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Ano, přiznejme, že NLP umí velmi 
rychle a efektivně zvýšit výkon 

obchod níka. To samé umí i přímé 
a nepřímé sugesce. Ale není to o ma-
nipulaci a ovlivňování klienta. Pře-
kvapivě je to o určitých koučovacích 
dovednostech a schopnosti vcítit se do 
klienta, pochopit jeho potřeby z jeho 
pohledu a vnímání a nabídnout mu  tu 
nejlepší alternativu řešení jeho aktu-
ální situace. Teprve potom nevědomí 
 klienta akceptuje techniky NLP a po-
užité sugesce v komunikaci.

Úkolem a prací obchodníka je ovliv-
ňovat ostatní lidi. Můžeme to nazývat 
obchodní dovednosti, ale základem 
je stejně schopnost ovlivnit potenciální 
zájemce k tomu, aby zakoupili uvede-
ný výrobek nebo službu. To je to, co 
obchodníka živí. Jen někteří obchod-
níci si však uvědomují, že dobrý ob-
chod není o jednom prodeji, ale o celé 
sérii prodejů realizovaných s klientem 
a osobami, kterým klient obchodníka 
doporučí.

A o tom NLP je – umět  se 
naladit na klienta, získat 
jeho pozornost a přes 
vzájemnou důvěru 
a sladěnost prodat.

Klient potom druhý den nemusí pře-
mýšlet o tom, jakou chybu udělal 
a hledat možnosti jak zboží vrátit či 
službu zrušit.

Pokud má obchodník „skvělý den“, 
tak se rád pochlubí, jak se mu dařilo, 
v čem byl dobrý, co se mu fakt poved-
lo. Ale pokud má obchodník „špat-
ný den“, kdy se mu nic nedaří, tak 
to většinou svaluje na vnější příči-
ny: „Ten klient byl odtažitý a nepří-
jemný.“,  „Nebyli ještě připraveni to 
 zakoupit.“,  „Cena pro ně byla příliš vy-
soká.“, „Konkurence má mnohem lep-
ší nabídku a cenu.“. Ale problémem 
v tomto případě nebyl zákazník či fi r-
ma, pro  kterou obchodník pracuje, 
ale obchodník sám!!! A to je něco, co 

si často obchodník nepřipustí nebo ani 
nechce připustit! On je ta samá osoba, 
která  měla jednou špatný den a jednou 
skvělý den. Je to ten samý  obchodník, 
pracující pro tu stejnou fi rmu a nabíze-
jící její produkty či služby.

Jak je tedy možné, že mohou nastat 
tak odlišné výsledky? Jednoduše řeče-
no, je to ve slovech, která obchodník 
použil, a také v tom, jak je řekl. Po-
kud se podíváme na možná selhání 
obchodníků konkrétně, tak hlavními 
příčinami jsou:

■ Nepovšimnutí neúspěchu či chyb 
Obchodník často ani nezaregis-
truje, že zákazník je na pochybách, 
není přesvědčen o koupi, chtěl by 
se doptat či má nějaké nevyslove-
né námitky, které mohou negativ-
ně ovlivnit jeho rozhodnutí na-
koupit. Lidé si často těchto – někdy 
 malých a často neverbálních – sig-
nálů nepovšimnou, protože jsou 
příliš  zaměřeni sami na sebe. Jed-
nou z příčin je jeho obava: „jak vy-

Již opakovaně jsem se setkala se spojováním NLP (neuro-linguistické programování)
a obchodních dovedností jako s manipulativní technikou, s něčím, co negativně 
ovlivňuje svobodné rozhodnutí zákazníka. I mnoho školících center NLP v zahra-
ničí nabízí knihy a školení typu: „Zakázané techniky v obchodě“, „Jak úspěšně 
manipulovat!“, „Jak ovlivnit obchodní výsledky s NLP a sugescemi“. Veškerá tato 
školení a knihy nabízejí NLP a sugesce s negativním podtextem. Ale pravda je,  že 
jde jen o zajímavou reklamu. 

JE ZNALOST NLP A SUGESCÍ 
V OBCHODĚ NEFÉROVOU 

VÝHODOU?
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padám“ nebo „co říkám“. Druhou je 
jeho vnitřní přesvědčení, že „Já vím 
naprosto přesně, co tento  klient 
chce a potřebuje. A já mu to právě 
teď nabízím.“ Další z možných pří-
čin je obava z neschopnosti reago-
vat na klientovu námitku.

■ Neschopnost zopakovat úspěch
Mnoho obchodníků, kteří dokáží 
výborně komunikovat s klientem, 
nejsou schopní říci, co dělají a jak to 
dělají, že jsou v určitých obchodech 
úspěšní. Tím pádem nejsou ve vý-
sledcích konzistentní a neví, co a jak 
mají dělat, aby byli opět úspěšní.

CVIČENÍ:
Představte si, jaké to bylo, když jste měli 
opravdu „skvělý den“. Všechno se dařilo. 
Zvládli jste vše, co jste chtěli. Večer jste měli 
výborný pocit. A váš kolega nebo partner 
se vás zeptal – „Co jsi udělal/a pro to, aby si 
to tak výborně zvládl/a“. Co byste mu od-
pověděl/a?

