






 



Abstrakt

Předmětem mé diplomové práce na téma Marketingová strategie značky v segmentu 

FMCG je obeznámení s významem značky a provedení analýzy konkurence, zaměřené 

především na oblast výrobně-technologickou. Dále pak uvedení do problematiky strategií a 

podrobnější popis segmentu rychloobrátkového zboží. To vše je obsaženo v první části 

diplomové práce, tedy v části teoretické.

Druhá část mé diplomové práce je zaměřena na praktickou úvahu, kdy na základě 

předchozích informací, ve kterých jsou zahrnuty také velmi podstatné analýzy trhu, technologií a 

konkurence, navrhuji strategii pro konkrétní značku v potravinářském průmyslu.

Klíčová slova

Strategie, značka, marketing, trh, komunikace.

Abstract

The subject of the Diploma Thesis, named "Marketing Strategy  of a Brand in the FMCG 

Segment" is the familiarisation with the significance of the brand and the execution of an 

analysis of the competition, aimed especially at the area of production and technology. It also 

provides an introduction to the field of strategy and a description, in greater detail, of the fast-

moving goods segment. Such is the contents of the first, or the theoretical part of the Thesis.. 

The other part of the Diploma Thesis presents mainly a practical consideration of a 

proposal of a strategy for a specific brand in the food industry, which includes very significant 

and substantial market, technology and competition analyses.
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ÚVOD

V současné době, kdy  je trh zaplaven nadbytkem zboží a služeb, jejichž množství 

převyšuje skutečnou poptávku, se spotřebitelé stále více při svém rozhodování o výběru zboží 

nebo služby orientují podle značky. Obvykle platí, že dobrá značka se lépe prosadí a snáze se 

prodává. Základním předpokladem pro úspěch značky je volba vhodné marketingové strategie, 

která umožní diferenciaci produktu či služby. Diferenciované produkty nebo služby by měli být 

odlišné, zajímavější a lepší, než  jaké nabízí konkurence. Když se podaří přesvědčit  zákazníka, že 

má značkový produkt lepší vlastnosti a je dostupný za cenu, která je s ohledem na vyšší kvalitu 

odůvodnitelná, obvykle přejde na značkový produkt. V oblasti ř ízení strategie značky jde 

především o komplexnost, protože v očích zákazníka nesymbolizuje značka pouze konkrétní 

výrobek či službu, ale mnohdy i celou firmu. V dnešní době narůstá počet firem, které jsou 

řízeny marketingově. Pro úspěch celé firmy je důležité mít vhodně zvolenou strategii, misi a vizi. 

Podstatnou část hodnoty firmy tvoří značky. Aby značka mohla uspět na trhu, musí se jí 

vlastník intenzivně věnovat, trvale o ni pečovat a vhodným způsobem do ní investovat. Tvorba 

marketingové strategie značky a budování značky patří mezi základním činnosti oddělení 

marketingu. Úkolem marketingu je zajistit, aby se v průběhu času značka nekompromitovala a 

neztrácela na své přitažlivosti a současně aby nestagnovala a neustále se rozvíjela. Kvalitní a 

dobře ř ízená značka vykazuje obvykle vyšší míru trvanlivosti a může tak z dlouhodobého 

hlediska výrazně ovlivňovat prodejnost daného produktu nebo služby.  

Cílem této diplomové práce je definovat vhodnou marketingovou strategii pro existující 

značku rychloobrátkového zboží, která působí na trhu již 16 let. Zajímavostí je, že se tato značka 

dostala do vedoucího postavení na trhu díky své první televizní reklamě v roce 1997 a od té doby 

si svou vedoucí pozici udržuje i přesto, že další televizní reklamní kampaň následovala až v roce 

2009. V důsledku dopadů nedávné ekonomické krize, a s tím souvisejícím nárůstem spotřeby 

produktů s významným ekonomickým benefitem, se v současné době zintenzivňuje konkurenční 

3



boj v dané kategorii výrobků. Tato situace si samozřejmě žádá vhodně zvolenou strategii pro 

udržení vedoucí pozice na trhu.

Práce má dvě základní části. V teoretické části bude rozebrána teorie strategického 

řízení, její význam a použití, význam značky a její použití v podnikové praxi. Výsledkem 

praktické části bude návrh vhodné marketingové strategie.  
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI A CHARAKTERISTIKA 
PODNIKU

 

 Společnost Kofola a.s. je součástí skupiny  Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců 

nealkoholických nápojů na čtyřech trzích střední a východní Evropy. Skupina působí v Č eské 

republice, na Slovensku, v Polsku a v Rusku. Ve svých sedmi výrobních závodech, z nichž  dva 

jsou v České republice, jeden na Slovensku, tři v Polsku a jeden v Rusku, zaměstnává více než 

2000 lidí.

Mise skupiny Kofola: 

Naše poslání je naše mise. My jsme Kofola. S nadšením usilujeme o to, co je v životě opravdu 

důležité: milovat, žít zdravě a stále hledat nové cesty [1]

             Vizí skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. 

