
Téma č. 3: Analýza procesu riadenia 
vzťahov so zákazníkmi v organizácií 

Prednáška: doc. Ing. Gabriela Bartáková, PhD. 
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Charakteristiky nového trhového prostredia by sa dali zhrnúť do 
niekoľkých oblastí: 

• Silnejúce postavenie zákazníkov a koncentrácia kúpnej sily, čo je 
charakteristické predovšetkým racionálnym chovaním sa zákazníka pri 
výbere a preferencii značky, klesajúcim vplyvom reklamy vzhľadom na 
pokles jej efektívnosti a v neposlednom rade fúzie podnikov ako 
dôsledok tvrdého konkurenčného boja, v ktorým vyhrá len najlepší. 
Väčšina firiem má snahu prekročiť očakávania zákazníkov a tak posilniť 
ich lojalitu. Mnohé z nich prešli na marketing typu „celoživotného 
uspokojovania potrieb" v zmysle realizácie tzv. celoživotných dodávok 
pravidelne spotrebúvaných produktov /napr. káva, čaj, a pod./, 
samozrejme za nižšiu jednotkovú cenu. 

• Roztrieštenosť spotrebiteľských trhov dáva priestor pre realizáciu 
tzv. „mikromarketingu", ktorého koncepcia je zameraná na realizáciu 
stratégie pre stále sa zmenšujúce trhy zákazníkov. Priblížiť sa 
k spotrebiteľovi čo najbližšie a produkovať presne podľa jeho potrieb 
a želaní. Úspech je však podmienený existenciou vysokého stupňa 
flexibility pri zmenách preferencií a v okamžitej reakcii producenta na 
tieto zmeny. 

• Nutnosť identifikovať zdroje konkurenčnej výhody vyplýva 
predovšetkým z rastúcej nasýtenosti trhu. Aby bola firma 
v konkurenčnom boji úspešná je potrebné aby posilnila vzťahy 
s jednotlivými zložkami distribučného reťazca. Predovšetkým si 
vytvorila, či posilnila vzťahy so zákazníkmi cez maximalizáciu hodnoty, 
ktorú im ponúka. Táto v sebe zahŕňa nielen cenu, ktorú zákazník musí za 
tovar zaplatiť, ale aj jeho spoľahlivosť, bezpečnosť, jednoduchosť 
obsluhy, či známosť. Vzťahy so sprostredkovateľmi môžu byť opäť 
významnou konkurenčnou výhodou pri poskytovaní celkovej hodnoty 
produktu zákazníkovi, vrátane ceny. Nakoniec i vhodná voľba 
dodávateľa a efektívnosť dodávateľského reťazca má výrazný vplyv na 
celkovú úspešnosť firmy pri obsluhe vybraného trhu. Myšlienka 
integrácie v dodávateľsko-odberateľskom reťazci sa stala významným 
faktorom úspechu v konkurencii. Keďže celkové náklady podniku 
i kvalita služieb zákazníkom do značnej miery závisia od štruktúry 
dodávateľsko-odberateľského reťazca a na komunikácii vnútri neho, je 
pochopiteľne dôležité klásť veľký dôraz na jeho riadenie. 
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Cieľovou orientáciou firemných manažmentov je zákazník, so všetkými jeho 
charakteristikami a nákupnými zvyklosťami. Marketingové prístupy vychádzajú zo suverenity 
spotrebiteľa /zákazníka/ na trhu, a preto majú vysokú účinnosť pri hľadaní riešení problémov 
uplatnenia. Väčšina podnikateľských subjektov dnes čelí týmto najfrekventovanejším problémom 
pri obsluhe trhov konečného spotrebiteľa: 

• Zákazník je stále skúsenejší a citlivejší na cenu. 
• Zákazník má stále zložitejší životný štýl a žiada väčší komfort pri 

nákupe. 
• Zákazník má stále väčšie požiadavky na služby a menšiu lojalitu 

k dodávateľovi. 
• Podniky vynakladajú veľa neefektívnych prostriedkov na komunikáciu 

s trhom (reklama sa stáva drahou a neefektívnou, náklady na podporu 
predaja a riadenie predajného personálu rastú). 

• Ponúkané produkty sa len nevýrazne líšia od produktov konkurenčných. 

A tak si vcelku oprávnene kladú marketingoví manažéri firiem 
nasledovné otázky: 

• Ako identifikovať ten správny segment, či segmenty, na ktoré treba 
zamerať všetko podnikateľské úsilie? 

