
Řízení prodejního týmu
„MANAŽERSKÁ AKADEMIE“

Vedoucí pracovník – manažer prodeje je klíčovou osobou, od které se očekává, že
zajistí plnění prodejního plánu.  Rolí manažera tak je vedení a řízení prodejního
týmu,  ale  i  rozvíjení  systému řízení  prodeje  a  dalších  navazujících  procesů  a
postupů.

Cílem této akademie je ukázat manažerům klíčové faktory úspěchu při vedení
prodejního  týmu,  zlepšit  jejich  schopnost  řídit  prodejní  tým a  ovlivňovat  jeho
výsledky a rozvinout jejich schopnost řídit skupinu lidí a jednotlivce.

Struktura a forma:
a) příprava rozsah: 1 den

Setkání  se  zadavatelem,  doladění  očekávání,  obsahu  a  praktických
přínosů projektu a jeho formy

 rámcové seznámení se současným stavem v řízení prodeje – co
se daří/nedaří, používané nástroje a pomůcky, systémy a procesy
atd.

 nastavení přístupu a definice klíčových oblastí (na co se zaměřit)
u jednotlivých manažerů a celé skupiny

 definice standardů pro vedení a řízení prodejního týmu 

b) společný seminář rozsah:  6  dnů  (3  x  2
dny)
obsah:

I. Práce manažera prodeje
 Role manažera – co je od něj očekáváno a hlavní činnosti

manažera
 Pracovní model manažera  - jakým klíčovým aktivitám a

kdy se věnovat, doporučení pro zvládání v čase
 Výběr  a  přijímání  nových  lidí –  koho  a  kde  hledat  -

aktuální  trendy  v oblasti  náboru  nových  pracovníků,
vedení přijímacích pohovorů

 Plánování  a  řízení  prodeje –  jaké  plány  jsou  potřeba,
používané metody pro tvorbu prodejního plánu, finančně
motivační systém

II. Vedení lidí
 Styly  vedení –  různé  styly  vedení  dle  situace,  motivace

spolupracovníků
 Individuální  rozhovory –  jaké druhy,  jak  často a na jaké

téma
 Koučování obchodníků „v terénu“  - další  způsob rozvoje

lidí v praxi, druhy společných návštěv a jejich odlišnosti

III. Porady a závěrečná certifikace
 Efektivní vedení týmových porad  - druhy porad a dalších

týmových setkání, plánování a vedení porad
 Individuální  závěrečná  práce  -  jednotlivé  prezentace

účastníků  toho,  co  se  jim  podařilo  zavést  do  praxe,
výměna zkušeností

 Testy  +  vyhodnocení  Akademie  -  prokázání  pochopení
probíraných témat (písemný test) a závěrečná certifikace

forma:



Jednotlivá  setkání  budou  vedena  interaktivní  formou  s krátkým
výkladem  a  maximálním  zapojením  všech  účastníků
individuální/skupinová práce, trénink v modelových situacích a zpětná
vazba. 
Mezi  jednotlivými  částmi  budou  mít  účastníci  individuální  úkoly  (co
zavést  do  praxe)  a  v závěru  formou  prezentování  závěrečné  práce
ukáží, co vše za celou dobu zavedli do své každodenní práce či změnili.

c) podpora při zavedení do praxe rozsah:  dle  požadavků
a potřeby
Individuální podpora manažerů při zavádění získaných dovedností do 
praxe

 manuál manažera – doporučení pro vedení a řízení prodejního 
týmu (praktická písemná pomůcka)

 konzultace a poradenství ve vybraných oblastech (plánování, 
prodejní postupy, motivační systém, rozvoj lidí, … atd.)

 další rozvoj vybraných dovednosti – dle požadavků a situace

Výstup a přínosy:
 Připravenost manažerů na řešení konkrétních situací při vedení lidí
 Jistota manažerů při stanovování a hodnocení cílů a vedení týmu
 Schopnost cíleně plánovat a monitorovat pracovní aktivity týmu a 

jednotlivců
 Zlepšený systém práce – osobní efektivita i práce s týmem
 Vyškolení a kompetentní vedoucí pracovníci
 Vytvoření a sjednocení praktických pomůcek a nástrojů pro vedení a řízení 

prodejních týmů
 Zvýšení motivace pro dosahování firemních cílů.
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