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PROGRAM

11. 11. 2015
08.15-09.00 Registrace
09.00-09.10 Úvodní slovo Veroniky Kubíčkové
Veronika Kubíčková, moderát orka a redakt orka, České Televize

09.10-10.10 Panelová diskuze - Obchod v aktuální ekonomické situaci
Erik Best , Publisher and owner, Fleet Sheet/E.S. Best s.r.o.
Josef St ředula, předseda, ČMKOS
Aleš Michl, Chief Invest ment Officer, Raiffeisenbank CZ

10.10-10.40 Přestávka na kávu
10.40-11.30 Sales - motivace, odměňování, řízení výkonnosti obchodního
týmu
Selský rozum a osobní příst up ve vedení obchodníků
Jak být lídr a ne pouze manažer?
Důsledná práce s lidmi jako klíč k růst u prodejů
Aleš Kubík, General Manager at ČEZ Zákaznické služby/ Execut ive Direct or for Ret ail
Sales Channels at ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby a ČEZ Prodej, s.r.o.
Jan Halík, Regionální obchodní ředit el, COPY GENERAL s.r.o.

11.30-11.55 Realtime marketing pro podporu prodeje
Automatizace marketingu - data přímo k obchodníkům
Nové nást roje digit álního market ingu
Jak využít market ingové dat a ve svůj prospěch
Roman Holienčík, Market ing Manager, Škoda Auto Slovensko
Linda Johnson, Part ner Account Manager, EMEA/BENELUX, ClickDimensions
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11.55-12.20 Podpora obchodu z marketingu
Vyžadují vaši obchodníci po market ingu t y správné věci?
Jak vám může pomoci dvoucest ná komunikace mezi obchodem a
market ingem?
Ot evírá vám market ingové oddělení nové dist ribuční kanály?
Vladimír Buť a, Market ing Direct or, MEDIATEL, spol. s r.o

12.20-12.40 Zrcadlo názorů účastníků konference
Porovnání názorů s využitím hlasovacích zaříze ní.

Tomáš Macků, Research & Communicat ion Direct or, Ipsos s.r.o.

12.40-13.40 Společný oběd
13.40-14.10 Když prodáváte emoce
Jak se prodává ocel, chrom a kůže značky opředené spoustou mýtů? Produkt u
kterého hlava říká “raději ne” a manželka “v žádném případě”, ale srdce si
nemůže pomoci? Proč je tak těžké otevřít dveře dealerství a vstoupit a ještě
těžší odejít?
Jaroslav Vavřina, Managing Direct or and shareholder, Harley-Davidson Praha

14.10-15.00 CRM - efektivní systémy
CRM jako nástroj pro zle pše ní obchodních výsle dků a říze ní sale su.

Business plánování, forecast ingu a řízení obchodu pomocí CRM
Jak pracují v CRM obchodníci v segment u SME a KAM
Implement ace CRM - čeho se vyvarovat ?
Praktické ukázky říze ní výkonnosti obchodníků

Vznikají big dat a i v obchodním oddělení?
Dashboardy, grafy, ad-hoc dot azy - jde t o i bez IT a excelu
Jan Žáček, Sales and Market ing Direct or, Logic point s.r.o.
Jaromír Šponar, CRM konzult ant , Logic point s.r.o.
Pet r Procházka, Sales Direct or, LMC s.r.o.

15.00-15.30 Přestávka na kávu
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15.30-15.45 B2B monitor
Spolupráce marketingu a obchodu v ČR
Obchodní výsledky když je market ing pod samost at ným market ingových
oddělením vs když je pod obchodním oddělením
Úspěšnost získání zakázek v B2B u nových a st ávajících zákazníků
Vliv znalost i značky na obdržení popt ávky
Tomáš Soukup, CEO & Founder, B-inside s.r.o.

15.45-16.55 Panelová diskuze - Postavení obchodníků ve vlastní firmě
Jak se dívá na obchodníky zbyt ek firmy?
Jakou prest iž či podporu mají / nemají
Jan Kalina, Managing Direct or, Sharingbox
Andrea Kroupová, Group Brand Manager, PRECIOSA a.s.
Mart in Dvořák, Market ing Performance ManagerDirect or, IBM Central & Eastern
Europe
Michal Heisig, Sales Direct or, Seznam.cz, a.s.

16.55-17.00 Závěrečné shrnutí a oficiální ukončení akce
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