• Ako odlíšiť našu ponuku od konkurenčnej ponuky? 
• Ako reagovať na neustály tlak zákazníkov na znižovanie cien? 
• Ako ďaleko možno zájsť pri prispôsobovaní produktov individuálnym 

potrebám zákazníkov? 
• Ako znížiť náklady na získavanie zákazníkov? 
• Ako si vybudovať lojalitu našich zákazníkov? 
• Ako identifikovať najefektívnejšie segmenty zákazníkov? 
• Ako obstáť v konkurenčnom boji pri neustálom znižovaní nákladov zo 

strany konkurenta? 
• Ako merať efektívnosť reklamy, podpory predaja, či PR? 
• Ako zvýšiť produktivitu predajného personálu? 
• Ako vybudovať viac predajných kanálov a zabezpečiť efektívnosť ich 

fungovania? 
• Ako orientovať ostatné podnikové útvary, aby sa venovali potrebám 

zákazníka? 
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Zákazník ako stredobod záujmu marketérov 

„Kto je zákazník? Zákazník je najdôležitejšou 
osobou v našej kancelárií" 

„Zákazník nie je na nás závislý ... my sme závislí 
na ňom" 

„Zákazník nenarušuje našu prácu ... dáva našej 
práci zmysel" 

„Nie sme takí láskaví, že mu slúžime, on je taký 
láskavý, že nám dáva príležitosť mu slúžiť" 

„Zákazník je osobou ktorá nám sprostredkúva 
svoje potreby a želania, našou prácou je ich 
efektívne uspokojiť" 

„Ako je možné podmaniť si zákazníka 
a uspokojiť ho lepším spôsobom ako 
konkurencia?... tajomstvo je skryté 
v efektívnejšom procese identifikácie 
a uspokojovania jeho potrieb" 
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Potreba udržať si stálych zákazníkov 

• Zvyšujúca sa nasýtenosť trhov spôsobuje rast nákladov na 
získavanie nových zákazníkov 

• Získavanie nových zákazníkov - náročná úloha vo vysoko 
konkurenčnom trhovom prostredí 

• Málo pozornosti udeľovanej udržiavaniu si zákazníkov 
stálych. Podniky by mali preto klásť veľký dôraz na 
udržiavanie doterajších zákazníkov a rozvoj obchodných 
vzťahov s nimi 

• Kritérium trhového podielu, nahradzované kritériom 
zákazníckeho podielu determinovaného štruktúrou 
zákazníckej základne 

• Nástroj na získavanie a udržiavanie si stálych zákazníkov -
poskytovanie spotrebiteľskej pridanej hodnoty 
a zabezpečovanie spokojnosti zákazníka 

• Stratený zákazník totiž predstavuje viac než stratu z jedného 
nezrealizovaného obchodu. Spoločnosť prichádza o zisk 
z jeho celoživotných nákupov a opäť musí vynakladať 
prostriedky na získavanie nových zákazníkov 

PROCES komplexnej snahy marketérov o získanie a udržanie si 

stáleho zákazníka : 

• Vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov 

• Predaj potenciálnym zákazníkom 

• Udržiavanie si celoživotných zákazníkov 
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Medzinárodná poradenská firma Bain and Company dokázala, že: 

• získať jedného nového zákazníka stojí firmu približne päťkrát 

viac než udržať jedného existujúceho zákazníka. 

• existuje vysoká závislosť medzi veľkosťou trhového podielu 

a veľkosťou zisku, nás by však mala zaujímať kvalita tohto 

trhového podielu. 

• aj relatívne malé zlepšenie ukazovateľa stálosti zákazníkov 

(ktorá sa vyjadruje ako počet obchodných prípadov 

uskutočnených so stálymi zákazníkmi v súčasnosti k počtu 

obchodných prípadov tohto typu v minulom období) môže mať 

významný vplyv na rast ziskovosti firmy. 
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Prečo je stály zákazník „ziskovejší" ako nový? 

• Náklady na získavanie nového zákazníka sa môžu niekedy vrátiť až 

za niekoľko rokov. 

• Čím je s nami zákazník spokojnejší, tým väčšiu časť nákupov 

uskutoční u nás a v najlepšom prípade sa staneme jeho jediným 

dodávateľom. 

• Predaj stálym zákazníkom sa neustále zlacňuje, priemysloví 

odberatelia sú ochotní zdieľať so svojimi dodávateľmi výrobného 

plány, plány zásobovania materiálom a surovinami atď., čo vedie 

k ďalšiemu zníženiu nákladov. 

• Odporúčania spokojného zákazníka býva tou najlepšou reklamou -

spokojný zákazník privádza ďalších zákazníkov a prispieva tým 

k rastu našej ziskovosti. 

• Ďalšou výhodou pevného vzťahu k zákazníkovi je podľa firmy Bain 

and Company jeho menšia citlivosť voči zmene cien, ktorá sa 

prejavuje menšou ochotou prejsť k inému dodávateľovi pri raste cien 

nakupovaných výrobkov. 

• Výpočet ukazovateľa prínosu zákazníka za dobu „životnosti" je 

podmienený odhadmi peňažných tokov vydaných zákazníkom za náš 

tovar v niekoľkých budúcich rokoch, ktoré zodpovedajú 

predpokladanej dobe jeho „životnosti". S týmito údajmi môžeme bez 

problémov vypočítať vplyv rastúceho ukazovateľa stálosti 

zákazníkov na rast zisku i na rast ich „životnosti". Tieto informácie 

slúžia ako nevyhnutný podklad pre rozhodovanie o výdajoch 

v oblasti marketingu. 
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Stratégie obslúženia jednotlivých štádií rozvoja zákazníka 

Proces rozvoja zákazníkov má nasledovné etapy: 

• Predpokladaní zákazníci - sú tí, ktorí by mohli za určitých 

okolností produkt kúpiť 

• Potenciálni zákazníci - sú tí, ktorí prejavia záujem o produkt 

a ochotu kúpiť si ho 

• Diskvalifikovaní zákazníci - takí, ktorí nemajú dostatočnú 

kúpnu silu, aby si produkt mohli kúpiť 

• Zákazníci nakupujúci prvý krát - sú tí, o ktorých bude mať 

firma záujem v zmysle ich premeny na zákazníkov stálych 

• Opakovaní zákazníci - zákazníci, ktorí boli spokojní 

s našim produktom a vrátili sa opäť k nám. 

