
KEY ACCOUNT MANAGER 

přímý prodej VELKOFORMÁTOVÝCH 

ZAŘÍZENÍ

Vaším úkolem bude:

• Aktivní vyhledávání a realizace nových obchodních 

příležitostí

• Budování a rozvoj obchodních vztahů a spolupráce se 

stávajícími zákazníky z oblasti signmakingu, grafic arts, 

poskytovatelů tisku apod.

• Monitoring trhu a konkurenčních aktivit

• Příprava obchodních nabídek, smluvních podkladů, 

samostatné vedení obchodních případů

• Zodpovědnost za plnění stanovených obchodních cílů

Požadavky, zkušenosti & předpoklady, které využijete:

• Znalost prostředí signmakingu, komerčních 

poskytovatelů tisku, příp. průmyslu

• Praxi v oblasti obchodu s firemními zákazníky

• Všeobecný přehled a znalost trendů trhu tiskových 

služeb v oblasti velkoformátového tisku, znalost 

technologií, materiálů

• Nadšení a cit pro obchod, vedení obchodního 

rozhovoru a prezentací u náročného zákazníka, 

vyjednávání profitabilních podmínek, vytváření a řízení 

dlouhodobých vztahů se zákazníky

• Pozitivní vztah k IT technologiím, uživatelská znalost MS 

Office aplikací

Nabízíme:

• Perspektivní pozici v dynamickém, dobře fungujícím 

přátelském kolektivu nadnárodní společnosti

• Zázemí etablované společnosti v oboru, která dokáže 

ocenit nadstandardní pracovní výkon

• Ucelený on-baording program – zaškolení do 

problematiky toho perspektivního a zajímavého oboru

• Možnost profesního růstu a vzdělávání

• Zajímavé zaměstnanecké benefity

Pokud vás pozice oslovila zašlete svůj životopis nebo 

případné další dotazy na paní Zdenku Zdražilovou: 

zdenka.zdrazilova@canon.cz

Prague, Czech Republic

Vaší klíčovou odpovědností bude generování a 
řízení obchodního případu od zjištění skutečných
potřeb přes návrh řešení až ke smluvnímu
zakončení v souladu s obchodními a strategickými
cíli společnosti.

Expect the exceptional

Canon is the world’s best imaging company –

driven to enrich people’s lives and businesses with

innovative products and smart digital solutions.

Today we are a truly global brand, constantly

challenging ourselves to find new ways of adding

value through our growing portfolio of services and

solutions.

Across the EMEA region, we employ over 18,000

people. Together we work in a respectful yet

ambitious environment – collaborating to achieve

the exceptional for our customers and always

honouring our corporate philosophy of Kyosei, ‘to

live and work together for the common good’.