Do roku 2015 chce být  skupina Kofola „dvojkou“ na trhu nealkoholických nápojů v Č eské 

republice, na Slovensku a v Polsku. Cílem je mít v každé z uvedených zemí v kategoriích 

kolových nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v dané kategorii. V ostatních 

kategoriích nealkoholických nápojů je cílem skupiny Kofola umístit  své značky do 3. místa 

pomyslného žebříčku.

1.1 Historie a současnost 

Společnost Kofola vznikla v r. 1993 díky rodině ř eckého rodáka Kostase Samarase.  

Zahájila výrobu sycených nápojů pod původním názvem SP Vrachos s. r. o. Ve stejném roce byla 

založena firma HOOP v Polsku. Rok 1996 je také považován za oficiální vznik společnosti 

Kofola, jak ji známe dnes. Rok 1998 je v Kofole charakteristický technologickým rozvojem, 

založením dceřiné distribuční společnosti SANTA NÁPOJE SLOVENSKO spol. s r. o. a 

vstupem na slovenský  trh. V roce 1999 byla představena nová řada Jupí sirupů. Rok 2000 byl pro 

firmu klíčový. Spojila svůj výrobní program s nápojem Kofola, když  s opavskou farmaceutickou 

společností Ivax, tehdejším vlastníkem značky, uzavřela licenční smlouvu na jeho stáčení. 
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O pár měsíců později proběhla koupě značky Top  Topic, vznikla nová značka pro děti 

s názvem Jupík, která spadá do kategorie ovocných nesycených nápojů. Rok následující byl pro 

společnost rokem expanzí a strategických investic - nákup registrované obchodní známky a 

originální receptury tradičního nápoje Kofola od společnosti Ivax za 215 milionů korun. 

Obchodní jméno společnosti v Č eské republice a její dceřiné společnosti na Slovensku bylo 

změněno na Kofola, a.s.

V roce 2003 byla v Polsku založena dceřiná společnost pod obchodním jménem Kofola 

Sp. z o. o. Polský HOOP získal 50 % akcií společnosti Megapack v Rusku a vstoupil na 

Varšavskou burzu cenných papírů. Následující rok se firma rozhodla pro první inovaci 

československého tradičního nápoje Kofola po 40 letech jeho existence – představení značky 

Kofola Citrus. Kofola pokračovala ve své expanzi založením dceřiné společnosti Kofola Rt. v 

Maďarsku. Vstup do segmentu balených vod s pramenitou vodou Rajec. Dále následovalo 

slavnostní otevření nového výrobního závodu v Polsku (2005). Jednalo se o největší českou 

investici v této zemi vůbec. Produktové portfolio na českém a slovenském trhu společnost 

rozšířila znovuuvedením nápoje Chito Tonic a stala se také výhradním výrobcem a distributorem 

nápoje Capri-Sonne.

  V listopadu 2006 došlo k vyčlenění holdingu jako společnosti s vlastní právní 

subjektivitou a názvem Kofola Holding, a.s. Na trh byla uvedena řada přírodních 100% džusů a 

ovocných nápojů Jupí v obalu Tetrapak. Hlavním sdělením této novinky bylo složení „bez 

konzervantů“ a „bez éček“. Důvodem vytvoření této ř ady pod značkou Jupí bylo zvýšení 

důvěryhodnosti u spotřebitelů, rozšíření výrobkové ř ady  do segmentu džusů a nektarů a 

proniknutí na polský  trh. Design byl moderní a pro Českou republiku možná až  nadčasový. O 

rok později se firma může pochlubit představením nového výrobku Rajec Bylinka – přírodní 

pramenité vody obohacené o rostlinné výtažky  z meduňky a mateřídoušky. Při premiérové účasti 

v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky obsadila Kofola 8. místo. 
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O dva roky  později uzavřeli akcionáři společností Kofola Holding a.s. a polské 

nápojářské trojky  Hoop S.A. vstupní dohodu o sloučení obou firem. Nově vzniklá skupina 

Kofola - Hoop získala nového investora – společnost Enterprise Investors se 42,45% majetkovou 

účastí. Majoritní podíl společnosti zůstává nadále u českých majitelů. Dále firma koupila na 

Slovensku ochrannou známku Vinea. Na trh byla uvedena zcela unikátní varianta nápoje Kofola 

– Kofola Bez cukru.

Počátkem roku 2009 Kofola - Hoop S.A. mění jméno na Kofola S.A. (obr. 1). 

Produktové portfolio se rozrostlo o 3 nesycené varianty nápoje Top Topic. Dále pak  společnost 

Kofola rozšířila své produktové portfolio o řadu novinek. Pramenité vod Rajec byly rozšířeny o 

Rajec kyslík, funkční ochucené vody Rajec byly  doplněny o nové příchutě Tajemství stromů a 

limitovanou edici Letní bouřka, obnovena byla výroba prémiových ovocných nápojů pod 

značkou Snipp, na trh byl uveden nápoj Orangina a v rámci spolupráce se společností Sara Lee 

začala Kofola vyrábět  nesycený nápoj Pickwick Just Tea. Na českém trhu byla zahájena 

distribuce legendárního syceného hroznového nápoje Vinea. 