• Klienti vzácna skupina zákazníkov vytvorená 

z opakovaných zákazníkov, ktorí dávajú prednosť nášmu 

produktu pred konukurenčným, nakupujú produkty 

výhradne u rovnakého predajcu 

• Stúpenci - danú firmu a jej produkt „velebia" a presvedčujú 

aj ostatných o výhodnosti nákupu 

• Partneri - určitým spôsobom sa podieľajú na obchodných 

aktivitách firmy. 

8/24

doc. Ing. Gabriela Bartáková, PhD. OCR by Netro



1 Predaj zákazníkom prvého kontaktu 

• Ide o porovnávanie vnímaných a očakávaných prínosov 

a hodnotenie na stupnici: 

Veľmi spokojný - Spokojný - Neutrálny - Nespokojný - Veľmi 

nespokojný. 

• Pravdepodobnosť, že sa z tohto zákazníka stane zákazník 

opakovaný závisí od úrovne spokojnosti s jeho prvým nákupom. . 

Podniky dnes robia chybu v tom, že rozoznávajú len spokojných 

a nespokojných zákazníkov. 

• Využitie nástroja hodnotenia spokojnosti výpočet tzv. indexu 

spokojnosti zákazníkov /ISZ/. ISZ ukáže, do akej miery sú 

zákazníci s našim produktom spokojní. Výskumy TARP ukazujú, 

že zákazníci sú nespokojní so svojimi nákupmi približne v 25 % 

nákupov. Problémom však je, že až 95 % z nich sa vôbec 

nesťažuje. 

Z týchto dôvodov podnik spracúva odhad stratených zákazníkov /viď príklad 2/. 

Podnik má celkom 64 000 zákazníkov. 

Päťpercentná ročná strata zákazníkov, vyvolaná nekvalitnými službami činila 3 200 

zákazníkov /0,05 x 64 000/. 

Priemerný stratený zákazník prinášal hrubý príjem vo výške 40 000,- Sk. 

Podnik tak v dôsledku nekvalitných služieb prišiel o 128 000 000,- Sk /3 200 x 40 000/. 

Zisková marža činili 10 %. Čistá strata podniku je potom 12 800 000,- Sk /0,10 x 

128 000 000/ Záver: uvedenému podniku by prospelo venovať sa službám zákazníkom. Keby 

prostriedky čistej straty obetoval práve na tento účel, zneutralizuje straty zákazníkov. 

Racionálny prístup riešenia sťažností, ako majú vytvorené v Pizza Hut. či Whirlpool 

možno konkretizovať nasledovnými princípmi: 

• Čo najrýchlejšie kontaktovanie sťažujúcich sa zákazníkov. Čím dlhšie podnik váha. 

tým sa negatívne referencie rýchlejšie šíria 

• Vyčlenenie bezplatnej linky na prijímanie sťažností 24 hodín denne. 

• Akceptovanie zodpovednosti za chyby. 
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Príklad: Zhodnotenie nákladov na získanie zákazníkov /NZZ/ so ziskom od 

zákazníka za dobu jeho „životnosti" /ZZŽ/. Nasledovný príklad č. 1 uvádza, 

ako priemerné náklady na získanie zákazníka prekračujú priemerné zisky 

odhadované za dobu jeho životnosti: 

Príklad č. 1: 

1. Ročné náklady na predajcu 100 000,-

2. Počet ročných návštev predajcu 200 

3. Náklady na priemernú predajnú návštevu /1:2/ 500 

4. Priemerný počet predajných návštev potrebných na premenu 

potenciálneho záujemcu na zákazníka x 4 

5. Náklady na prilákanie nového zákazníka /NZZ/ - /3x4/ 2 000,-

Náklady 2 000,- Sk sú však podhodnotené, nakoľko nezahŕňajú náklady na reklamu, 

podporu predaja a prevádzku, ako aj skutočnosť, že všetci potenciálni zákazníci sa nemusia 

stať zákazníkmi skutočnými. 

Predpokladané zisky zo zákazníkov za dobu ich životnosti podnik odhaduje 

nasledovne: 

1. Ročné príjmy zo zákazníka 10 000,-

2. Priemerná doba lojality zákazníka v rokoch x 2 

3. Podniková zisková marža x 10 

4. Zisky za obdobie životnosti zákazníka /ZZŽ/-/1 x2x3/ 2 000,-

Aj tento odhad ZZŽ je skreslený a nadsadený, pretože nezahŕňa náklady na udržanie 

príslušného zákazníka prostredníctvom návštev predajcov, inzerátov, a pod.. Súhrnne ale treba 

konštatovať, že podnik za získanie nového zákazníka zaplatí viac, ako mu priemerný nový 

zákazník prinesie. Je teda nutné hľadať spôsoby, ako znížiť NZZ a zvýšiť ZZŽ. Ak chce znížiť 

