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Ahojte všetci!  

Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si stiahli tento dokument v PDF v ktorom vám prezradím: 

“3 kroky, ako prirodzene priťahovať ideálnych klientov a 

nechať ich nech sa vám ozvú sami s prosbou o pomoc”  

Tu je odpoveď na otázku: 

Čo sa v tomto dokumente dozviete? 

1. Jedno malé cvičenie, ktoré si určite musíme urobiť, aby ste dokázali zmeniť váš 

pohľad na vec. Na jeho konci pravdepodobne uveríte, že dosiahnutie vašich 

finančných cieľov je oveľa jednoduchšie ako si myslíte. 

 

2. Ako vďaka jednej vete dokážeme identifikovať, kto je váš ideálny klient, kto je 

ochotný najviac vám zaplatiť a najmenej sa na ňom narobíte a najjednoduchšie ho 

získate.  

 

3. Ukážem vám ako týchto potenciálnych  ideálnych klientov pritiahnuť k sebe 

pomocou metódy VVP. Ak ste o nej ešte nepočuli, tak vám určite  odporúčam, aby 

ste pozerali aj naďalej. 

 

4. A ako mu predať vaše služby a produkty pomocou metódy C. M. F. Túto metódu 

používa veľmi málo ľudí, je takmer neznáma, ja som ju viac-menej vymyslel, verím, že 

vám určite pomôže.  

 

5. Na konci tohto dokumentu v PDF sa pár riadkami povenujem môjmu eśte len 

pripravovanému online tréningu, ktorý pre vás pripravujem a už teraz ho môžete 

získať za najlepších možných podmienok. 

 Verím, že kým sa dostaneme do časti o online tréningu, tak vám dám takú hodnotu, že pre 

vás účasť na tomto online tréningu bude no brainer, bude to jasná voľba a poviete si: 

Áno, Peťo! Toto chcem! :-)  

Poďme na to...  

Ešte predtým si však povedzme...  
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Pre koho toto je: 

  

- Toto je pre ľudí, ktorí predávajú 1 na 1. Teda tvárou v tvár - osobne. Môže to byť 

aj pre online marketérov. Aj ja som predával predtým všetko len online - pomocou 

predajných stránok a videí, ale prešiel som na metódu predaja 1 na 1.  

 

- Je to tak isto pre vás, ak chcete zvýšiť vaše ceny a to dokonca bez odporu. Cena 

mojich konzultácií bola do minulého roku 97 eur na hodinu, viem, že to nie je extra 

veľa, nie je to ani extra málo, ale je to viac ako bežná cena konzultácie ostatných ľudí. 

A jeden z mojich klientov, Paťo Žitník mi napríklad povedal, že som extrémne lacný, 

lebo jemu sa to vráti hneď pri nasledujúcom predaji. Vďaka týmto metódam budete 

môcť zvýšiť svoje ceny.  

 

- Toto je aj pre ľudí, ktorí chcú predať viac bez toho, aby museli naháňať klientov, 

tlačiť na nich alebo nimi manipulovať. Moji klienti mi často ešte aj poďakujú, keď 

dokončíme naše stretnutie.  

 

- A toto je pre ľudí, ktorí chcú úprimne pomôcť klientom, nevidia ich len ako 

chodiace peňaženky, ako tí pouliční predajcovia v Egypte. Jednoducho chcú ľuďom 

úprimne pomôcť, chcú aby dosiahli výsledky, ktoré si sami títo klienti prajú. 

 

Pre koho to naopak nie je? 

- Toto nie je pre ľudí, čo chcú nič nedelat a vydelat. Ja milujem toto české spojenie. 

Aj ja by som najradšej nič nerobil a zarábal, žiaľ viem, že v dnešnej dobe to tak 

nefunguje. Musíte si to proste odmakať.  

 

- Nie je to tiež pre ľudí, ktorí hľadajú len ďalšiu skratku, hack, ktorí chcú vybabrať 

so systémom. Ako som vravel, je to o poctivej práci, o pomáhaní druhým, až potom 

môžete od ľudí niečo žiadať.  

- Takisto to nie je pre tzv. predajcov „teplej vody“, nie je to pre ľudí, ktorí učia ako 

zarábať online a len na tom zarábajú.  

https://namaximum.eu/martin-online-trening/
https://namaximum.eu/martin-online-trening/
https://namaximum.eu/martin-online-trening/


 

Kliknite sem a zistite viac o možnosti získať 
pokročilý online tréning s 50% zľavou a bonus 
v hodnote 497€ k tomu >> 

Ja práve pracujem aj s reálnymi biznismi, reálnymi ľuďmi, ktorí nie sú len čisto onlajňáci. 

Vysvetlím to hneď teraz.  

Tu je milosrdne stručné predstavenie sa: 

Ahoj, volám sa Peťo Čelko.  

Vo svete online marketingu pôsobím už od roku 2015, čo je v online svete “gazilión” rokov. 

Konkrétne od októbra 2015.  

Pomocou týchto dvoch metód, VVP a C. M. F som dosiahol 53-percentnú úspešnosť 

predaja, 17,3-krát väčšiu veľkosť objednávky ako čokoľvek iné, čo som predtým robil v 

online.  

Moji klienti sú z reálnych podnikaní.  

Sú to finančníci, poisťováci, obchodníci so zlatom, s diamantmi, a pod., ľudia, ktorí majú 

reality, ktorí majú reklamné agentúry, ktorí robia služby na mieru – ako sú napríklad webové 

stránky, PPC reklama a pod., ale napr. aj frézovanie komínov.  

