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Veškerá práva vyhrazena.   

 
Jak si říci o doporučení 

 
 
Znáte rčení, že „Studené akvizice“ je „boží trest“ za to, že si nedokážeme říct svému dobrému 
klientovi o doporučení? 

Přitom se výrazně lépe navazuje rozhovor a komunikuje s potenciálním klientem na základě 
doporučení, na rozdíl od úplně neznámého člověka, o kterém nic nevíme.  

Co je ale horší, ani on neví nic o nás. Musíme pracně získávat jeho důvěru, překonávat prvotní 
bariéry. Myslím, že to důvěrně známe všichni. 

Když položíte Vašemu, byť i spokojenému klientovi, známou obligátní otázku: „Neznáte 
NĚKOHO ve svém okolí, kdo by mohl mít zájem o mé služby?“, nebo její jiné varianty, tak to 
statisticky obvykle končí tím, že  

• kolem 45% dotázaných řekne, že je nyní nikdo nenapadá,  

• dalších 45% řekne, že si to potřebuje rozmyslet,  

• pouze kolem 8% Vám okamžitě řekne jedno, dvě jména, 

• minimální počet klientů, zbývající maximálně 2%, Vám dá více jmen. 

Znamená to, že si neváží Vašich služeb, že jsou s Vámi nespokojeni, že se bojí „ostudy“, když Vás 
doporučí? Není tomu tak. 

Klient neví PŘESNĚ co potřebujete, lépe řečeno KOHO by měl doporučit! 

Předpokládejme, že Váš klient, pan Novák, je dentista a zároveň člen vedení místní Stomatologické 
komory. V minulosti úspěšně využil Vašich služeb při financování přestavby své ordinace, 
dlouhodobě mu spravujete jeho osobní a rodinné finance. 

Zkuste se ho zeptat jinak než položením pouhé jednoduché otázky. Vysvětlete mu o jaký typ 
klientů máte zájem. Pomozte klientovi při hledání vhodných jmen v jeho „databázi“ kontaktů. 

„Pane Nováku, jak jistě víte, moje největší specializace jsou úvěry všeho typu a mám v této oblasti 
dlouholeté zkušenosti. I Vaši záležitost, profinancování rekonstrukce ordinace, se nám podařilo 
uspokojivě vyřešit. Myslíte si, že by o tento druh pomoci mohli mít zájem a ocenili by jí Vaši 
kolegové, kteří řeší, nebo se chystají řešit obdobné problémy?“  

Po této otázce klient přesně ví, které „šuple“ s kontakty má otevřít a kde hledat. Pomohli jste mu 
výrazně zúžit cílovou skupinu, ušetřili jste mu čas.  

Navíc jste ho nepřímo postavili do role osoby, která pomáhá svým kolegům a to může posílit jeho 
pozici. 

 

Když klientovi neřeknete JAK VYPADÁ VÁŠ IDEÁLNÍ KLIENT,  
tak si ho budete muset pravděpodobně HLEDAT SAMI. 


