
17. 6. 2013 | číslo 2  |  ročník 14  |  www.inside.cz

31

V nedávném průzkumu, který usku-
tečnila společnost Hill & Knowlton, 
byli „decision makeři“ ze společností 
v žebříčku Fortune 1000 dotazováni, 
co je nejvíce ovlivňuje při přípravě 
užších výběrů potenciálních dodava-
telů. Více než polovina dotázaných 
manažerů uvedla, že nejdůležitější 
informací, kterou používají při 
tvorbě užšího výběru dodavatelů IT, 
jsou pro ně podněty od analytiků 
specializovaných na segment infor-
mačních technologií.

Může se jednat o osobní pohovor 
s konkrétním analytikem, publikova-
nou zprávu či jiný druh analytického 
výstupu. Téměř dvě třetiny dotazova-
ných si navíc pravidelně předplácejí 
analytické průzkumy IT odvětví.

Než se naplno vrhnete do víru 
„AR“ (Analyst Relations), je důle-
žité pochopit způsob, jakým analy-
tici pracují. V podstatě se jedná o tři 
hlavní druhy činností:
•  poskytování poradenství byzny-

sovým uživatelům (organizacím),
•  konzultace s technologickými 

společnostmi,

•  role partnera do diskuse s inves-
tičními společnostmi.

Vzhledem k tomu, že analytik 
obvykle mapuje určitou technolo-
gickou a/nebo uživatelskou oblast, 
zná situaci a silné stránky dodava-
telů a zároveň má přehled o fungo-
vání a práci uživatelů-organizací. 

Důsledné budování vztahů s analy-
tiky tak neslouží jen pro jednotlivá 
konkrétní nákupní rozhodnutí, ale 
pomáhá budovat silnější a konku-
renceschopnější společnost uvnitř, 
která je zároveň schopná se na trhu 
lépe prosadit navenek, a je proto 
pozitivně hodnocena.

Jak vám analytik pomůže
Existuje řada oblastí a konkrét-

ních situací, v nichž vám analytik 
může pomoci posunout se dál 
nebo vás nasměrovat ke vhodnému 
řešení. Obvykle se jedná o následu-
jících pět oblastí:

•  Tržní příležitosti a rozvoj 
podniku: zde je to především 
identifikace zajímavých příleži-
tostí pro budoucí růst, rady, jak 
lépe využít vašich silných stránek, 
a poukázání na možné hrozby.

•  Vývoj nových produktů a služeb: 
pomoc s vytvořením nabídek, 
které se jasně vymezují vůči kon-
kurenci, rychlejší a lépe načaso-
vané uvádění novinek.

Analytici mají zásadní vliv 
na rozhodnutí v oblasti IT, 
vybudujte si s nimi dobré vztahy
Podle průzkumů mezi společnostmi z žebříčku Fortune 1000 hrají analytici hlavní roli 
u více než poloviny rozhodnutí o investicích do IT. Abyste jejich schopností využili naplno, 
je důležité chápat, jak pracují a co vám mohou nabídnout.

Graf 1: Co zákazníky nejvíc ovlivňuje při výběru potenciálních 
dodavatelů. Zdroj: Průzkum Hill & Knowlton.

Klíčové body budování vztahů s analytiky:
•  Roztřiďte analytiky na primární, referenční a analytiky sousedních trhů.
•  Důkladně se připravte na „Vendor Briefing“ a využijte jej na maximum.
•  Sledujte rytmus práce analytiků a připravujte pro ně podklady a informace v předstihu.
•  Seznamte se s metodikou společnosti Gartner a buďte realističtí.
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Graf 2: Základem AR je vztah založený na vzájemné důvěře.

Odvětvový analytik
„Strategie AR směřující ven“

Realizátor průzkumů
„Strategie AR založená 

na znalostech“

Strategický poradce
„Strategie AR směřující 

dovnitř“

Analytik  Vy

Brífinky s dodavateli:
•  naplánování rozvrhu brífinků s dodavateli 

(dostupné jakémukoliv dodavateli 
technologií a služeb)

•  poučení analytiků o směřování vaší 
společnosti a/nebo oznámení nových 
produktů prostřednictvím brífinku 
(informativní schůzky) s dodavateli

Analytik  Vy

Výzkumné služby:
•  nonstop přístup k průzkumům Gartneru, 

který vám umožní tvořit rozhodnutí 
v reálném čase

•  přehled o vašich zákaznících, trzích 
a konkurentech, který nezískáte nikde jinde

•  analytika, kterou můžete využít 
pro vyhodnocení efektivity vašeho 
marketingového a prodejního úsilí

Analytik  Vy

Dotazování a SAS: 
•  oboustranný vztah založený na konzultacích, 

kde vám analytik radí v oblasti strategií 
přístupu k trhu a plánů růstu

•  strategická sezení tváří v tvář s analytiky, 
která můžete využít pro přípravu na setkání 
s akcionáři, business plánování či získání 
zpětné vazby k vlastním nápadům