Mám klienta, ktorý robí army tréningy, mám tam joga štúdium, tréningy zvárania, vďaka ktorým 

môžu klienti môjho klienta zarábať 5000 eur mesačne v zahraničí. Tak isto tam je decluttering.  

Najprv si urobme si toto cvičenie (je veľmi dôležité): 

Choďte si, prosím, po pero a papier, ak ich nemáte poruke, tak si choďte po ne a potom sa  

vráťte k tomuto dokumentu. 

Na tento papier si napíšeme tieto 3 čísla (dôležité: čítaj vysvetlenie nižšie) 
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1. Koľko eur chcete zarábať na jedného klienta.  

Napíšte prosím vás prvú vec, ktorá vám v hlave vyskočí. Tu je kľúčové slovo, CHCETE. Koľko 

CHCETE ZARÁBAŤ. Nie koľko zarábate teraz, nie koľko zarába vaša konkurencia. 

Napíšte len jedno číslo, koľko chcete zarábať na jedného klienta. Len pre inšpiráciu, ale 

nemusí mať s vaším číslom nič spoločné, ja chcem zarábať na klienta 4000 eur. Zapíšte si 

to, skryte si to, nikomu to neukazujte.  

Akákoľvek odpoveď je správna, neexistuje zlá odpoveď. 

  

2.  Váš finančný cieľ na tento rok.  

Koľko eur chcete zarobiť za jeden rok? Zamyslite sa nad tým a napíšte si toto číslo. Vytiahnite 

si ho “len tak z päty” a napíšte si ho tam. Použite akékoľvek číslo, ktoré sa vám hodí. 

Napríklad ja by som tam mohol mať 400 000 eur.  

Moźno vám už napadlo, že tieto dve čísla potrebujeme na to, aby sme vedeli vypočítať, koľko 

ideálnych klientov budete potrebovať získať na dosiahnutie tohto cieľa. 

3. Koľko klientov potrebujem získať na dosiahnutie tohto cieľa?  

Toto číslo si neurčujeme z hlavy, ale vypočítame si ho a to nasledovne: 

Vydelíme váš ročný finančný cieľ (2. číslo z tohto cvičenia), sumou, koľko chceme 

zarábať na jedného klienta (1. číslo z tohto cvičenia). 

Čiže, v tomto modelovom prípade by to bolo 400 000 eur (finančný cieľ), deleno 4000 eur.  

Teda 400 000 / 4000 = 100. 

Vychádza mi, že potrebujem získať 100 ideálnych klientov za rok. Čo je menej ako 10 

ideálnych klientov za mesiac. Menej ako jedného za 3 dni. A tu prichádzame k AHA momentu 

tohto cvičenia.  

Za posledný rok získal 276 klientov, rok predtým 398 klientov. A teraz, keď vidím, že mi „stačí“ 

získať sto klientov tak je to pre mňa obrovský AHA moment. Mám pocit, že je to oveľa 

dosiahnuteľnejšie, ako som si myslel. Moja hlava funguje a rozmýšľa úplne inak ako 

doteraz. 

Keď sa túto otázku pýtam mojich klientov tak mi väčšinou odpovedajú, že potrebujú získať 23 

ideálnych klientov, alebo 50, prípadne 100 a podobne.  

A vtedy si uvedomia, že waw Peťo, veď to je dosiahnuteľný cieľ. A pomocou metódy, 

ktorú vám ukážem v tomto PDF dokumente váš cieľ môžete dosiahnuť ešte oveľa 

rýchlejšie. 
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Dobre. Poďme teda na to! 

Keď chcem vedieť ako môžeme pritiahnuť ideálnych klientov, tak musíte aplikovať do praxe 

tento vzorec: 

I.K + V.V.P. VZŤAH + C.M.F PREDAJ = €€€ 

Poďme si tieto 3 kroky postupne vysvetliť a rozmeniť na drobné. 

Prvý krok, I.K znamená, že si potrebujete odpovedať na otázku: 

 

Krok číslo 1: “Kto je môj ideálny klient?”  

Ako ho môžete identifikovať?  

Predstavte si situáciu, že by vláda schválila zákon, že by bolo nelegálne dostať 

zaplatené skôr, ako vaši klienti dosiahnu výsledky, ktoré chcú.  

A teraz sa zamyslite nad odpoveďou na túto otázku: 

“Aké vlastnosti by museli mať vaši potenciálni klienti, aby ste boli ochotní 

ich vzať za klientov?”  

Toto je veľmi dôležité! Čo sa tu deje?  

Touto otázkou a imaginárnou situáciou odvraciame všetku pozornosť od nás a nášho 

podnikania a dávame ju na toho klienta.  

A o tom je celý marketing, celý predaj. O pozornosti na klienta. Čo musí spĺňať on, nie vy, on! 

Čo musí mať, robiť a spĺňať, aby ste ho mohli zobrať za klienta. Lebo samozrejme, nikto z nás 

nechce pracovať zadarmo.  

Ukážem vám príklad na mne.  

Keď robím marketingový biznis mentoring, tak sa zamýšľam napríklad nad tým takto:  

1. Mal by to byť začínajúci podnikateľ alebo už skôr pokročilý?  

No samozrejme že pokročilý, lebo ten už má nejakú tú databázu kontaktov, možno má nejakú 

fanpage, nejaké telefónne čísla. Už robil rôzne predajné kampane, stratégie. Ja sa viem na to 

pozrieť, väčšinou viem veľmi rýchlo zistiť, čoho by mal robiť viac, čoho menej, čo by mohol 

ešte ďalšie pridať. Lebo začínajúci podnikatelia sú síce fajn, ale tam sa často ako keby varí z 

vody. 
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2. Je to niekto, kto sa považuje za „príliš veľkého profesionála“ alebo niekto, kto 

má rád marketing a predaj? 

