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Syllabus of Module 

8. Customer Relationship Management 

Lecturer: Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, Dipl. Mgmt. 

 

Module Annotation 

Effective customer relationship management is/can be a significant competitive advantage 

and in many cases a necessary condition for successful business development. By 

consistently pursuing the goal of developing relationships with the application of the latest 

knowledge and experience, benefits are generated not only on the supplier's side, as well as 

on the customer's side. So both partners benefit. The modern concept of RBM is thought of 

as the whole process of relationship development. From the selection of potential 

customers, to the identification of their needs, requirements and expectations, to methods 

of innovation and new product development, to tools and methodologies for developing 

and stabilising relationships 

 

Module Objective 

The aim of the module is to introduce students to the theoretical basis of preparing and 

managing customer relationships with a direct link to managerial strategy and practice. To 

present the basics of approaches to the preparation, implementation and development of 

customer relationship management, with a priority focus on B2B markets. Practical 

approaches to preparing and processing customer relationships for small and medium-

sized enterprises - SMEs (up to 250 employees) as well as for larger enterprises. The 

lectures also include methods and approaches of teamwork management in customer 

relationship management in order to create synergy effects. 
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