NZZ, musí obmedziť náklady na podporu práce predajcov /napr. nahradenie osobných návštev 

telefonickým rozhovorom/ a zvýšiť efektívnosť premeny potenciálnych záujemcov na 

zákazníkov. Ak chce zvýšiť ZZŽ, musí každému novému zákazníkovi predať viac, udržiavať 

si zákazníkov dlhšiu dobu a predávať im viac vysoko ziskových položiek svojho 

produktového portfólia. Pri realizácii týchto krokov sa bude snažiť o maximalizáciu rozdielu 

medzi NZZ a ZZŽ. 
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2. Predaj opakovaným zákazníkom 

• zákazníci prvého kontaktu majú rôznu rentabilitu 

• nutnosť sústrediť sa na zákazníkov opakovaných s klasifikáciou 

podľa počtu opakovaní 

• čím dlhšie zákazníci zostanú podniku verní, tým budú výnosnejší. 

Potvrdzujú to nasledovné dôvody: 

• Nákupy stálych zákazníkov firmy sa postupne zvyšujú - v prípade 

spokojnosti zákazníkov, ak ich potreby rastú, kupujú viac - využitie tzv. 

krížového predaja , t.j. k danému sortimentu pridávajú ďalšie položky 

/napr. banka ponúkne svojmu klientovi, ktorý v nej má sporožírový účet 

výhodný úver/ alebo . predaja inovovaných produktov /. 

• Náklady na obsluhu stálych zákazníkov postupne klesajú, nakoľko práca 

s nimi sa mení v rutinu a vybudovaním vzťahu dôvery ušetrí obom 

stranám veľa námahy, času a peňazí. 

• Veľmi spokojní zákazníci podávajú svoje referencie ďalej. 

• Dlhodobí zákazníci sú menej citliví na to, ak predávajúci pristúpi 

k odôvodnenému zvyšovaniu cien. 

3. Obsluha klientov a stúpencov 

„Klientom" sa v terminológií marketérov označuje ten, kto je viac ako 

zákazník. Rozdiel medzi „klasickým" zákazníkom a klientom možno vidieť 

v troch rovinách. 

• O klientoch sú pracovníci firiem oveľa viac informovaní 

• Venujú im viac času pri obsluhe 

• Vzťah k nim je trvalejší a dôvernejší. 

Stúpencom možno označiť spokojného klienta, či „fanúšika" našej firmy. 

Možno ich pritiahnuť rôznymi členskými zvýhodneniami pre kluby našej 

firmy. Hľadajú sa v bezprostrednom okolí našich stálych zákazníkov. 
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4. Stratégia partnerstva 

• najvyšší stupeň spolupráce firmy a jej zákazníkov. 

• typická pre trhy organizácií, viac ako pre trhy konečného 

spotrebiteľa. 

• zmena tzv. transakčného marketingu na marketing vzťahov 

Tabuľka 3.1 Rozdiely medzi transakčným a vzťahovým marketingom 

Transakčný marketing 

- orientácia na izolované obchodné 

prípady 

- nepravidelný kontakt so zákazníkmi 

- dôraz na vlastnosti výrobku 

- krátkodobé plánovanie 

- malý dôraz na kvalitu služieb 

poskytovaných zákazníkom 

- obmedzená motivácia plniť všetky 

požiadavky zákazníkov 

- kvalita produkcie je závislá 

na zamestnancoch vo výrobe 

Vzťahový marketing 

- orientácia na stálych zákazníkov 

- pravidelný kontakt so zákazníkmi 

- dôraz na vytváranie hodnoty vnímanej 

zákazníkmi 

- dlhodobé plánovanie 

- vysoký dôraz na kvalitu obslúženia 

zákazníkov 

- snaha splniť všetky očakávania 

zákazníkov 

- kvalita je záležitosťou všetkých 

zamestnancov 
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Definícia spotrebiteľskej pridanej hodnoty a spokojnosti 
zákazníka 

• Zákazník oceňuje hodnoty, ktoré preň predstavujú 
jednotlivé ponuky 

• Uspokojenie zákazníka rastie ak skutočná hodnota 
prevyšuje jeho očakávanie, čím rastie aj 
pravdepodobnosť opakovaného nákupu 

Spotrebiteľská pridaná hodnota = rozdiel medzi celkovou spotrebnou 
hodnotou a celkovou spotrebnou cenou. 
Spokojnosť zákazníka = potešenie, či sklamanie vyplývajúce 
z porovnania spotrebiteľského úžitku /skutočného/ s očakávaným 
úžitkom a nástroj pre udržanie zákazníka. 
Vysoko spokojný zákazník: 

• Je dlhšiu dobu verný 
• Kupuje viac nových a zdokonalených produktov 
• Hovorí s uznaním o produktoch firmy 
• Venuje menej pozornosti konkurenčným ponukám 
• Je menej citlivý na zmenu ceny 
• Nevyžaduje množstvo informácií ak je stálym zákazníkom, čim 

šetrí čas a náklady pre firmu 
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Meranie ziskovosti vzťahu so zákazníkom 

• Ktorí zákazníci prinášajú najväčší zisk? 
• Ktorí prinášajú stratu? 
• Ktoré produkty pre ktorých zákazníkov predávame s najväčším 

ziskom? 

