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Nezbytné rady, které potřebujete znát, než začnete 

využívat online chat podporu! 

 

Chatování rozhodně není jednoduchá záležitost. Nikdy nevíte, jaké druhy otázek se budou lidé ptát. 

Naučíme Vás, jak udělat všechno proto, abyste se cítili dokonale připravení, i když nebudete vědět 

odpověď na každou otázku.  

Podnikatelé se často nadchnou, když zjistí, že pomocí online chatu můžou komunikovat se svými 

zákazníky na webových stránkách. Později si ale uvědomí, že ne všichni zákazníci chtějí na chatu 

komunikovat anebo je dotazů zase příliš mnoho a nestíhají na ně reagovat. V nejhorším případě chat 

ze stránek odstraní. Tím se ale připraví o spoustu nových a spokojených zákazníků nebo sjednaných 

obchodů. Při správném nastavení chatu a vhodné strategii oslovení zákazníků, se můžete těmto 

problémům vyvarovat a dosáhnout zvýšení objednávek až o desítky procent.  

V tomto krátkém dokumentu zjistíte: 

 Co dělat a nedělat při chatování. 

 Jak zvýšit počet chatů – zkrátka jak zákazníky „motivovat“ aby s Vámi komunikovali. 

 Jak správně používat online chat. 

 Jak reagovat, když neznáte odpověď. 

 Jaké funkce můžete využít, když nestíháte zákazníkům odpovídat. 

 A mnoho dalšího.    

Jen málo firem si uvědomuje, že lidé dnes nechtějí číst na webu dlouhé texty. Doba se stále zrychluje 

a lidé mají konkrétní dotazy. O úspěchu a oblíbenosti firmy rozhoduje to, jak efektivně dokážete 

komunikovat se svými zákazníky. Jednou z moderních možností pro komunikaci se zákazníky je online 

chat. Ne všichni však umí tento nástroj správně využívat. Dnes máte příležitost to změnit. 

Přeji Vám hodně štěstí. 

Petr Janošík, www.smartsupp.cz 
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Co dělat a co nedělat při chatování se zákazníky 
 

Co dělat: 

 Napište svým zákazníkům a ptejte se. Neexistuje lepší způsob, jak poznat, co doopravdy 

chtějí. Ptejte se na jejich nákup, nikdy ne na otázky, které zajímají pouze Vás. Zeptejte se, co 

nakupují, co hledají a jestli jim můžete být nějak nápomocní.  

 Ukažte zákazníkům, co hledají – pošlete jim odkaz na produkt nebo službu přímo do chatu. 

 Aktualizujte obsah na webu podle otázek, které Vám zákazníci dávají a zlepšete zároveň své 

SEO (optimalizaci pro vyhledávače). 

 Buďte co nejčastěji k dispozici, aby Vás zákazníci mohli zastihnout. Jak byste se tvářili Vy, když 

byste přišli do obchodu, kde věčně není prodejce? 

 Ukažte svým zákazníkům, že udělali správnou věc, když vsadili zrovna na Váš produkt. 

Prodávejte ale jen skvělé, ale opravdu skvělé produkty a služby, kterým i Vy samy věříte. 

 Oslovte zákazníky předtím, než nakoupí. Aktivně radit zákazníkům po tom, co již nakoupili 

nebo se zaregistrovali, je zbytečné. 

 

Co nedělat: 

 Nepoužívej ohrané obchodní fráze.  

 Nebuďte příliš vlezlí. 

 Nenabízejte stejnou nabídku každému zákazníkovi. 

 Nenabízejte slevu každému, kdo Vám na chatu napíše. 

 Nenabízejte služby s nízkou přidanou hodnotou pro zákazníka. 

 

Co musíte dělat: 

Chatujte! Všichni zákazníci, kteří pravidelně používají chat a jsou dostupní zákazníkům, zvýšili počet 

prodaných produktů a služeb. 
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Jak zvýšit počet komunikací na chatu? 
 

Již jste vložili chat na stránky. Přihlásili jste se jako operátor, čekali 20 minut a nikdo s vámi nezačal 

chatovat. Co s tím? 

První věc, na kterou byste měli myslet je, jak prezentuje chatovací okénko na Vašich stránkách. Druhá 

věc je, jakým způsobem naladíte návštěvníky, aby s Vámi chtěli začít komunikovat a třetí důležitou 

věcí je, jak a kdy návštěvníky oslovíte. Pojďme si to společně projít :) 

 

Chat musí být vidět 

Pozor na to, abyste chat neudělali příliš neviditelný. Nastavte barvy chatu, které budou kontrastní 

k pozadí na Vašem webu, tak aby ho návštěvník ihned zaznamenal svým okem. Pokud máte světlé 

pozadí, použijte tmavší barvy pro okénko chatu. Chat by měl být samozřejmě umístěný na viditelném 

místě, aby si jej zákazníci ihned všimli. Místo bubliny můžete nahrát obrázek svého firemního 

maskota, atd. 