Je to človek, ktorý mi hovorí že nie, nie, nie Peťo. My musíme byť seriózni, ja nemám rád tento 

„lacný“ predaj, tieto mega ponuky a bla bla bla.  

Alebo či je to niekto, kto má rád marketing a predaj, kto rád pomáha ľuďom, kto rád ukazuje 

hodnotu svojej služby, svojho produktu, kto rád dosahuje výsledky pre ľudí.  

Samozrejme, že to je človek, ktorý má rád marketing a predaj. Lebo to je spôsob, akým ja 

pomáham ľuďom.  

3. Je to niekto, kto chce robiť všetko zdarma alebo je ochotný investovať do 

reklamy? 

Prečo je pre mňa lepší človek, ktorý chce investovať do reklamy? Lebo reklama je katalizátor, 

ktorý všetko urýchľuje. 

Pri správne nastavnem systéme a reklame si vieme „kúpiť“ kontakt, vieme si “kúpiť” klienta, 

keď vieme, že za tým máme fungujúci systém.  

4. Je to niekto, kto predáva pár eurové produkty, alebo „drahé“ služby?  

Žiadna služba nie je príliš drahá, len my nevieme ukázať, aké sú jej výhody. Samozrejme, že 

„drahé“ služby, lebo tam potom vieme veľmi pekne pomocou metódy VVP ukázať, že hodnota 

tej služby je naozaj vysoká, oplatí sado nej investovať. 

Napríklad, keď mám cieľ zarábať 4 tisíc. eur na jednom klientovi, tak keby som to bral cez 

príklad realitného makléra, tak jemu stačí urobiť jeden dva predaje a vráti sa mu celá jeho 

investícia do mojich služieb a všetko ostatné je už pre neho čistý zisk. 

Apelujem aj na vás. Urobte si aj vy podobné cvičenie a zamyslite sa nad tým, čo musí 

spĺňať váš ideálny klient. 

Spíšte si, aké by mal mať vlastnosti, aby ste ho zobrali ako klienta, keby ste dostali zaplatené 

len keď dosiahne ním želané výsledky.  

Príklad zamerania sa na ideálneho klienta: 

Dušan Šulov, špecialista na investovanie absolvoval u mňa bezplatnú konzultáciu. 

Na jej základe zmenil zameranie na trochu iného ideálneho klienta. A výsledok? 

Za 3 mesiace uzavrel  50 zmlúv s províznym obratom nad 10 tisíc. eur.   

Čo na to hovoríte?  

Pre mňa pecka! Jedna malá zmena – orientácia na ideálneho klienta a výsledkom je plus 50 

zmlúv a plus 10 tis. eur. Proste šupa.  
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Poďme ďalej. Na druhý krok 

Teraz potrebujete týchto ideálnych klientov pritiahnuť k sebe ako magnet. Musíte im 

dať nejakú hodnotu, aby vedeli, že existujete, mali vás radi, dôverovali vám a chceli od 

vás sami nakupovať. Ako na to?  

 

Krok číslo 2: Vybudujte V.V.P VZŤAH  

 

Je to veľmi jednoduché. Väčšina ľudí vám povie, že musíte mať kontakty a robiť predaje. Čím 

viac kontaktov budete mať, tým viac predajov získate. Tak je? Áno, ale má to v sebe jeden 

háčik. Kľúčom je vybudovať VVP vzťah.  

Kľúčom je vzťah, ktorý vy máte s vašimi kontaktmi.  

Predstavte si, že kontaktom je váš sused. Predali by ste tomuto susedovi susedovi, keby ste 

ho nenávideli, on by nenávidel vás a vkuse by ste po sebe vrieskali a nevedeli si prísť na 

meno? Nie nepredali. 

Ale keby ste s ním mali dobrý vzťah, mali by ste sa radi, chodili by ste na návštevy a mali by 

kľúče od vášho domu či bytu, tak my ste mu predali „čokoľvek“ - a to dokonca veľmi ľahko.  

Stačilo by vám povedať: „Pišta, urob toto.“ A Pišťa by to urobil.  

Ako teda môžete vybudovať tento vzťah? 

Veľmi jednoducho. Poskytnite im výsledky v predstihu.  

Verím, že čím väčšiu hodnotu ľuďom dáte pred tým, ako im skúsite čokoľvek predať, 

tak tým viac peňazí sú ochotní zaplatiť za vaše služby alebo produkty.  

Vždy sa snažím robiť veci tak, aby môj marketing mal väčšiu hodnotu ako produkty a služby 

mojej konkurnecie. A keby som zaňho účtoval peniaze, aby mal väčšiu cenu ako produkty a 

služby iných ľudí.  

Tu sú príklady na výsledky v predstihu:  

 

Miroslav zarobil 1200 eur za víkend vďaka Facebook reklame a využitiu tipov z mojich e-

mailov. E-mail zdarma mu pomohol zarobiť 1200 eur za víkend.  
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Alebo Lukášovi sa ozvalo za 40 hodín, nie za 48 hodín, nie za 2 dni,ale za 40 hodín sa mu 

ozvalo 290 ľudí, že má záujem o spoluprácu s ním.  

 

 

Erika mi pod článkom zdarma napísala, že vďaka týmto tipom sa  tok klientov zvýšil 

dvojnásobne, ak nie trojnásobne. Veľká vďaka.  

 

Musím vám povedať jednu vec.  