Podnik realizuje 80% svojho zisku vďaka 20% svojich zákazníkov. 
Ako identifikujeme tých 20%? 

Analýza zákazníkov: - Kto je náš najlepší zákazník? 
- Aké má charakteristiky? 
- Aký zisk prináša podniku? 

Východiská merania nákladov zákazníckeho servisu 

Zisk na jedného zákazníka = realizované tržby - celkové náklady 
na obstaranie predaných produktov 

• K samotným nákladom na obstaranie produktu je nutné prirátať 
aj náklady na obsluhu zákazníka, ktoré môžu byť výrazne 
diferencované pri rôznych skupinách zákazníkov, t.j: 

Nízka zisková marža + dodatočné náklady na obsluhu = strata 
Vysoká zisková marža + špeciálne služby (vysoké náklady) = 

strata 

• Dvaja zákazníci, ktorí kúpia rovnaký mix produktov a služieb za 
rovnakú cenu v rovnakom období NIE SÚ PRE PODNIK 
ROVNAKO ZISKOVÍ. 

• Zmena objednávok, špeciálne verzie produktov, osobitné 
dodacie podmienky, zvýšené nároky na komunikáciu 
s podnikom môžu viesť k stratovosti zákazníka 
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Spoločnosť musí poznať zdroje zisku a štruktúru nákladov. 

• Predávame zákazníkovi tovar kvôli objemu alebo ziskovej 
marži? 

• Je možné zvýšiť ziskovosť zmenou balenia, predaja, distribúcie 
alebo celkového prístupu k zákazníkom? 

• Máme dostatočný objem predaja na poskytované rabaty a služby 
zákazníkom? 

• Dokážeme zmenou stratégie predaja pozmeniť nákupné 
zvyklosti zákazníka tak, aby sme dosiahli vyšší zisk? 

Proces identifikácie stratových a ziskových zákazníkov 
1. Uzatvorenie obchodu 

- Akú veľkú námahu musíme vynaložiť, aby sme uskutočnili 
obchod s daným zákazníkom? 
- Aké veľké sú jednotlivé objednávky? 
- Sme jediným dodávateľom alebo jedným z viacerých? 

2. Spôsob objednávania 
- Aký spôsob zákazník preferuje? (osobne, telefonicky, e-mail) 
- Aký je proces objednávania? (manuálny, automatizovaný) 
- Ako často nás zákazník kontaktuje na ujasnenie objednávky? 
- Ako často je objednávka zrušená alebo pozmenená? 

3. Proces distribúcie a dodania 
- Aké sú podmienky odberateľa na dodanie tovaru alebo služby? 
- Ako ovplyvňuje proces objednávania veľkosť zásob na sklade? 
- Vyžaduje zákazník menší objem dodávky ako je štandard? 
- Vyžaduje neštandardné balenia? 

4. Zber pohľadávok a platobná disciplína 
- Aká je platobná disciplína zákazníka? 
- Ako nákladné sú naše procesy účtovania? 

5. Servis a podpora zákazníka 
- Ako využívajú zákazníci servis a inú podporu po zakúpení 
tovaru alebo služby? 
- Sú tieto služby fakturované samostatne alebo sú zarátané 
v cene tovaru alebo služby? 
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Analýza stratových zákazníkov 

Ziskovosť zákazníkov je najdôležitejším ukazovateľom pre podnik, 
treba však zohľadniť aj: 

• Zákazník, ktorý je momentálne stratový, sa môže v budúcnosti 
stať vysoko ziskovým 

• Zákazník sa môže podieľať na krytí fixných nákladov v prípade, 
že optimálne nevyužívame kapacitu podniku 

• Zákazník nám poskytuje určitú kredibilitu v danom odvetví 
• Životný cyklus výrobku je v neziskovej fáze, ale vieme, že 

v budúcnosti prejde do ziskovej etapy (produkty s vysokými 
nákladmi ne získanie zákazníka) 

Potreba: Definovať strategický dôvod, prečo predávame stratovým 
zákazníkom a aké veľké straty to spôsobuje. 

Cieľ: Postupný presun stratových zákazníkov medzi ziskových alebo 
zrušenie obchodného vzťahu. 

Spätné informácie od zákazníkov o ich spokojnosti 

Najziskovejší zákazníci si zaslúžia najväčšiu pozornosť podniku. 