 

 

Přesvědčte zákazníky, aby Vám napsali! 

Nyní je potřeba dát zákazníkovi záminku napsat Vám – zkrátka ho namotivovat. Lidé musí pochopit, 

že chat je nejlepší způsob jak s Vámi komunikovat. Dejte jim vědět, že jste reálná osoba, připravena 

jim poradit. Nad chatem může být bublina s motivační větou: „Klikněte a napište nám“. Ale lepších 

výsledků dosáhnete s větou: „Haló, jsme tady a připraveni Vám zodpovědět všechny Vaše dotazy!“, 

nebo jednodušeji: „Promluvte si s námi, jsme připraveni na Vaše dotazy!“. Zákazníky může zaujmout i 

něco nezvyklého, např.: „Chatujte s naším ředitelem, Petrem J. - nyní je online!“ Jednoduše buďte 

kreativní a vymyslete originální způsob, jak lidi přesvědčit. Uvidíte, že budete překvapení zákaznickou 

odezvou! 
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Napište zákazníkovi jako první 

Napsat jako první je to nejjednodušší, co můžete udělat. Vyberete prvního zákazníka v listu 

návštěvníků, kliknete na něho a napíšete mu zprávu. Tak mu ukážete, že jste online a že mu můžete 

kdykoliv poradit. Doporučujeme ale, abyste byli opatrní. Někteří lidé chtějí mít na webu soukromí a 

anonymitu. Nemusí na ně působit Vaše náhodné oslovení kladným dojmem. Především, když 

takového zákazníka budete oslovovat při každé návštěvě webu. Proto doporučujeme oslovovat 

zákazníky strategicky a pomocí přednastavených zpráv (viz následující odstavec).  

 

Použijte přednastavené zprávy 

Nastavit si můžete takzvané „trigerry“ – neboli přednastavené zprávy. V praxi to funguje tak, že 

zákazníkovi kupříkladu po 30 sekundách přijde automatická zpráva (jen jednou při první návštěvě): 

„Dobrý den, všimli jsme si, že jste na webu nový. Pokud budete mít nějakou otázku, neváhejte se na 

nás obrátit :-)“. Je dokázáno, že pokud oslovíte jako první, zvýšíte zákazníkův zájem a na Vašich 

stránkách zůstane déle a s větší pravděpodobností si něco koupí. Automatické pozdravení zákazníka 

je to nejjednodušší, co můžete udělat a přesto je to nejlepší způsob, jak zvýšit konverzi.  Většinou je 

zákazník zvědavý a překvapený – prostě jste ho zaujali!  

 

Oslovujte zákazníky strategicky 

Automatické oslovení zákazníků pomocí přednastavených zpráv můžete nastavovat podle svého 

gusta – můžete si například nastavit, že novým zákazníkům přijde již zmiňovaná zpráva: „Dobrý den, 

všimli jsme si, že jste na webu nový. Pokud budete potřebovat s něčím poradit, neváhejte se na nás 

obrátit.“. Pokud zákazník přijde na Vaše stránky podruhé, zpráva bude znít: „Dobrý den, děkujeme, že 

jste se vrátili na naše stránky. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.“. Zákazníkům, kteří 

nejsou z Česka, přijde anglické oslovení „Hey there, can I help you?“ apod.  

Zákazníky překvapíte tím, že o nich víte - dokonce víte, že přišel na Vaše stránky opakovaně. Je 

zaručeno, že na webu zůstane déle – s největší pravděpodobností s Vámi začne komunikovat a 

možná si i něco objedná. Jednoduše jste na něj udělali dojem.  
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Rady pro komunikaci na chatu 

 

Existuje několik základních pravidel, jak udělat zákazníky šťastnými :) 

Odpovídejte rychle 

Zákazníky totiž nebaví čekat. Někdy se hodně přemáhají, aby Vám vůbec napsali, a proto to 

nepokazte a věnujte se jim. Pokud víte, že Vaše odpověď bude dlouhá, napište do chatu jen „Dobrý 

den“ odešlete tuto krátkou zprávu a hned pokračujte ve psaní odpovědi. Zákazník alespoň uvidí, že se 

mu někdo začal věnovat a počká na celou odpověď. 

 

Buďte milí a mějte osobní přístup 

Můžete napsat: „Děkuji za Váš dotaz. Hned se na to společně podíváme.“. Zákazníci získají důvěru a 

budou s Vámi komunikovat rádi.  