Tieto výsledky vôbec typické, lebo väčšina ľudí neurobí nič, keď dostane nejakú hodnotu, 

radu zdarma, ale ľudia, ktorým zarobili moje rady zdarma 1200 eur, 10 000 eur, ozvalo sa im 

290 záujemcov alebo tok klientov sa im zvýšil dvojnásobne ak nie troj, títo ľudia sú oveľa 

viac ochotnejší odo mňa niečo kúpiť, lebo už dostali veľmi veľkú pridanú hodnotu. 

Ako to môžete urobiť aj vy, vo vašom podnikaní? 

Veľmi jednoducho. 

Vzdelávajte ľudí o tom, ako funguje to čo robíte, a aké výsledky im to môže priniesť. 

Lebo pre vás je vaša aktivita bežná vec, ale tí ľudia to nevedia, to nepoznajú.  

A keď nevidia hodnotu v tom čo robíte, tak od vás nenakúpia. Je to ako keď človek 

rozmýšľa či má predávať nehnuteľnosť s realitným maklérom alebo bez neho.  
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Myslí si, že maklér len zoberie fotky a len tak “buchne” inzerát na všetky portály. 

On nevidí, čo všetko maklér robí. 

- Nevie o tom, ako maklér určí rozsah ceny 

- Pripraví marketing nehnuteľnosti 

- Dá urobiť profi fotku 

- Zabzepećí home stageing 

- Copywritersky správne napíše text 

- Nevie koľko ľudí reklamou osloví 

- Ako robí obhliadky 

Nevie, prečo je niekedy lepšie, aby na obhliadke nebol majiteľ nehnuteľnosti a pod.  

On v tom nevidí hodnotu, on si myslí, že si to predá tak či tak. Áno, možno predá, ale 

možno to bude dlhšie, alebo na tom zarobí menej peňazí, alebo to možno nikdy nepredá 

a ešte s tým bude mať aj nervy.  

Vy musíte ľudí strategicky a správne vzdelávať, dať im hodnotu, ukázať im ako sa to robí a na 

konci im ponúknuť svoju pomoc. 

Ako na to? 

To je veľmi dobrá otázka.  

Použite na to framework, ako sa dostať z bodu A do bodu B! 

Pričom bod A je miesto, kde človek momentálne je a nechce tam byť. A bod B je na druhej 

strane. Je to miesto, kde ten človek chce byť. Kam sa chce dostať. Je to splnenie jeho sna. 

V bode A je človek nešťastný. 

Napríklad:  

- musí naháňať klientov,  

- volať im,  

- tlačiť na nich  

- a pod.  

V bode B je šťastný: 

-  keď klienti sami naháňajú jeho,  

- už dosiahli výsledky v predstihu  

- a teraz ešte on použije na to metódu C. M. F na predaj.  
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-  

A teraz urobíme čiaru, spojíme to a dajme si tam konkrétne kroky, ktoré musia ľudia 

urobiť na to, aby sa dostali z bodu A, kde sú nešťastní, do bodu B, keď sú šťastní.  

Tak to je to určite aj pri vašej službe, kde viac-menej vždy opakujete podobné alebo dokonca 

tie isté kroky. No nie? 

V tomto prípade: 

- Ako prvé potrebujeme, aby si človek dal dokopy hlavu, aby mal správne 

nastavenie hlavy mindset, aby to nevidel tak, že on je predajca a naháňa ľudí, ale nie, 

ja som niekto, kto ľuďom úprimne pomáha, dáva im hodnotu, a potom títo ľudia chcú 

odo mňa nakúpiť.  

 

- Druhým krokom je identifikácia ideálneho klienta, aby ste neriešili ľudí, ani ktorí sú 

pre vás príliš dobrí, ani príliš zlí, ale tých, ktorým viete najviac pomôcť s čo najmenšou 

prácou.  

 

- Potom ako vytvoriť obsah, ktorý prináša výsledky v predstihu, ktorý pritiahne 

týchto ideálnych potenciálnych klientov k vám.  

 

- Potom ako im predať pomocou metódy C. M. F  
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- a potom ako robiť následný predaj  takzvaný follow up, lebo nikto nepredá 100 

percent ľuďom, s ktorými sa stretne. A ani zďaleka nie 100 percent ľudí, na ktorých 

získa kontakt.  

 

A samozrejme, že tieto míľniky majú v sebe ešte kopec skrytých vecí. 

 

V hlave hovoríme o tom: 

- aký je rozdiel medzi predajcom a poradcom, prečo by ste sa nikdy nemali považovať 

za predajcu,  

 

- aký je rozdiel medzi zákazníkom a klientom, prečo je slovné spojenie náš zákazník 

náš pán úplný bullshit a nikdy by ste sa tým nemali riadiť,  

 

- prečo by ste nemali byť pre klientov priateľmi, ale najdôveryhodnejšími poradcami. Aký 

je medzitým rozdiel, a prečo je najdôveryhodnejší poradca oveľa lepší pozicioning ako 

priateľ.  

 

- A keď už sme pri positioningu, aký je najlepší positioning a nie nie je to priateľ, nie je 

to najdôveryhodnejší poradca, nie je to ani celebrita, ani autorita.  

 

- Ako dávať ľuďom výsledky v predstihu.  

Pri klientovi použijeme:  

- jednu otázku, ako identifikovať klienta,  

 

- kto je príliš dobrý, kto je príliš zlý, a prečo by sme ho mali vedieť identifikovať.  
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- Aké kľúčové aktivity môžeme pre klienta robiť, aby sme mu zarobili čo najviac peňazí 

a najmenej sa namakali,  

 

- ako použiť akronym F.R.E.D na dokonalé vcítenie sa do tohto klienta.  

