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Rychlý způsob jak být přítomný na německém trhu

Překonání jazykové a „kulturní“ bariéry 

OZ má vybudované vztahy na nákupčí a má vybudované distribuční 

kanály

OZ se umí dostat k tendrům a veřejně vypisovaným zakázkám

Zvyšuje důvěryhodnost – rodilý mluvčí se prosadí i na telefonu

Je na místě činu – klienta ve svěřeném regionu obslouží rychleji než 

český obchodník

VÝHODY OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE



JAK OBCHODNÍ ZÁSTUPCI FUNGUJÍ? 

regionální (většinou dle oblastí PSČ/PLZ)  nebo 

zákaznická exkluzivita (typ nebo jména zákazníků)

odměňování na báze provize / fixu / kombinace 

obou

nastavte si klíčové identifikátory, které budete u 

OZ sledovat

musí pracovat aspoň pro dvě firmy, aby to nebyl 

Schwarzsystém

návrh smlouvy konzultujte s právníkem



Pozor na „černé ovce“

Vyžádejte si referenční zákazníky

Pozor na zpoplatněné „prezentační akce“

Fixní odměnu navázat na konkrétní cíle – měsíční reporting

Limitovat množství zasílaných vzorků

Povinnost hradit cestovní náklady při pozvání OZ do ČR

Pozor na smlouvu – exkluzivita, délka platnosti smlouvy, podmínky 

odstoupení od smlouvy

NA CO SI DÁT POZOR



Odkazujte na web v NJ/AJ ► pozor na chyby v klíčových pojmech

Oslovujte obchodní zástupce/firmy v němčině

Jasně definujte cílovou skupinu zákazníků

K oslovení připojte co nejvíce informací - katalog, reference, certifikáty, 

atraktivní cena – ideálně v němčině

Upozorněte na přidanou hodnotu

Jako kontaktní osobu ideálně uvádějte němčináře

Nečekejte, že Vám každý odpoví na e-mail – telefonujte!

DOPORUČENÍ PRO EFEKTIVNÍ OSLOVENÍ 

OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ



Portál www.handelsvertreter.de

JAK NAJÍT OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE?

http://www.handelsvertreter.de/


Databáze WLW

Bezplatná databáze Wer liefert was www.wlw.de

Možnost filtrování výsledků na základě klíčových slov 

a zaměření firmy

Možnost zalistování firemního profilu pro české firmy 

► zpoplatněné – informace k zalistování 

dusseldorf@czechtrade.cz

JAK NAJÍT DISTRIBUTORA?

http://www.wlw.de/
mailto:dusseldorf@czechtrade.cz


Používejte profesní sociální sítě ► profesní LinkedIn

a Xing, generace 45+ let často není na Facebooku

JAK NAJÍT DISTRIBUTORA?
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