 

Mluvte jazykem Vašeho zákazníka 

Pokud Vám zákazník píše jako kamarádovi, také k němu buďte přátelští a klidně používejte slangové 

výrazy. Můžete zavtipkovat a tím si získat zákazníka na svoji stranu. Samozřejmě si zachovejte slušné 

vystupování. Zkrátka staňte se chameleónem a měňte styl své mluvy a vystupování podle svého 

zákazníka. Jednejte s nimi s osobním přístupem.  

 

Ukládejte si časté dotazy 

Vytvořte si složku, kam budete ukládat časté dotazy. Když se Vás zákazník na nějakou z těchto otázek 

zeptá, jednoduše ji můžete zkopírovat. Vždy si ale odpověď pořádně přečtěte ještě před tím, než ji 

odešlete a popřípadě ji trochu upravte – aby plně odpovídala na zákazníkův konkrétní dotaz. Zabere 

to pár sekund a zákazník ocení Váš osobní přístup.  

 

Neztrácejte trpělivost 

Nikdy se nevzdávejte a neztrácejte hlavu. Vaše trpělivost se Vám vyplatí. 
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Vždy zákazníkovi pomozte 

Nikdy nenechávejte otázku na chatu nevyřešenou. Zůstaňte se zákazníkem a ujistěte se, že je na 

100% spokojený. Lidé mají strach, že skončí bez pomoci, bez podpory – proto vyřešte jejich problém 

bez ohledu na to, kolik úsilí to bude stát nebo jak dlouho to bude trvat. Nebuďte naštvaní na člověka 

s velkým množstvím otázek. Čím více otázek zákazník má, tím více zjistíte, jak špatně jste 

produkt/službu na stránkách představili. S tím souvisí i schopnost naslouchat svým zákazníkům a 

porozumět jejich problému, odpovídat na to, na co se skutečně ptají. Pokud tuto bitvu vyhrajete, 

získáte věrného zákazníka (někdy i na celý život).  

 

Odpovídejte pouze na to, co víte. Nebojte se navrhnout pozdější kontaktování zákazníka! 

Pokud neznáte odpověď na otázku zákazníka, nevymýšlejte si „pravděpodobnou“ odpověď a také 

nepoužívejte slovíčko „nevím“. Raději řekněte: „Tyto informace pro Vás zjistím a budu Vás 

kontaktovat později. Jakým způsobem Vás mohu kontaktovat (např. přes email, telefon)?“. Pokud se 

se zákazníkem domluvíte na pozdějším kontaktování, nikdy neslibujete něco, co nemůžete splnit. 

Řekněte raději „ozvu se Vám začátkem příštího týdne“ než „ozvu se Vám v pondělí“. Pokud nebudete 

držet sliby, stanete se pro zákazníky neloajálním a nebudou Vám věřit.  

Také se může stát, že otázka na kterou se zákazník ptá, je složitější a vyžaduje komplexnější řešení. 

Také v tomto případě si od zákazníka vyžádejte kontakt a domluvte se, že jej budete kontaktovat 

později.  

 

Slova, která jsou tabu  

Nepoužívejte slova jako – pravděpodobně, asi, možná, zřejmě, apod. Vzbudili byste v zákazníkovi 

nejistotu. Pokud si nejste 100% jistí, informaci si ověřte. Pokud zákazník o něco žádá, nikdy neříkejte 

„Není po tom poptávka“, zákazník právě onu poptávku učinil.  

 

Chatuje s Vámi cizinec? Zachovejte chladnou hlavu! 

Pokud Vám bude psát cizinec, jehož jazyk neznáte, napište mu v nějakém mezinárodním jazyce 

(nejlépe v angličtině), že spolu můžete komunikovat pouze česky popřípadě anglicky. Pokud zákazník 

stále píše v jeho řeči, můžete použít Google Translator – v takovém případě ale upozorněte 

zákazníka, že používáte Translator a omluvte se za případné gramatické chyby.  
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Rozlučte se správným způsobem 

Vždy počkejte a neukončujte chat dříve, než od zákazníka uslyšíte: „Děkuji za odpověď, na 

shledanou.“ Také zákazníkovi poděkujte a přimějte ho, aby se vrátil: „Děkujeme za Vaši návštěvu. 

Neváhejte se nás zeptat, pokud budete mít další otázky.“ Zákazník bude vědět, že se může kdykoliv 

vrátit a Vy mu pomůžete. Také zákazníkovi můžete připomenout čas, kdy jste dostupní na chatu. 

 

Jak správně používat online chat? 