Pri obsahu:  

- je dôležitý framework z bodu A do bodu B, ktorý vás práve teraz učím v základnej 

forme,  

 

- kde môžete nájsť témy,  

 

- akú štruktúru by mal mať každý obsah, aby vzdelával a zároveň nenápadne predával 

vaše produkty a služby.  

 

- Ako urobiť výzvu k akcii tak, aby ste nenarušili vzťah ktorý medzi vami vzniká  

 

- a ako multiplikovať dosahy aj pomocou platenej reklamy, ale aj pomocou neplatenej 

reklamy a osloviť čo najviac ideálnych klientov. 

 

- Ako toto všetko spraviť po technickej stránke.  

Pri predaji:  

- ako vyfiltrovať ľudí, ktorí nemajú záujem o vaše služby,  

 

- ako použiť konzultačný predaj C.M.F na to, aby ste ľuďom predali a zároveň pomohli,  

 

- ako klásť správne otázky, lebo veľa ľudí vie klásť otázky, ale nepoužíva tie správne.  
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- Ako predchádzať námietkam  

 

- a dávať na konci ponuku, ktorá sa neodmieta.  

 

Potom ako robiť follow up:  

- a to jednokrokový,  

- nepredajný,  

- predajný,  

- obsahový,  

- osobný  

- a e-mailový. 

 

 

Dobrá správa je, nemusíte vo vašom marketingu, ktorý používate na dosahovanie 

výsledkov v predstihu všetko.  

Ja som si tiež vybral len tri veci – hovorím o tom ako identifikovať klienta, teraz si hovoríme o 

tom ako urobiť obsah, ktorý mu predáva a nakoniec si budeme hovoriť  ako robiť predaj  

pomocou metódy C. M. F.  
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Ako som na toto prišiel?  

Veľmi ľahko.  

Mal som na hovor - konzultáciu s mojou klientkou Majkou a ona mi sama mi povedala, čo 

by podľa nej mala urobiť, aby jej podnikanie fungovalo lepšie.  

A ja som tam len tak sedel s otvorenou pusou a hovorím si: 

“Waaaaw, to odkiaľ vie? Z kade je taká múdra?”  

A potom mi to doplo. Ja som presne toto. čo mi ona hovorila povedal vo vzdelávacom 

videu. 

Dávalo jej to zmysel, stotožnila sa s tým, chcela to. Chcela pomôcť a stala sa mojou 

klientkou prakticky okamžite.  

Tretí krok, ktorý potrebujeme urobiť, keď už vieme kto je náš ideálny klient a vybudovali sme 

si s ním vzťah pomocou výsledkov v predstihu, je predaj metódou C. M. F. 

Krok číslo 3: Predaj metódou C.M.F  
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Ako som sa k tomuto dostal?  

Mal som hovor s Rusellom Ruffinom, teda s človekom z jeho tímu a chcel som si od 

nich na konci tohto hovoru kúpiť 10 000 dolárový mentoring. A dokonca som sa pri tom 

cítil dobre.  

Žiaľ nekúpil som ho lebo bolo pred daňovým a nemal som vtedy toľko hotovosti. Ale vtedy ma 

osvietilo. A hovorím si: 

 “Waaaaw, však aj ja chcem takto predávať!”  

Chcel som to napodobniť a zistil som, že nikto tu takto nepredáva na Slovensku.  

Nevedel som k tomu nájsť žiadne podklady, preto som začal sledovať Američanov, ako je 

presne Rusell Ruffino, Frank Kern a začal som hľadať vlastnú  cestu ako to môžem urobiť. 

Výsledkom  je, že sa mi podarilo mať na hovore 53-percentnú 

úspešnosť predajov.  

Áno viem, niektorí moji kamaráti majú 80 – 90% úspešnosť. Ja som však mizerný predajca, 

a v živote som nič naživo nepredával.  

Keby som použil metódu filtrácie klientov, tak by som išiel až na 80 percent, ale ja 

som chcel mať čo najviac takýchto hovorov, čo najviac používať metódou C. M. F, aby 

sa mi dostala pod kožu, aby som ju vedel používať.  

Vďaka tomu som mal 17,3-krát vyššie zisky na jedného klienta, ako akokoľvek iná metóda, 

ktorú som dovtedy použil v online marketingu. 

 Aj keď nenávidím telefonovanie, tak som predával na hovoroch cez Skype alebo Google 

Hangout.  

Nenávidím telefonovanie tak veľmi, že ešte aj keď si objednávam pizzu tak radšej 

použijem bistro.sk, aby som nemusel volať s ľuďmi, ktorí nečakajú môj hovor.  

Aj keď v pizzérii ho možno čakajú, ale to keď doručíte ľuďom výsledky v predstihu a 

použijete pri tom metódu C. M. F. tak oni čakajú hovor s vami, oni si ho sami dohodnú, sami 

si ho vyžiadajú a...  

Často sú to aj nadšení klienti, aj keď kúpia, aj keď nie, tu je dôkaz.  

Toto mi napísal Laci, ktorý je jeden z mojich nadšených klientov a nechal u mňa v 

konzultáciách cez 1000 eur a po našom prvom spoločnom hovore mi povedal:  
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„Teším sa, že sa nemôžem ani len dočkať.“ 

  

Ako teda na to? 

Ako funguje metóda C. M. F?  

Je to nasledovne.  

 

1. Hovor začnete stým, že nebudete predstavovať vašu firmu, ako pracujete, ale 

opýtate sa ľudí, aký je CIEĽ, ktorý chcú dosiahnuť vďaka tomuto vášmu 

spoločnému hovoru.  

Čo tým spôsobíte?  