A dále si představte jiný den, kdy jste po 
úspěšném dni plném energie, přišli za zá-
kazníky a najednou to nešlo. Lidé nemě-
li zájem vás poslouchat, neměli zájem na-
koupit. Měl/a jste z toho nepříjemný pocit 
a přišlo vám, že celá ta práce prostě nemá 
smysl. A váš kolega nebo partner by za 
vámi opět přišel a zeptal by se vás: „Co se 
stalo, že v tomto konkrétním případě, se ti 
nepodařilo obchod uzavřít?!“

Co byste mu odpověděl/a?

Je obvyklé, že úspěšní obchodní-
ci  a manažeři nevědí, jak to dělají, že 
jsou úspěšní. Říká se tomu „nevědo-
má kompetence“. To znamená, že 
 pokud se věci daří, tak jak mají, nejsou 
schopni identifi kovat důvody a příči-
ny, které k tomu vedou. Což znamená, 
že nejsou schopni tytéž schopnosti 
 vědomě aplikovat na jinou situaci  či 
jiného klienta. To samozřejmě i zna-
mená, že nejsou schopni naučit tyto 
dovednosti jiné osoby.

A právě tuto situaci výborně zvládá 
NLP, které učí své absolventy modelo-
vat úspěšné osoby v daném oboru včet-
ně odpovědi na otázku: „Jak to  dělají, 
že jsou v tomto oboru tak úspěšní?“

NLP se vyvinulo od 70. let 20. století 
z relativně neznámé sestavy technik 
pro terapeuty do dnes dostupných 
velikých aplikací v různých oborech 
a osobních implementacích. Jedním 
z oborů, kde je NLP obzvláště velmi 
úspěšně využíváno, je právě obchod, 
a to v nejrůznějších jeho podobách.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NLP PLNĚ 
APLIKOVATELNÉ I V OBCHODĚ

1. Informace získáváme na vědomé i ne-
vědomé úrovni: Naše nevědomí přijí-

má informace mnohem rychleji, než je toho 
schopno naše vědomí. To znamená, že jako 
první o druhé osobě získáme nevědomou 
informaci a uděláme si nějaký vlastní prvot-
ní úsudek a teprve následně si ověřujeme 
tuto informaci pomocí vědomí. V některých 
školeních či knihách je tento jev nazýván 

„první dojem“. Nejedná se sice o to samé, ale 
v zásadě jde o podobnou strukturu.

2. Jsme schopni ovlivňovat své nevědo-
mí: Většina toho, co děláme, je na úrov-

ni našeho nevědomí. Příkladem je naše dý-
chání či mrkání. Uvědomujete si, jak a kdy 
se nadýchnete nebo kolikrát denně zamr-
káte? To samé se týká již výše zmiňovaných 
nevědomých kompetencí. Stalo se vám-
někdy, že jste jeli autem a část cesty jste si 
nepamatovali? To je jeden z příkladů „au-
topilota“, kterého nevědomí spustilo a ne-
chalo ho danou situaci řešit. Avšak pokud 
by nastala nějaká kritická situace, tak se 
 autopilot vypne a naše vědomí přebere pl-
nou zodpovědnost za reakce v dané situaci.

Pokud se však na některou z uvedených 
činností budeme vědomě zaměřovat, tak 
ji jsme schopni vědomě ovlivňovat. A to 

samé je v obchodě. Pokud chci mít v dané 
situaci více možností řešení, tak si nejpr-
ve uvědomím, co a jak dělám a zároveň 
jsem schopen kdykoliv přerušit „autopilo-
ta“ a  převzít vedení obchodního rozhovo-
ru do vědomého rozhodování co a jak chci 
dělat a říkat. NLP odkazuje na schopnost 
našeho myšlení ovlivňovat chování, stejně 
jako na skutečnost, že naše chování odráží 
práci našeho myšlení. Právě z toho důvodu 
účastníci NLP obchodních školení pracují 
s pozitivní vizualizací a představou budou-
cího chování v dané situaci.

3. Jsme schopni ovlivňovat nevědomí 
ostatních osob: Jazyk je cestou k nevě-

domí. Slova vytvářejí aktivity v našem moz-
ku, a pokud využíváme naše slova správně 
a efektivně, tak můžeme překonat případ-
ný nesouhlas nevědomí a vyvolat předsta-
vu a přemýšlení nejen u sebe, ale i u klienta. 
Příkladem může být známá věta: „Nemys-
lete na růžového slona.“, která naprosto cí-
leně u druhé osoby vyvolá představu růžo-
vého slona. A teprve potom může tato oso-
ba obrázek znegovat. Podobných technik 
jsme schopni najít a naučit se desítky. A po-
kud jsme schopni je aktivně využívat, tak 
můžeme v pozitivním slova smyslu ovlivnit 
jednání ostatních.

NLP vynalezlo a učí řadu technik, které 
mohou opakovaně ovlivnit naše myš-
lení a myšlení ostatních. S pomocí 
NLP můžete spustit přemýšlení o ur-
čité oblasti a podpořit požadovanou 
změnu chování. Posuďte sami – jde 
o manipulaci druhých 
osob nebo ne??
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