•  zhodnoťte svůj vlastní přístup – jestliže vaše 
strategie směřuje pouze ven, vytvořte si 
plán, který bude zahrnovat i prvky směřující 
dovnitř; sledujte své interakce s analytiky – 
jestliže dovnitř směřuje dvojnásobek toho, co 
ven, pak bude vaše komunikace zdravá

strategická hodnota vysoká
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•  Produktový management: 
reorganizace portfolia tak, abyste 
se mohli soustředit na produkty 
a služby s vysokou přidanou 
hodnotou (a marží). Pochopení 
potřeb zákazníků a směrování 
trhu.

•  Správa kampaní: zacílení 
na růstové segmenty a nasta-
vení správného sdělení, získání 
většího počtu leadů a následně 
i zakázek.

•  Efektivní distribuce a prodej: lepší 
znalost prodejního kanálu a pro-
dejní výsledky při současném 
zkracování prodejních cyklů.

Včasné oslovení analytiků hraje 
klíčovou roli. Většina organizací 
dosahuje v oblasti AR nejlepších 
výsledků, pokud analytiky osloví 
již ve fázi plánování. Pokud za nimi 
přijdete až ve fázi, kdy je produkt 
hotov a vypuštěn na trh, bude efekt 
z konzultace výrazně menší.

Jak analytiky třídit
Abyste mohli být při jednáních 

s analytiky úspěšní, je třeba je 
rozdělit do skupin podle důležitosti 
a vhodně nastavit priority.

Primární analytici (1-2). Váš 
hlavní analytik (obvykle bývá jeden, 
maximálně dva) vás zná nejlépe, 
umí doporučit cílové skupiny vašich 
zákazníků a pokrývá váš primární 
trh. Měli byste vědět, co si o vaší 
organizaci myslí a učit se z jeho 
perspektivy – dobře vás zná a chápe 
vaši strategii. Vedení vaší organizace 
by s primárními analytiky mělo být 
v pravidelném kontaktu (například 
čtvrtletní brífink, pravidelné dotazy, 
strategický seminář).

Referenční analytici (2-10). 
Jedná se o analytiky, kteří sledují 

trhy, na nichž se pohybujete vy 
a vaše konkurence. Jsou důležití 
zejména proto, že se o vás mohou 
zmínit při konverzaci s jinými 
klienty – vašimi potenciálními 
zákazníky. Pomáhají tak zvyšovat 
povědomí o vaší organizaci, vědí, 
kdo jste a kdy se o vás zmínit. Vy 
byste měli vědět o tom, kdy a kde 
se tak stalo. Pro udržení adekvát-
ního kontaktu postačí jedna roční 
schůzka a občasný dotaz.

Analytici sousedních trhů (20+). 
Jedná se o větší skupinu, která 
monitoruje sousední trhy – ať už 
ve směru vertikálním či horizon-
tálním. Jejím hlavním přínosem 
je upozorňování na možné ino-
vace a předvídání změn či trendů. 
Obracejte se na ně, když to uznáte 
za potřebné, monitorujte novinky 
z těchto oblastí například odběrem 
specializovaných newsletterů.

Jak s analytiky pracovat
Tradiční formou komunikace 

s analytikem je třicetiminutový 
pohovor, nicméně stále více mana-
žerů, kteří rozhodují o nákupech 
IT, navštěvuje prezentace nebo 
se s analytiky setkává na akcích, 
jako jsou ty pořádané společností 
Gartner po celém světě (v Česku 
například Gartner IT Leader-
ship Trends letos v půlce června). 
Analytici z kategorie „IT expertů“ 
pak mohou trávit delší čas přímo 
u zákazníka, kde získávají hlubší 
vhled do jednotlivých implemen-
tací. CIO se nejčastěji spoléhají 
na Gartner CIO Research.

V rámci budování vztahů s analy-
tiky je nutné, abyste se jich opako-
vaně ptali na následující otázku: pro 
jakého klienta s jakými potřebami 

byste doporučil náš produkt? A jak 
je to s naší konkurencí?

Pokud sami působíte v oblasti 
poradenství nebo implementací, 
měli byste se svého analytika oslo-
vovat s přímými dotazy. Přestože 
detailně znáte všechny materiály, 
které analytik publikuje, připravu-
jete se o velkou část jeho znalostí, 
a tudíž i potenciálu, který by mohl 
pro vaši společnost představovat. 
Publikované analýzy totiž dokáží 
obsáhnout jen zhruba třetinu 
znalostí analytika.