Kritériá na vyhodnotenie spokojnosti zákazníka: 
1. Termíny splatnosti 
2. Kvalita produktu 
3. Cena produktu 
4. Rýchlosť odstránenia nedostatkov 
5. Poskytovaný servis 
6. Technická podpora 
7. Dodržiavanie dodacích termínov 
8. Odbornosť personálu 
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Celkový realizovaný zisk firmy z pohľadu zákazníkov 

• Po uskutočnení analýzy ziskovosti zoraďte zákazníkov od 
najziskovejších po najstratovejších 

• Pri ziskových zákazníkoch uvažujte o možnosti zníženia 
nákladov, ktoré s nimi vznikajú, zjednodušením alebo 
elimináciou niektorých aktivít 

• Pri neziskových až stratových zákazníkoch sa pokúste zmeniť 
spôsob doterajšieho obchodu (väčší objem predaja tovaru 
s vyššou ziskovou maržou a menší s nižšou) 

• Viac sa zamerajte na zákazníkov, ktorí prinášajú najväčšie zisky 
a menej na tých, ktorí prinášajú najväčšie tržby 

• Analýza pravdepodobne ukáže Paretovo pravidlo 20 - 80. Pri 
menej ziskových zákazníkoch je potrebné zvýšiť ich objem 
predaja, znížiť náklady a zlepšiť komunikačný proces. 
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Potreba orientácie útvarov v rámci organizačnej štruktúry na zákazníka 
Je zrejmé, že v koordinovanom úsilí moderného marketingového manažmentu nie je 

marketing jediným útvarom, ktorého stredobodom záujmu je zákazník. Nasledovný rozpis popisuje 
ideálny stav v orientácii ostatných podnikových útvarov na zákazníka: 

• Výskum a vývoj: 
o Vyhradzujú si čas na stret so zákazníkom a identifikáciu jeho problému. 
o Vítajú zapojenie pracovníkov marketingu, produkcie a ďalších útvarov do 

každého nového projektu. 
o Využívajú benchmarking konkurenčných produktov a hľadajú „prvotriedne" 

riešenie. 
o V priebehu projektu získavajú reakcie a návrhy zákazníkov. 
o Nepretržite produkt zdokonaľujú a vylepšujú na základe trhového ohlasu. 

• Nákup: 
o Aktívne vyhľadávajú najlepších dodávateľov namiesto toho, aby vyberali spomedzi 

existujúcich. 
o Budujú dlhodobé vzťahy s menším množstvom spoľahlivejších dodávateľov 

garantujúcich vyššiu kvalitu. 
o Nenakupujú za nižšiu cenu na úkor kvality. 

• Produkcia: 
o Vyzývajú zákazníkov k tomu, aby navštívili ich prevádzky. 
o Navštevujú zákazníkov, aby sa oboznámili so spôsobmi používania produktu. 
o Ochotne pracujú „cez čas", aby splnili sľúbené dodacie lehoty. 
o Neustále hľadajú spôsoby, ako zrýchliť proces produkciu, resp. znížiť náklady. 
o Neustále zlepšujú kvalitu produktu. 
o Uspokojujú potreby zákazníkov v oblasti „individuálneho prispôsobenia" produktu. 

• Marketing: 
o Definuje potreby a želania predstaviteľov jednotlivých segmentov. 
o Rozdeľuje rozpočet na efektívnu marketingovú komunikáciu s trhom. 
o Nepretržite sledujú imidž podniku na verejnosti a úroveň spokojnosti zákazníkov. 
o Nepretržite zhromažďuje a vyhodnocuje nápady na nové produkty, na zdokonalenie 

existujúcich produktov a na služby uspokojujúce potreby zákazníkov. 
o Ovplyvňujú ostatné podnikové útvary, aby vo svojej činnosti mysleli na zákazníka. 

• Logistika: 
o Vytyčujú vysoký štandard dodacích lehôt a sledujú jeho dodržiavanie. 
o Vybavujú reklamácie, sťažnosti a realizujú služby zákazníkom počas a po predaji. 

• Účtovníctvo: 
o Spracúvajú pravidelné výkazy „ziskovosti" podľa produktov, trhových segmentov, 

geografických oblastí /regiónov, predajných teritórií/, veľkosti objednávok, 
distribučných ciest a jednotlivých zákazníkov. 

o Vystavujú faktúry a zdvorilo a rýchlo odpovedajú na dotazy zákazníkov. 
• Financie: 

o Chápu a podporujú marketingové výdavky /napr. reklama zameraná na tvorbu 
imidžu/, ktoré predstavujú marketingové investície vytvárajúce dlhodobé 
preferencie a lojalitu zákazníkov. 

o Prispôsobujú platobné podmienky finančným požiadavkám zákazníkov. 
o Prijímajú rýchle rozhodnutia vzhľadom k úverovej dôveryhodnosti zákazníkov. 

• Public relations: 
o Rozširujú priaznivé informácie o podniku a „obmedzujú škôd" spôsobené 

nepriaznivými informáciami na verejnosti. 
o Plnenie funkcie interného zákazníka a verejného advokáta v záujme lepších 

podnikových zásad a praktík. 
• Ostatní zamestnanci, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi: 

o Sú kompetentní, zdvorilí, optimistickí, dôveryhodní, spoľahliví a pohotoví vo 
svojich reakciách. 
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CRM ako výzva nového trhového prostredia 

Základné východisko CRM: 

- rozdiely medzi ich výrobkami, či službami začínajú byt málo 

postrehnuteľnými 

- Rozdielne sa stávajú značky, či mená. 

- na trhu, ktorý ponúka tento veľmi podobný tovar je množstvo dodávateľov, 

ponúkajúcich ešte niečo naviac. 

- Firmy sa dnes musia viac ako v minulosti starať o získanie a udržanie nových 

zákazníkov. 

- Víťazmi v tomto boji o zákazníkov sa stanu tí, ktorí najlepšie pochopia ich 

potreby a sú najlepšie vybavení k tomu aby ich uspokojili. 

