mohla dle mého názoru povědomí o společnosti

zvýšit. Navržená doporučení pro tuto oblast jsou velice snadno aplikovatelná do praxe

a nevyžadují příliš vysoké investice. Vzhledem k faktu, že se nynější marketingová strategie

společnosti omezuje pouze na webovou prezentaci a distribuci propagačních materiálů,

mohou navrhovaná doporučení posloužit jako výchozí podklady při tvorbě nové

marketingové strategie.

Věřím, že mnou navržená doporučení jsou koncipována správně a mohou pomocí

společnosti FairNet Solution, s.r.o. získat nové zákazníky a těm stávajícím poskytnout servis

ještě na vyšší úrovni.
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