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3 ČO SKUTOČNE VIETE 
O SVOJICH ZÁKAZNÍKOCH

3. 1 Odhalenie priorít zákazníkov
Pri hľadaní odpovede na otázku, na ktorých zákazníkov zameriame cielené úsilie, vychádzame zo zo-

hľadnenia určenia atraktivity a potenciálu jednotlivých zákazníkov.

Atraktívnosť zákazníka možno defi novať ako stav koherentnosti (súvislosti alebo spojitosti) jeho 

špecifík a marketingovej stratégie dodávateľa. Kritéria vzaté do úvahy pri hodnotení atraktívnosti 

zákazníka sú variabilné podľa jednotlivých zákazníkov. Iným slovami, ide o to nájsť styčný bod medzi 

podnikovými silnými stránkami (alebo potenciálne silnými stránkami) a konkrétnymi zákazníkmi.

Potenciál zákazníka generuje kvalitu vzťahov so zákazníkom a posudzujeme ho z dvoch stránok: 

a) rastový potenciál zákazníka, úspešnosť a rozvoj jeho podnikania,

b) možnosti rozširovania obchodu, obsahujúce i postoje zákazníka voči dodávateľovi. 

Pri hodnotení atraktivity jednotlivých zákazníkov prednostne zvažujeme dve kategórie atribútov, a to 

demografi cké a psychologické. 

n Demografi cké atribúty atraktivity zákazníka

Týchto atribútov môže byť veľa, vyberáme z nášho hľadiska podstatné a to: geografi cká lokalizácia, 

veľkosť podniku, zapojenie podniku do nadnárodných korporácií a zapojenie zákazníka do odvetvo-

vých produkčných sietí.

n Geografi cká lokalizácia. Umiestnenie v určitom regióne, ktorý má určité charakteristiky 

v oblasti podnikateľského prostredia. 

n Veľkosť podniku. Tento atribút sa prejavuje najmä objemovými i fi nančnými ukazovateľmi 

nakupovaných materiálov, surovín, výrobných komponentov a podobne. 

n Zapojenie zákazníka do nadnárodných korporácií. V našej situácii nás zaujímajú najmä 

určité špecifi ká napríklad v riadení a organizácii nákupu. 

n Zapojenie zákazníka a intenzita tohto prepojenia do odvetvových výrobných sietí, a to 

napríklad ako subdodávateľ automobilového priemyslu. 

 

n Psychologické atribúty atraktivity zákazníka 

Predstavujú hodnoty a postoje, ktoré dodávateľ i zákazník majú spoločné, resp. ich obdobne hodno-

tia a uplatňujú. Sú to často pomerne náročnejšie postihnuteľné aspekty vzťahov, ako napríklad štýl 
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3. 5 Kvalita a atmosféra obchodných vzťahov

Súhrnný pohľad nám poskytuje hodnotenie kvality a atmosféry súčasných obchodných vzťahov so 

zákazníkom. 

Retrospektívna analýza slabých stránok, ako aj transakcií a dôležitých problémov, umožňuje charakte-

rizovať atmosféru piatimi dimenziami: rovnováhou možností, stupňom spolupráce, úrovňou dôvery, 

spoločenskými a kultúrnymi rozdielmi, úrovňou vzájomného porozumenia. Analýzu jednotlivých di-

menzií môžeme spracovať jednoduchou metódou otázok a odpovedí na tieto otázky. 

a) Rovnováha možností určuje každému účastníkovi vzťahov úroveň vzájomnej závislosti alebo 

nezávislosti. Otázky, ktoré si kladieme môžu byť tieto: 

Je problematické nahradiť zákazníka? ?

Prestane od nás zákazník v najbližšej budúcnosti nakupovať? ?

Kto z nás dvoch sa viac prispôsobuje? ?

Sme pripravení urobiť dôležité ústupky zákazníkovi? ?

Sme dôležitejší pre zákazníka ako on pre nás? ?

b) Stupeň spolupráce vyjadruje spôsob, ktorým podniky riešili problémy v minulosti a ako by ich 

mohli riešiť v budúcnosti.

Existujú časté nedorozumenia so zákazníkom? ?

Riešia sa nedorozumenia so zákazníkom rýchlo? ?

Vieme, aká je motivácia zákazníka? ?

Môžeme od zákazníka ľahko získať iné informácie okrem tých, ktoré nám bežne poskytuje? ?

Sú riadiaci pracovníci zákazníka pre nás ľahko dostupní? ?

Úroveň spolupráce sa v priebehu posledných rokov zlepšila alebo zhoršila? ?

c) Úroveň dôvery. Čím je vyššia, tým sú vzťahy trvalejšie. 

Náš spôsob rokovania so zákazníkom spočíva viac na vzájomnej dôvere než na vzťahoch 
daných legislatívou?

?

Dôverujeme informáciám, ktoré dostávame od zákazníka? ?

Snaží sa zákazník využívať výhody z našej spolupráce? ?

Môžeme priamo mať pripomienky voči zákazníkovi bez toho, aby sa s ním narušili vzťahy? ?