- CRM je logickou odpoveďou na tieto trendy na trhu, pretože to je 

systematický pokus o získanie maximálneho profitu a odozvy od zákazníkov 

na zistenie toho, kto naši zákazníci sú a čo od nás požadujú. 

- Efektívna implementácia CRM systému taktiež umožní optimalizovať 

procesy styku so zákazníkmi (front Office business processes). 

- CRM je súčasťou organizačnej kultúry, ktorá môže byť podporená 

informačnými technológiami, riadením práce a zmenami ako firmy vidia ich 

najcennejšie vlastníctvo - svojich zákazníkov. 

- Informačné technológie sú určite až na druhom mieste. Organizačná stratégia 

musí prísť na rad prvá. To CRM vyžaduje od zamestnancov firmy zmenu v 

myslení nasledovanú zmenou vo fungovaní organizácii. Zisk je samozrejme 

až na konci. 

- Firma strednej veľkosti by však mala nájsť spôsob ako implementovať CRM 

systém bez toho aby bolo nutné investovať príliš veľký obnos do nových 

technológii. 

19/24

doc. Ing. Gabriela Bartáková, PhD. OCR by Netro



Čo je proces CRM 

Je to spôsob riadenia informácií o zákazníkoch tak, aby sme s k nim mohli 

správať rozličným spôsobom. Je to tiež spôsob riadenia styku so 

zákazníkmi veľmi efektívnym a zároveň veľmi osobným spôsobom. To je 

cieľom a zároveň kľúčom k úspešnej implementácii CRM. Ak 

a keď systém funguje, tak rozliční zákazníci dostavajú individualizovanú 

opateru. 

Táto schopnosť správať sa k rôznym zákazníkom rozličným spôsobom je 

často popisovaná aj ako marketing jeden na jedného (one-to-one 

marketing). To sa dá povedať aj ako: "Poznám ťa, viem čo chceš a som 

schopný ti dať to čo chceš, kedy, ako a kde to chceš." 
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Štádia CRM procesu 

Dosiahnutie vyššie popísaného individualizovaného správania sa k zákazníkovi 

je CRM proces. Ma viacero fáz: 

1.) Identifikovanie zákazníkov 

V prvej fáze sa firma učí identifikovať svojich zákazníkov. Inými slovami 

každá spoločnosť musí začať CRM proces tým, že zistí kto jej zákazníci sú. 

To znamená poznať základné informácie o ľuďoch, ktorým svoje produkty 

alebo služby predáva. Takže prvý krok zahŕňa zbieranie informácii ako 

mená. adresy, e-mailové adresy, čísla účtov, telefónne čísla. Všetky tieto 

informácie sú potom uložené v databáze zákazníkov. Potom musí začať 

podnik s identifikovaním jednotlivých zákazníkov. 

2.) Rozdeľovanie zákazníkov 

Tento krok má dve fázy. V prvej sa identifikuje hodnota jednotlivých 

zákazníkov, keďže niektorí majú oveľa väčšiu hodnotu pre firmu ako ostatní. 

Pojmy ako "životná hodnota" alebo "potenciál rastu" nadobúdajú pri tejto 

činnosti na význame. 

Druhá fáza diferenciácie je získavanie informácii od zákazníkov o tom, čo 

potrebujú od nasej spoločnosti. Dôležité je tiež rozlišovať tieto potreby 

preferencie jednu od druhej. 

V tejto fáze CRM procesu začínajú mať dostatočné informácie o ich 

zákazníkoch na ponúknutie objemových a cenových dohôd. Ďalej môžu 

zvýšiť objem tržieb použitím tzv. Cross selling-u to znamená zvýšením 

predaja už existujúcim zákazníkom a to predajom produktov, ktoré súvisia s 

nimi už zakúpenými produktmi. 

3.) Interakcia so zákazníkmi 

Akonáhle máme k dispozícii dostatok informácii o našich zákazníkoch môže 

začať spolupráca s nimi. Inými slovami môže začať výmena alebo dialóg s 

nimi založený práve na týchto ich potrebách. 
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Tento dialóg musí byt kontinuálny z viacerých príčin. Musí byť kontinuálny 

aby sa firma neustále učila o svojich zákazníkoch, o ich potrebách, záujmoch 

a preferenciách. Neznamená to však otravovanie ľudí. Firma, ktorá obťažuje 

svojich zákazníkov tým, že ich neustále kontaktuje bez toho, aby zlepšovala 

ich životy, rýchlo stráca ich lojalitu. Takže každá interakcia musí mať svoj 

zmysel a tým musí byť nejaký benefit pre svojich klientov. 

4.) Prispôsobovanie ponuky 

Najzaujímavejšia časť celého procesu. Prispôsobovanie ponuky na základe 

informácii získaných v predošlých krokoch. Vďaka technológii je možné 

individualizovať niektoré aspekty produktov alebo služieb. Potom môže naša 

spoločnosť ponúknuť každému zákazníkovi zvláštnu skúsenosť pri interakcii 

s našou firmou. A to je ciel celého manažmentu vzťahov so zákazníkmi. 