 

Buďte přátelští, nápomocní a vždy v dobré náladě. Vaše nálada se totiž odráží ve výsledné 

komunikaci. Také se snažte působit „lidsky“, aby zákazník neměl dojem, že mluví s robotem. Nikdy 

neztrácejte svoji vnitřní pohodu. Pamatujte, že mluvíte s lidmi a je přece zábava jim pomáhat. Aby 

bylo chatování zajímavější a efektivnější aplikujte ještě následující rady. 

 

Dejte na chat svoji fotografii 

Na chatu by se měla nacházet Vaše skutečná fotografie. To ještě více utvrdí zákazníky v tom, že jste 

skuteční. V každém případě se vyhněte strojeným ilustračním obrázkům s operátory, kteří mají na 

hlavě sluchátka. Všem bude jasné, že to nejste Vy a neumí si přestavit, kdo vlastně na druhé straně 

sedí.  
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Píše Vám příliš mnoho zákazníků a Vy nestíháte reagovat? Použijte přednastavené zprávy. 

Pokud Vám píše příliš mnoho zákazníků a máte problémy udržet krok, požádejte o pomoc někoho 

z Vašeho týmu.  Popřípadě můžete použít přednastavenou zprávu neboli automatickou odpověď. 

V praxi vypadá takováto přednastavená odpověď následovně: Pokud zákazník napíše zprávu a Vy do 

30 sekund nestihnete reagovat na jeho dotaz, odešle se po této době automatická zpráva „Dobrý 

den, prosím o strpení. Vyřizujeme požadavek před Vámi. Pokud nemůžete déle čekat, napište nám 

svůj e-mail nebo telefon, na který Vás můžeme kontaktovat. Děkujeme.“. Zákazník nebude naštvaný, 

že se mu nikdo nevěnuje a Vy neztratíte kontakt na svého potenciálního zákazníka, který je pro Vás 

v tuto chvíli nejdůležitější. 

 

Pokud odcházíte, nastavte „offline“ včas 

Pokud potřebujete z chatu odejít, nastavte „offline“ několik minut předtím, abyste nemuseli přijímat 

žádné nové chaty a zároveň stihli ukončit chaty stávající. Nikdy byste zákazníkovi neměli napsat, že již 

musíte končit a nemáte na něho čas.  

 

Také „offline“ režim Vám přináší nové zákazníky 

Zrovna nejste u počítače a máte režim „offline“, jakmile zákazník chat rozklikne, objeví se mu 

formulář, přes který Vás může kontaktovat. Stačí, aby zadal svůj e-mail a napsal krátkou zprávu s jeho 

problémem/dotazem. I v tomto případě ho můžete nalákat, aby Vám napsal! Nad chat můžete 

napsat nějakou zajímavou větu jako: „Je noc a zrovna spíme, ale i přesto nám napište a my Vám 

odpovíme, až budeme u počítače.“, nebo „Napište nám! Zrovna tady nejsme, ale jakmile se vrátíme, 

hned Vám odpovíme!“. Pokud máte odvahu, dejte na chat i něco nezvyklého: „Momentálně 

obědváme, ale nevadí! Napište a my Vám odpovíme, až budeme mít plné břicha. :)“ 

 

Možná se Vám všechny tyto rady budou zdát jako maličkosti, ale vězte, že když je všechny spojíte 

dohromady, tak se nejenom zvýší návštěvnost Vašich stránek, ale lidé se na ně budou opakovaně 

vracet a stanou se Vašimi spokojenými zákazníky. Omračte své zákazníky údivem a poskytněte jim 

nadstandardní péči. 

Doufáme, že Vám tyto rady pomůžou a získáte díky nim mnoho dalších klientů a zákazníků. Více rad a 

případových studií najdete na našem blogu blog.smartsupp.cz. V případě jakýkoliv poznatků 

neváhejte a kontaktujte nás na chatu smartsupp.cz :) 

 

 

 

http://blog.smartsupp.com/
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Další krok… 

Teorie má pravý význam jedině ve spojení s praxí. Vyzkoušejte Smartsupp online chat na Vašich 

stránkách na 14 dní zcela zdarma se všemi dostupnými funkcemi. Získejte tak více objednávek a 

spokojených zákazníků! 

Registrujte se dnes na: 

www.smartsupp.cz 

Přeji Vám hodně úspěchů při komunikaci se zákazníky. 

 

Ing. Petr Janošík 

janosik@smartsupp.cz 

 

 

PS:  Pokud se chcete více vzdělávat v oblasti chat marketingu a online marketingu obecně, podívejte 

se na náš blog na adrese blog.smartsupp.cz nebo nás sledujte na facebooku. 

http://www.smartsupp.cz/
mailto:janosik@smartsupp.cz
http://blog.smartsupp.com/
https://www.facebook.com/smartsupp

