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1. Co budete dělat 

 

Vaším cílem bude najít a získat zákazníky, kteří chtějí spořit energie a náklady na ně.  
 

Předáte nám kontakt, nebo navrhnete nejvhodnější řešení, vysvětlíte výhody, 

vyplníte poptávkový formulář či rovnou zpracujete cenovou nabídku. Podle míry 

zapojení do procesu pak máte nárok na odměnu (provizi) za zrealizovanou zakázku. 

 

Máte na výběr z těchto na sebe navazujících úrovní dle chuti, zkušeností a času: 
 

- Kontakt – předáte nám kontakt na potenciálního zákazníka 
 

- Standard – provedete základní prohlídku u zákazníka, vypracujete základní 
kalkulaci a předáte podklady ze schůzky 

 

- Profi – kompletně zajistíte získání zakázky až po předání ke zhotovení, tj. po 
podpis smlouvy o dílo (podepisuje zástupce SVP solar) 
 

Po podpisu smlouvy o dílo přebírá kompletní zakázku SVP solar, tak aby byl 

zákazník spokojen a dílo bylo zdárně zhotoveno.  

 

SVP solar zajistí: 
 

- Vypracování projektové dokumentace, pokud je třeba 

- Zajištění pracovních kapacit a materiálu 

- Zajištění veškerých potřebných povolení 

- Realizaci 

- Záruční a pozáruční servis 

 
 

                                  
 

      

SOLÁRNÍ OHŘEV TEPELNÁ ČERPADLA 

TEPLOVZDUŠNÉ PANELY SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ 
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2. Kolik peněz si můžete vydělat 
 

Na výběr máte dvě varianty způsobu vyplácení odměn 
 

� Varianta A (jistota) – Obdržíte pevnou procentuální část celkové ceny 

komponentů dle níže uvedené tabulky.  
 

� Varianta B (risk je zisk) – Vaše provize = 10% (8%) - Poskytnutá sleva. Při 

prodeji za ceníkovou cenu (tedy bez slevy) si vyděláte výrazně více, než při 

variantě A. Čím menší slevu poskytnete, tím více vyděláte. 

 

 Varianta A Varianta B 

Start 
Extra BONUS za sjednání 

první zakázky 2 000 Kč 

Extra BONUS za sjednání 

první zakázky 2 000 Kč 

Kontakt 1%  (min. 1 000 Kč) - 

Standard 3%  (min. 2 000 Kč) 8% 

Profi 5%  (min. 3 000 Kč) 10% 

BONUS *5 000 Kč *5 000 Kč 

*vyplácí se při překročení kvartálového (3 měsíce po sobě) obratu 500 000 Kč 

 

Příklad varianty A:      
Obrat 1 100 000 Kč  

(3 tepelná čerpadla, 1 solár, 2 lampy) 

- Standard 3% =   33 000 Kč 

- Bonus      5 000 Kč 

- Start        2 000 Kč 
 

CELKEM                  40 000 Kč 
 
 

Příklad varianty B:      
Obrat 1 100 000 Kč, sleva 0% 

(3 tepelná čerpadla, 1 solár, 2 lampy) 

- Profi        10% = 110 000 Kč 

- Bonus          5 000 Kč 

- Start            2 000 Kč 
 

CELKEM              117 000 Kč 
 

 

Partner smí poskytnout slevu na komponenty ve výši max 7%, vyšší slevu musí 

odsouhlasit Obchodní manažer. 

BONUS za překročení obratu 1 000 000 Kč: 10 000 Kč  

BONUS za překročení obratu 5 000 000 Kč: 50 000 Kč 

BONUS za překročení obratu 10 000 000 Kč: 50 000 Kč a služební automobil                
(podmínkou je minimálně roční registrace v programu),  

dále možnost založení vlastní pobočky v regionu a zvýšení provizí ze zakázek 
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3. Jakou budete mít podporu 

K tomu, abyste co nejvíce obchodních případů dovedl ke zdárnému konci, poskytuje SVP 

solar tuto podporu: 

- vstupní školení ZDARMA  

- po vstupním školení dostává každý nový obchodník k dispozici  

o Technická podpora na telefonu a emailu  

o vizitky (100 ks) 

o poptávkové formuláře k vyplnění  

o typové listy sestav 

o technické listy výrobků 

o propagační letáky 

Za tiskoviny je účtován poplatek 100 Kč 

o Přístup do interaktivního systému SVP solar 

o K dispozici získá poptávky dle aktuálního stavu a regionální příslušnosti 

o Dobrovolné umístění loga SVP solar na automobilu – speciální provize      

500 Kč za každou uzavřenou zakázku nad 50 000 Kč 

o Pro řešení smluvních podmínek a technických detailů je k dispozici zasedací 

místnost SVP solar  

Nejlepší reklamou je spokojený zákazník. Nejúspěšnější jsou Ti, kteří mají systém 

nainstalován ve vlastním domě. Prezentací si snadno získáte zákazníka na vlastní stranu. I 

my jsme takto začínali… 

K dispozici je také možnost školení v terénu. Po dohodě obchodní manažer provede 

prohlídku objektu spolu s novým partnerem. Je to unikátní možnost pro nováčky. Mohou tak 

v praxi „okoukat“ dotazy a odpovědi na mnohé otázky. 

Pro toto školení musí mít nový partner: 

- Sjednanou schůzku  

- Potenciální zákazník už je obeznámen s typovými sestavami  

 

„Přeji Vám mnoho úspěchů a především spoustu spokojených zákazníků. 

Začněte i Vy s námi.“ 

Ing. David Michalička 
ředitel SVP solar s.r.o. 


