
Co se naučíme 

na praktických ukázkách:

• sledovat prodejní aktivity během 

celého cyklu

• identifi kovat chyby a slabá místa 

a předvídat výsledek již v raných fázích 

cyklu

• získat schopnost rozlišit měřítka 

založen na: 

• objektivních faktech 

• pocitech obchodníků a nenechat se 

zmýlit falešnými KPI

• jak docílit, aby se stal CFO partnerem 

obchodního ředitele

• jak kvalifi kovaně oponovat 

zdrojů (zejména času obchodníků 

a stráveného přípravou nabídek)

• jak přispět k růstu prodejní
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ŘÍZENÍ 
PRODEJNÍHO CYKLU 

• Uplatnění exaktních metrik na intuitivní práce obchodníků v B2B

• Spolehlivé prognózy prodejních výsledků

• Optimalizace využití zdrojů podél prodejního cyklu

Lektor

PhDr. Petr Hampl

Manažer a sociolog s více než 15 lety 

zkušeností s řízením prodeje a marketingu 

v B2B sektoru. Přibližně 10 let působil 

v technologické korporaci Logica (dnes CGI), 

kde zastával různé manažerské a konzultační pozice (včetně 

ředitele marketingu pro region střední a východní Evropy). Jako 

konzultant realizoval řadu úspěšných projektů pro české fi rmy, 

kde zaváděl prodejní metodiky, zastával roli interim obchodního 

ředitele nebo interim marketingového manažera. 

Ve spolupráci s: Flowenta

Obsah

• Možnosti měření „měkkých“ činností a dovedností

• Jak řídit podle čísel činnosti, které jsou pokaždé unikátní 

(řízení prodeje a projektové řízení)

• Otázka validity – co potřebujeme vědět, co dokážeme změřit 

a jaký je mezi tím vztah

• Dopad různých typů měření prodejního cyklu 

na prodejní výkonnost 

• Čtyři úrovně řízení prodeje

• Co víte o tom, jak pracují vaši obchodníci? 

A co z toho je důležité?

• Řízení prodejního cyklu podle metodik typu Strategic Selling

• Řízení prodejního cyklu podle metodik typu Solution Selling

• Měření prodejního cyklu a řízení „pipeline“

• Identifi kace slabých míst v prodejním cyklu

• Optimální rozdělení zdrojů prodejního cyklu

• Několik tipů pro jednání s obchodními řediteli či obchodníky

Termín: 

24.10. 2014, 

9:00 – 12:00 hod.

Přihlášky:

info@cafi n.cz

www.cafi n.cz/aktualni-akce
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Místo:

Školící centrum Controller Institutu, 

Vladimírova 12/233, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 226 211 694

PRO FINANČNÍ MANAŽERY