Dôležité je tiež poskytnúť zákazníkom ďalšie doplnky ponuky počas 

interakcie so zákazníkom. Napríklad čo sa týka faktúr, termínov atď. 

V tejto fáze je individualizácia ukončená a to nie na základe nejakých 

dohadov, ale na základe reálnych informácii. A tieto vedomosti môžu byť 

využité na triedenie zákazníkov a ponúk obrovským množstvom spôsobov. 

Taktiež oddeliť hodnotných zákazníkov od ostatných. 

Poisťovacia spoločnosť 

Ďalší príklad je z veľkej poisťovacej spoločnosti, ktorá mala firemné pravidlo, 

ktoré nedovoľovalo zákazníkom meniť poisťovacích agentov. Toto pravidlo malo za 

úlohu zamedziť vzniku kultúry, kde by poisťovací agenti jednej spoločnosti medzi 

sebou súťažili o súčasných klientov. Tato spoločnosť mala veľmi dobre vypracovane 

referenčné dáta. Z dôvodu poklesu obnovení poistiek starými klientmi, ktorých 

pomer bol značne pod normálom spoločnosti, bola nutná presná rekapitulácia dát 

súvisiacich s obnovovaním týchto poistiek. 
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Hlavné výhody CRM pre zákazníka 

• Udržanie si zákazníka 

- Efektívna CRM stratégia umožní neustály dialóg so zákazníkom. 

Pochopením kto zákazníci sú a čo potrebujú umožní doručenie produktov a 

služieb, ktoré potrebujú. 

- Ak je im poskytovaný efektívny servis v každom prípade keď s nimi prídeme 

do styku a to na každom mieste kde nás kontaktujú, tak sa nám zrejme podarí 

získať ich lojalitu. 

• Nižšie operačné náklady 

S adekvátnymi IT riešeniami môže CRM znížiť administratívne náklady, 

pretože množstvo transakcií spojených so zákazníkmi sa zautomatizuje. Toto 

taktiež zredukuje telefonické hovory alebo obchodné návštevy a umožní tým 

zamestnancom venovať sa iným činnostiam. A tým samozrejme venovať sa 

viacerým zákazníkom ako kedykoľvek predtým. 

•Optimalizovanie efektívnosti predajnej sily 

So všetkými informáciami na dosah ruky bude predajná sila oveľa efektívnejšia. 

Oveľa menej času stratí činnosťami, ktoré museli zamestnanci predtým 

vykonávať a bude sa môcť venovať činnosti, ktorá je pre nich hlavná -

predávaniu. A ak niektorý z najlepších predávajúcich opustí spoločnosť, 

nestratíme všetkých jeho zákazníkov, keďže informácie o nich už nemá len on, 

ale sú na dosah ruky pre celú spoločnosť. 

• Jednoduchšie plánovanie a predpovedanie 

Je oveľa jednoduchšie plánovať a predpovedať budúcnosť keď poznáme potreby 

a preferencie našich zákazníkov. S vysoko kvalitnou informáciu o spôsobe ich 

nakupovania môžeme ich budúce správanie určiť oveľa presnejšie a s väčšou 

istotou. 
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• Zvýšenie presnosti výroby 

S detailnou a aktuálnou informáciou o zákazníkoch sa predpovedanie produkcie 

stáva jednoduchším a náklady na skladovanie sa znižujú. 

• Zvyšovanie zisku zákazníka za dobu jeho životnosti 

Tento termín hovorí o budúcom zisku zo zákazníka. Efektívne CRM riešenie má 

pomôcť maximalizovať hodnotu našich zákazníkov, ktorá môže byť 

prepočítavaná mnohými spôsobmi a taktiež zahŕňa veľa vecí okrem vlastného 

predaja produktov zákazníkovi. Zahŕňa taktiež napríklad zisk zo zákazníkov 

získaných vďaka predošlému klientovi. Tento koncept sa stáva ešte zložitejším 

keď zoberieme do úvahy strategickú hodnotu zákazníka. Pri nej ide o hodnotu 

zákazníka pri zohľadnení jeho potenciálu rastu. 

Východiská implementácie PROCESU CRM: 

Komplexnosť operácii a organizácie znamená, že implementácia CRM stratégie 

vyžaduje podporu informačnými technológiami. Inými slovami efektívny 

manažment riadenia vzťahov so zákazníkmi vyžaduje pomoc počítačového 

software, ktorý je vyrobený na podporu, ukladanie a analýzu informácii, ktoré sa 

týkajú zákazníkov a umožňuje prístup k týmto informáciám všetkým 

zamestnancom, ktorí to vyžadujú a to v akomkoľvek čase. 

Táto základná funkčnosť je automatizovanie procesov na miestach priameho 

styku so zákazníkmi. Toto je to, čo charakterizuje CRM systém alebo aplikáciu 

- zbierať, organizovať a ukladať dáta a dávať ich k dispozícii ďalším 

oddeleniam spoločnosti ako napr. Objednávaciemu, účtovníckemu, výrobnému 

alebo distribučnému. A schopnosť optimalizovať činnosti v oddeleniach, ktoré 

prichádzajú do styku so zákazníkmi a tým znižovať náklady. To znamená 

zvýšenú hodnotu a vyšší zisk. 
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