- Poprvé ľudská myseľ sa zameria na pozitívny výsledok, čo chce dosiahnuť.  

Pamätáte si? Aj my sme si na začiatku robili cvičenie, kde som vám ukázal, že váš cieľ je 

dosiahnuteľnejší ako si myslíte. To sú tie 3 čísla,  čo by ste mali mať zapísané na papieri.  

- A druhá vec, ktorú spôsobíte tým, že sa zameriate len na cieľ, ktorý chce dosiahnuť 

tak sa ho nebudete pýtať na veci, ktoré  ho nezaujímajú. Takže ho neunudíte. 

To je C, zistiť cieľ hovoru, čo on chce dosiahnuť, nie čo chcete dosiahnuť vy.  

2. Potom, sa ho opýtajte čo už MÁ, aké aktivity alebo činnosti alebo čokoľvek, čo 

použil na to, aby on dosiahol tento cieľ 

https://namaximum.eu/martin-online-trening/
https://namaximum.eu/martin-online-trening/
https://namaximum.eu/martin-online-trening/


 

Kliknite sem a zistite viac o možnosti získať 
pokročilý online tréning s 50% zľavou a bonus 
v hodnote 497€ k tomu >> 

Napr. v online marketingu by to mohlo byť, akú má návštevnosť, aké má predajné stránky, 

aké má predajné videá, koľko stretnutí týždenne má alebo koľko kontaktov týždenne získa, 

alebo koľko kontaktov potrebuje na získanie jedného klienta,  

3. Teraz zisťujeme spätne ako mu FUNGOVALO to, čo už má.  

Aké čísla mu to vypľulo – koľko ho stálo získanie jedného kontaktu, koľko ho stálo získanie 

jedného predaja. Ako mu fungovala diéta, ktorú použil, alebo koľko ľudí sa mu ozýva na 

inzerát.  

Príklad otázok z C.M.F metódy na realitnom maklérovi: 

1. Otázka na cieľ môže znieť nasledovne: 

Chcete váš dom predať čo najrýchlejšie alebo za čo najviac peňazí? 

2. Otázky na to, čo má môžu znieť takto: 

Ako ho predávate?  

Máte inzerát? Kde? 

Platíte si reklamu.? 

3.  Otázky na to fungovalo môžu byť tieto? 

Koľko ľudí videlo váš inzerát? 

Koľko ľudí prišlo na obhliadku? 

Koľko malo reálny záujem? 

Atď. 

4. Potom sa táto metóda končí jednokrokovou diagnózou.   

Vy na základe toho, že zistíte čo chce, aké má veci, ktoré mu môžu pomôcť dosiahnuť ten 

cieľ, ako fungujú,  určíte diagnózu, čo by mal urobiť.   

Ale pozor!  Len jeden nasledujúci krok, ktorý mu čo najviac pomôže dosiahnuť jeho 

želané výsledky. Prečo sa to robí? 

Robí sa to preto, lebo väčšina ľudí predpíše, že urobte toto hento tamto. A chudák človek je 

potom zmätený.  Má pocit, že je toho strašne veľa.  

A čo urobí človek, ktorý je zmätený a má pocit, že je toho strašne veľa? Pravdepodobne nič. 

Odíde a povie si: 

“Oooo nie, mám toho strašne veľa”  
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A môže sa aj vystrašiť. Že preboha, toho je veľa, to nikdy neurobím. Dajte mu jeden krok.  

Lebo cieľom každej konzultácie, každého stretnutia, každého predaja metódou C. M. F. 

by malo byť dať klientovi nádej. Nádej, aby ten človek mal pocit, že áno toto dokážem. 

 

5. A na konci urobte veľmi jednoduchý predaj - ponúknite pomoc. 

 

Tak ako to robievam ja.  

Poviem, že na základe toho, čo si mi prezradil, tak by som na jeho mieste urobil toto. 

Poviem mu, čo to je a opýtam sa ho, či chce, aby som mu s tým pomohol?  

A ten človek mi povie buď áno alebo nie. Alebo mi povie, že koľko to bude stáť, alebo že čo 

tým myslíš. Odpoviem mu na otázky a predaj prebehne alebo nie.  

Ak predaj neprebehne tak mu poďakujem a opýtam sa ho či mi ešte s niečím môžem 

pomôcť.  

Prečo to robím? Lebo viem, že ten človek dostal odo mňa obrovskú hodnotu v marketingu, 

dostal výsledky v predstihu, dostal odo mňa obrovskú hodnotu na spoločnom hovore počas 

C. M. F. metódy, lebo som mu pomohol  určiť cieľ, pomohol som mu otvoriť oči, čo má, čo by 

mal urobiť a ponúkol som mu iba pomoc.  

Viem, že ak nenakúpi teraz, nakúpi v budúcnosti, lebo odo mňa dostal oveľa väčšiu 

hodnotu zdarma, ako od iných dostáva, keď zaplatí. 

A ako som toto celé prepojil v praxi?  

Veľmi jednoducho.  

Tvoril som rôzne druhy obsahu pomocou frameworku ako sa dostať z bodu A do bodu B, 

kde som ľuďom pomáhal priblížiť sa k výsledkom.  

Každý tento obsah som linkoval na vzdelávacio-predajné video, kde som poskytoval 

ľuďom výsledky v predstihu, hovoril som o najčastejších chybách, ktoré robia v online 

marketingu, aj ako ich môžu odstrániť.  

Na konci videa som dal možnosť dohodnúť si spoločný hovor, predajný hovor 

pomocou metódy C. M. F.  