Primárním kanálem jsou telefo-
nické dotazy, u nichž se interakce 
posouvá z role čistě sdělovací (čtení 
analýzy) do roviny komunikace – 
otázka a k ní příslušející odpověď 
a její případné další rozvedení. 
Získáte tak hlubší vhled do dané 
problematiky, můžete aplikovat vý-
sledky z výzkumu na svou konkrétní 
situaci a dozvíte se podrobnosti 
o názorech a pohledu analytika.

Brífink využijte na maximum
Při osobním pohovoru dodavatele 

s analytikem (Vendor Briefing) byste 
měli být připraveni odpovědět co 
nejlépe na následující typy otázek:

•  Které potřeby zákazníka umíte 
nejlépe uspokojit?

•  Co je ve vaší nabídce 
nejatraktivnější?

•  Na jaké zákazníky (cílový trh, 
segment trhu) cílíte?

•  Na koho naopak necílíte?
•  Čím se odlišujete 

od konkurence?
Tyto schůzky přispívají k lepšímu 
vytvoření obrazu vaší organizace 
v očích analytika. Pokud uvádíte 
nový produkt nebo máte jiné 
zásadní oznámení, měli byste při té 
příležitosti naplánovat zvláštní brí-
fink se svým primárním analytikem. 
Pokud chcete pořádat akci typu 
„dny analytiků“ nebo máte na své 
konferenci vyhrazenou kapacitu pro 
analytiky, měli byste pro analytiky 
Gartneru zorganizovat samostatné 
sezení a diskusi s vrcholným vede-
ním a lídry vaší organizace.

V rámci brífinku byste se měli 
snažit o stručnou a výstižnou komu-
nikaci a zaměřit se na konkrétní cíl. 
K osvědčené praxi při informačních 
schůzkách dodavatele s analytikem 
patří například:
•  prezentujte více než jen shrnutí 

posledního roku vašich výsledků,

Aktivity analytiků Gartneru na globálním trhu.Proces přehodnocení výsledků.

Nic osobního, je to byznys
„Na rozdíl od obecného názoru si mnoho analytiků Gartneru cení budování vztahů. Není 
nic špatného na tom mít dobré vztahy dodavatelem, jen prostě nemusíme souhlasit se vším, 
co tento dodavatel dělá. Je důležité si uvědomit, že jde o business, ne osobní záležitosti.“
 Analytik Gartneru

Celkem 902 
analytiků vede 
319 000 interakcí 
s klienty ročně

Klienti Gartneru: 
72 % organizací

 z žebříčku 
Fortune 1000

 a 74 % 
z Global 500 

Více než 
70 konferencí ročně 

navštíví přes
50 000 účastníků

850 dotazů 
od médií 
měsíčně

Klienti Gartneru 
tvoří největší 

komunitu CIO na 
světě

Klienti z více 
než 13 000 
organizací po 
celém světě

Vertikální 
pokrytí devíti 
odvětví

5500 IT 
benchmarků 
ročně

Žádost 
o přehodnocení 

pozice ve 
výzkumu

Analytik popíše, 
co tyto mezery 
dokáže zaplnit

Nabídka důkazů 
(např. reference, 
demonstrovaná 

funkcionalita, příslib 
manažerů atd.)

Reference jsou 
zkontrolovány, výzkum je 

aktualizován*, zrecenzován 
dodavatelem a publikován

Analytik získává aktuální 
informace pomocí 

dotazování a informativních 
schůzek s dodavateli

Vzájemné pochopení 
existence určitých 

mezer

Reakce uvnitř 
společnosti, snaha 

vyřešit daný problém

* Celý proces je podmíněn souhlasem analytika – nejedná se o oficiální politiku Gartner Research.
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•  plánujte brífinky v rámci kaž-
dého uvedení nových produktů,

•  zamiřte přesně své sdělení 
na konkrétní cílovou skupinu, 
zvýšíte tím jeho účinnost,

•  hledejte synergii s agendou 
analytiků – například nové po-
žadavky zákazníků, nové trendy, 
aktivity konkurence, skvělé nové 
technologie,

•  buďte struční, méně je zde 
obvykle více – používejte maxi-
málně 20 slidů za hodinu,

•  ponechte si časovou rezervu pro 
zodpovězení dotazů.

Poznejte „analytický rytmus“
Většina analytiků pracuje v pra-

videlném ročním rytmu – v jed-
notlivých čtvrtletích se například 
opakovaně věnují zpracování 
určitého typu analýzy. Měli byste 
proto znát publikační kalendář 
svého analytika a mít pro něj 
ve vhodný čas připravené správné 
informace. To znamená, že některé 
kroky musíte učinit v dostatečném 

předstihu, aby se do daného 
reportu promítly. Tím se vyhnete 
možným nedorozuměním a po-
může to také vašim vzájemným 
vztahům.

