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PRINCIP PRODEJE 

 

 

Základním principem prodeje je vzbudit 

pozornost zákazníka a přimět ho k 

nákupu zboží.  

Cesta k uskutečnění objednávky však není 

vůbec jednoduchá. Jednotlivé fáze prodeje 

si vysvětlíme na modelu AIDA. 
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AIDA 

Jedná se o model prodeje se dvěma 

různými pohledy: 

 

1. 90. léta 20. století: důraz kladen na 

prodávajícího … STARÝ MODEL 

 

2. 21. století: důraz kladen na 

zákazníka…NOVÝ MODEL 
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AIDA 

• A = attention: přilákat pozornost     

      zákazníka 

• I = interest: vzbudit jeho zájem 

• D = desire: seznámit s hlavními rysy  

        výrobku s důrazem na přínos 

• A = action: akce vedoucí ke koupi 
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Starý model AIDA: 

důraz kladen na prodavače 
 

1. ATTENTIONE …10% času 

 

2. INTEREST… 20% času 

 

3. DESIRE … 30% času 

 

4. ACTION …40% času 
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NEVÝHODY starého modelu 

1. Nemíří k vybudování dlouhodobého 

obchodního vztahu (jednorázový prodej) 

2. Neřeší emoce – výrobek nemusí splnit 

očekávání 

3. Centrem pozornosti je prodavač 

4. Moderní zákazník nesnáší manipulaci, 

vtíravost 
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Nový model AIDA: 

důraz kladen na zákazníka 

 

1. ATTENTIONE …40% času 

 

2. INTEREST……..30% času 

 

3. DESIRE ………. 20% času 

 

4. ACTION ……….10% času 
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Nový model AIDA: 

důraz kladen na zákazníka 

1. Fáze ATTENTIONE: budování atmosféry 

důvěry 

2. Fáze INTEREST: odhalení potřeb 

zákazníka 

3. Fáze DESIRE: prezentování řešení 

(představení výrobků) 

4. Fáze ACTION: vyjasnění a uzavření 

kupní smlouvy 
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HLAVNÍ CÍLE nového modelu: 
 

 

1. SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 

2. DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE 

 

Ke splnění těchto cílů přispívají první dvě fáze 

modelu AIDA, které jsou velmi prospěšné pro 

navázání vztahu se zákazníkem. 
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Nový model AIDA: 

důraz kladen na zákazníka 

Zákazník musí vnímat v prodávajícím 

osobu, která mu chce pomoci, ale nevyvíjí 

na něj žádný nátlak.  

 

Rozhodnutí zákazníka o koupi je vždy 

emotivní a závisí na osobnosti 

prodávajícího.  
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Chalíl Džibrán,  
libanonský malíř, básník a spisovatel 

žijící v USA, řekl:  

„Nebude-li výměna doprovázena láskou a 

laskavou spravedlností, povede jedny k 

lakotě a druhé ke hladu.“ 
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