Predtým som ich požiadal nech vyplnia dotazník, aby som sa na nich vedel lepšie  

pripraviť. Už aj tu bolo ďalšie budovanie hodnoty, lebo na základe dotazníka som si už 

vedel pozrieť, aký majú web, čo na ňom majú, čo by som vylepšil z pohľadu klienta. 

A potom som buď predal alebo nie.  
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A ako to má väčšina ľudí? 

Možno aj tvoria nejaký ten obsah, ale väčšinou nie je podľa frameworku z bodu A do bodu 

B a nikde nesmeruje.  

Nedávajú im ďalšiu pridanú hodnotu a výsledky v predstihu pomocou videa, 

nezískajú tam kontakt, nepoužívajú dotazník. Už pred konzultáciou nevedia koho majú 

na konzultácii, nevedia ako mu pomôžu.  

Vypadávajú pridané hodnoty, a preto predaj nastáva len vo veľmi malom množstve 

prípadov. Často majú klienta, ktorý nie je ideálny a preto môžu mať aj veľa stretnutí, ale 

málo predajov. 

Teraz už viete, čo by ste mali urobiť, aby ste k sebe priťahovali ideálnych klientov, ktorí sa 

vám sami ozvú s prosbou o pomoc. Ešte vám ukážem...  

Možnosť získať konkrétny návod AKO NA TO?  

Tou možnosťou je online tréning  

„Ako priťahovať ideálnych klientov ako magnet a predávať ešte viac, 

nenásilným spôsobom, na osobných stretnutiach.“ 

Koľko je školné, koľko zaplatíte za účasť – keď som sa nad tým zamýšľal (pôjde o 2 až 3 

hodinový tréning) a moji klienti mi donedávna platili 97 eur na hodinu. Tento rok chcem túto 

cenu zdvojnásobovať.  
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Takže dve-tri  hodiny online tréningu by mali stáť okolo 300 eur.  

Viem však, že keď to bude online tréning, že tam tým pádom nebudeme 1 na 1, ale bude nás 

tam viacero, preto nemôžem vypýtať takúto sumu.  

Chcel som ísť do sumy 97 eur, ale Martin Mažár ma odhovoril.  

Školné, účasť na tomto tréningu bude len za 47€.  

To je 50 % zľava oproti plnej sume, koľko bude stáť tento tréning. 

Plus k tomu dostanete garanciu 100 % spokojnosti  

To znamená, že ak ešte 7 dní po účasti na tréningu, nebudete 100 % spokojní z 

akéhokoľvek dôvodu, alebo aj úplne bez dôvodu, tak stačí, že mi napíšete a ja vám vrátim 

celú vašu investíciu do posledného centu. 

Je to podľa vás fér? 

Ako to bude prebiehať? 

- 14. 1.  pošlem ľuďom, ktorí si rezervujú svoje miesto, zaplatia si vstupenku, 

odkaz na živé vysielanie (ktoré prebehne online),  

Preto nemusíte nikam cestovať, rezervovať si hotel, kupovať obed, večeru a môžete stráviť 

čas s vašou rodinou. Stačí, že budete mať akékoľvek zariadenie s pripojením na internet 

(mobil, tablet, PC).  

- Môžete  mi klásť otázky, pred, počas aj po tréningu.  

Je tam týždenná osobná podpora, takže ešte aj týždeň po skončení  živého vysielania mi 

môžete klásť akékoľvek otázky a ja vám odpoviem najlepšie ako len budem vedieť.  

- Záznam vám ostáva navždy - kým budem fungovať, dostanete záznam, kedykoľvek 

sa k nemu budete môcť vracať, robiť si poznámky a vypĺňať si cvičenia.  

Na konci bude  možnosť získať 8-týždňový mentoring.  

Toto však bude plnohodnotný online tréning, na konci ktorého budete všetko vedieť 

urobiť sami, ale ak budete chcieť moju osobnú pomoc pre tých, čo chcú niečo extra, 

tak z tých dvoch troch hodín strávim asi 10 min. posledných tým, že vám predstavím 

možnosť získať mentoring v hodnote 1000 eur. 

Aký bude program?  

Prezradím vám všetko z tohto: 
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- Poviem vám, aký je rozdiel medzi predajcom a poradcom.  

- Ukážeme si, prečo je spojenie náš zákazník náš pán blbosť,  

- ako by ste mali volať ľudí, aký je  rozdiel medzi zákazníkom a klientom,  

- ako sa stať najdôveryhodnejším poradcom, prečo je to lepšie ako byť priateľom,  

- aký je najlepší positioning, nie je to ani expert, ani autorita, ani priateľ,  

- ako pomôcť ľuďom získať výsledky v predstihu, pôjdeme poriadne do hĺbky,  

- ako pomocou jednej otázky identifikovať ideálneho klienta,  

- ako určiť klienta, ktorý je príliš dobrý, príliš zlý,  

- ako nájsť kľúčové aktivity,  

- ako pomocou akronymu F.R.E.D sa dokonale vcítiť do tohto klienta,  

- pôjdeme do hĺbky vo frameworku, ako sa dostať z bodu A, kde je človek, ktorý je 

nespokojný, do bodu B, kde je človek spokojný.  

- Kde nájsť konkrétne témy, pre vašu konkrétnu oblasť.  

- Akú štruktúru obsahu vám odporúčam, aby ste nenaučili príliš veľa a nezmiatli  

človeka, a aby ste nenaučili ani príliš málo, a nedodali žiadnu hodnotu,  

- ako urobiť výzvu k akcii tak, aby ste nenarušili vzťah,   

- ako multiplikovať dosahy pomocou platenej aj neplatenej reklamy.  

- Ako to všetko urobiť správne po technickej stránke. 