Poskytněte také sami sobě 
dostatečný čas na realizaci jednot-
livých cyklů produktového vývoje 
pro odstranění nedostatků, sběr 
referencí od zákazníků, čas pro 
přípravu informativních schůzek 
s dodavatelem/analytikem, a čas 
pro přizpůsobení se kalendářům 
zaneprázdněných manažerů.

Pochopte kritéria
Analytici rozhodně dokáží oce-

nit, když protistrana v diskusi dobře 
rozumí metodikám společnosti 
Gartner. Preferují, když dostávají 
případné požadavky s dostatečným 
časovým předstihem, aby se na ně 
mohli detailně připravit. Mají rádi, 
když mohou diskutovat na základě 
faktů – vyhněte se tedy tvrzením, 
která nemůžete věcně podpo-
řit. Speciální pozornost věnujte 

metodologiím, které zmiňují nejza-
jímavější dodavatele:
•  magické kvadranty a vymezení 

trhu,
•  zprávy o „cool dodavatelích“,
•  Hype křivky,
•  SWOT analýzy a konkurenční 

prostředí,
•  Market Clock,
•  zprávy o referenčních 

architekturách,
• přehledy trhu.
Například příprava magického 
kvadrantu může zabrat až 150 
hodin času analytika. Pokud ze své 
strany proces dotazování maximálně 
urychlíte a zefektivníte, pomůžete 
tak sobě i jemu.

Buďte realističtí
Analytici sice ovlivňují vaše 

potenciální zákazníky z řad IT 

manažerů, prokuristů nebo CFO, 
ale konečné rozhodnutí dělá zá-
kazník sám. Pro analytika má navíc 
mnohem větší váhu to, co říkají 
uživatelé (organizace), než to, co 
mu poví během brífinku dodavatel. 
Nejlepším řešením pro vás (i pro 
vaše zákazníky) proto je nabídnout 
analytikovi vyjádření zákazníka, 
která má mnohem vyšší váhu než 
marketing.

Jestliže analytici ignorují váš pro-
dukt/službu, je to nejčastěji jeden ze 
dvou důvodů:
•  nechápou vás – nabídněte jim 

informativní schůzky, dema 
a důkazy v podobě referencí,

•  myslí si, že svým zacílením míříte 
mimo daný trh; vyžádejte si 
od nich, aby pro vaše řešení iden-
tifikovali to správné obecenstvo, 
a buďte realističtí.

Závěry výzkumů se mohou měnit, 
ovšem samozřejmě pouze za před-
pokladu, že analytici uvidí očeká-
vané důkazy. K tomu, aby mohli 
určit, zda by se hodnocení nebo 
pozice měly přehodnotit, zkrátka 
potřebují fakta a data. S tímto pro-
cesem vám pomůže poblíž přiložená 
infografika.

Schéma vyspělosti Analyst Relations.

Další informace o budování vztahů s analytiky naleznete na adrese:
www.gartner.com/technology/about/analyst_relations.js.

Čestmír Žák, Lukáš Erben
redakce@inside.cz

Nulové AR Zaměření na PR Transformace Zaměření směrem 
dovnitř 

Inovativní AR

„Kdo jsou vůbec 
ti analytici?“

„Analytici 
neposlouchají“

„Strategické AR by 
mohlo fungovat“

„Naši manažeři 
znají hodnotu 

analytiků“

„Všechny hlavní 
kroky zahrnují 

analytiky“

Manažeři zjišťují, 
že Gartner napsal 

o jejich společnosti

Dodavatel 
předpokládá, že 

analytici Gartneru 
existují jen kvůli 

informativním 
schůzkám

AR začíná přinášet 
hodnotu, ale 

manažeři ji nevidí

AR se zaměřuje 
na budování vztahů 

s analytikem

Proaktivní pomoc 
analytikům 

ve veškerém jejich 
úsilí

Neustálé hledání 
win-win řešení

Manažeři začínají 
chápat význam 

spolupráce Komunikace 
s analytiky je 

inovativní, má říz

AR přesvědčuje 
ostatní o hodnotě 
směřující dovnitř

Hodnota směřující 
dovnitř převládá; 

směřující ven 
je ušita na míru 

analytikům

Objevují se přehledy 
analytiků směřující 

dovnitř 

AR podněcuje 
změnu způsobu 

myšlení PR 
a manažerů pro 

vybudování reálných 
vztahů s analytiky

Vidí Gartner jen 
pohledem PR:  

„Píše o nás Gartner 
dobré věci?“

Manažeři/AR/
PR jsou neustále 

informováni

Jde jen 
o propagaci 

Zákazníci dodavatele 
se dotazují analytiků 

Gartneru

Stav  
vztahů 

s analytiky

Způsob 
uvažování 

 managementu 
organizace

Pohled 
analytiků

Práce 
na vzájemném 

užitku společnosti 
a analytiků