Pôjdeme aj na predaj.  

- ko pomocou dotazníka, ktoré otázky použiť, aby ste vyfiltrovali nevhodných 

potenciálnych klientov.  

- Ako správne robiť C. M. F predaj,  

- ako klásť správne otázky - veľa ľudí vie klásť otázky, ale nie tie správne,  

- ako predchádzať námietkam a ako predávať jemne na konci,  
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- prípadne odstraňovať jemné potenciálne námietky, ktoré tam ešte môžu byť,  

Ako robiť follow up, následný predaj: 

- jednokrokový, ktorý ešte zvyšuje nadšenie mojich klientov,  

- ako robiť nepredajný follow up,  

- obsahový follow up,  

- ako robiť osobný follow up, 

-  ako ho robiť pomocou e-mailu. 

  

Verím, že táto investícia sa vám vráti. Čo je cieľom každej investície. Zisk. 

Je pre vás jeden klient hodný  

viac ako je táto malá investícia (47€)?  

Ja pevne verím, že áno.  

A čo keby ste vďaka tomu získali dvoch-troch, desiatich klientov?  

Ľudia mi často hovoria, dobre, ja nie som Peťo Čelko, nemám takú výhodu, nerobím 5 rokov 

v online marketingu. Áno, je to pravda, mám trošku výhodu, trošku mám meno v online svete, 

ale nie som obrovský, nemám obrovskú e-mailovú databázu, mám pomerne malú fanpage, a 

tiež som začínal.  

Keď som začínal, používal som metódu výsledku v predstihu. Už po mesiaci sa mi ľudia 

ozývali, aký som ja expert, autorita.  

Som si povedal waw dobre a od začiatku som mal 97 eur za hodinu konzultácií. Keď všetci 

mali 30, ja som to strojnásobil a dal som na koniec sedmičku.  

Je to o tom, že táto metóda funguje,  

nie je to o tom, aký ste človek, aká ste celebrita.  

Dušan, ktorého som spomínal zarobil 10 tis. eur za mesiac, použil reklamu, výsledky v 

predstihu, C. M. F. metódu predaja a má fan page, kde má len 300 ľudí. „Nikto“ ho dokopy 

nepozná. 

  

Ďalšia vec je, že nemám na to vzdelanie.  

Ok, ja mám marketingové vzdelanie. Ale vás sa nikto nikdy nebude pýtať, či máte na to 

certifikát, papier.  

Ak ľuďom dokážete pomôcť, nikoho to nezaujíma.  
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Minule sa ma jeden klient pýtal:  

A ty máš nejaké vzdelanie na robenie workoshopov?  

Nie.  

A prednášok?  

Nie.  

A vadilo to niekedy niekomu?  

Nie, ty si prvý, kto sa ma na to pýta. A on sa ma na to pýtal len z toho dôvodu, že tiež chcel 

robiť prednášky a workwhopy.  

Takže nemusíte mať na to vzdelanie. Použite metódu. Hlavné je, aby ste ľuďom vedeli 

a chceli úprimne pomôcť.  

 

Ďalšia často opakovaná vec, ktorú počúvam…  

Som netechnický typ! 

Vitajte v klube. Ja som tiež netechnický typ. Počas jedného webináru s Martinom Mažárom 

som sa musel odhlásiť a znovu prihlásiť, lebo som nevedel ako zastaviť zdieľanie obrazovky.  

Často mám problém, keď si volám s ľuďmi cez Skype alebo Hangout, že dačo sa nám tam 

pokazí, lebo oni to na môj vkus často menia.  

Táto metóda sa dá používať aj keď ste netechnický typ. Ukážem vám konkrétne 

postupy, ktoré sám používam.  

Ďalšia vec, ktorú často počúvam od klientov je, že… 

Hanbím sa vystupovať na verejnosti...  

Ja tiež.  

Keď vystupujem vo videách, tak často žmurkám.  

Napr. keď som mal vysielanie u Martina Mažára, tak som len žmurkal žmurkal a dali sme 

ľuďom obrovskú hodnotu, čo sa prejavilo na tom, že nakúpili za nejakých 300-400 eur, s  tým, 

že som „predával“.  

Na konci som spomenul možnosť získať moju knižku za 7,95 eur a ľudia kúpili odo mňa 

aj ďalšie produkty a služby, lebo im dávalo zmysel to, čo sa dozvedeli na vysielaní. 

Ďalšia vec je, že nie som „bohatý“, že… 
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Nemám extra extra výsledky v tej oblasti.  

Okej, aj mne sa často stáva, že  moji klienti sú bohatší ako ja a je to normálne...  

Mám niečo, čo oni nemajú. Mám schopnosť vidieť stromy pre les. Mám druhý pár očí,  

lebo my sme často zažratí v tom našom biznise... že už nevidíme čo by sme mohli zmeniť.  

Je ok ak nemáte extra extra výsledky, ale musíte byť ochotní a schopní ľuďom 

pomáhať.  

Ak to znie pre vás dobre  a chceli by ste prirodzene priťahovať ideálnych klientov, nech sa 

vám ozvú s prosbou o pomoc tak… 

 Investujte do tohto online tréningu  

Vyplňte prihlášku a zaplaťte si lístok. Poďme na to. Cena pôjde hore. Získavate garanciu 100 

% spokojnosti. Ak s tréningom nebudete spokojní, stačí mi napísať a ja vám vrátim všetky 

peniaze. Teším sa na vás. Vidíme sa 14. januára 2020. 

 

CHCEM SA ZÚČASTNIŤ  

TOHTO ONLINE TRÉNINGU >> 
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