V roce 2010 značka Kofola oslavila 50 let od svého vzniku. V roce 2011 došlo 

k akvizici společnosti Pinelli a portfolio se tak rozrostlo o energetické nápoje Semtex, Erektus a 

Green Tea. Dále byly rozšířeny novinky v portfoliu – Vinea Rosé, Kofola Extra Bylinková, Jupí 

sirupy v sáčcích, 2 nové příchutě ochucených vod Rajec. 

V roce 2012 se společnost Kofola Holding a.s. přejmenovala na Kofola ČeskoSlovensko 

a.s. a na trh byly  uvedeny novinky bylinkové sirupy Jupí, Rajec Kojenecká voda, energetické 

nápoje Semtex Cool a  Crazy, Chito Ginger Beer a Chito Cloudy Lemon.
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0br.1 Struktura skupiny Kofola – zdroj - vlastní
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2. VÝZNAM ZNAČKY V SEGMENTU FMCG

V této kapitole se budu věnovat především dvěma oblastem, a to významu značky  a také 

vysvětlení zkratky FMCG, protože oba tyto pojmy jsou stěžejní pro mou práci.

2.1 Značka

Mezinárodní agentura Interbrand připravuje žebříček hodnoty světových značek a "pár 

písmenek" oceňuje v některých případech na miliardy dolarů. Proč jsou některé značky žádané a 

obdivované, zatímco jiné v konkurenci neuspějí? Co bychom měli brát v úvahu při budování 

značek, nejen v segmentu rychloobrátkového zboží?

Již starověcí lovci měli své zbraně označeny symboly a podíl na úlovku se odvíjel od 

jejich zásluh při lovu. Ve středověku, kdy většina obyvatelstva neuměla číst  ani psát, dokazovali 

znaky  na zboží jeho vlastnictví a původ. Dnes již značka obvykle nepotvrzuje vlastnictví a není 

životně důležitá pro uspokojení základních potřeb. Přesto svůj význam neztratila. Stala se 

projevem sociálního statusu, umožňuje nám vyjádření vlastních postojů prostřednictvím 

jednoduché, každému srozumitelné symboliky. 

I když si to často nechceme připustit, nejsme imunní vůči působení reklamy, která nás 

nabádá uvěřit, že ten či onen produkt splní nejen naše potřeby, ale i sny a touhy. 

Reklama představuje rovněž efektivní způsob budování trhu. Prostřednictvím reklamy 

lze efektivně vzdělávat a informovat o nových produktech, demonstrovat jejich užití a 

přesvědčovat cílovou skupinu k jejich zakoupení. Reklama také přitom ovlivňuje, zda bude 

určitý  produkt vnímán v dané společnosti jako atraktivní či neatraktivní. Do značné míry tak 

formuje i společenské normy [2].
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Teenageři milují „své brandy“, které je odliší od generace rodičů a vůbec jim nevadí, že 

se zároveň unifikují se svými vrstevníky. Když žena nakoupí ve více obchodech, uloží nákupy do 

tašky z prodejny „té správné značky“. Přitom značky, ke kterým máme pozitivní vztah, nemusejí 

patřit jen velkým korporacím, jako jsou například Coca-Cola , Heineken, Nike či Converse. 

Lokální firmy, které poskytují kvalitní zboží a dobré služby a dávají nám pocítit vlastní 

důležitost, získají naši důvěru a mohou zabodovat stejně nebo i lépe. Za zmínku zde stojí 

například značky Kofola, Bernard, Detoa a mnoho dalších původem českých značek.

Značky nejsou jen fenoménem obchodních a výrobních firem, pronikly i do sportu, 

umění, politiky či charity. Proces budování značky, který  vytváří dlouhodobý  vztah s cílovou 

skupinou, označujeme slovem branding. Ve světě plném reklamy se toto emocionální a osobní 

pouto stává často jediným prvkem odlišení. Branding začíná při základním vymezení toho, kým 

jste, jaký příslib dáváte svým zákazníkům, co od vás mohou očekávat a čím se lišíte od své 

konkurence. Každá společnost, která chce být dlouhodobě úspěšná, by měla pečlivě dbát na 

naplňování tohoto příslibu.

Grafickou podobou značky a vizuálním ztvárněním identity  společnosti je logo. Logo 

vizuálně vyjadřuje filozofii a postavení firmy.  Může být typografické, obrazové, abstraktní nebo 

kombinací těchto možností. Logo reprezentuje společnost jedinečným způsobem. Některá loga 

přetrvají dlouhá léta beze změny, jiná se během své historie několikrát podstatně změní, nebo se 

mění postupnými a téměř neznatelnými kroky. V minulosti bylo při tvorbě logotypu hlavním 

cílem vizuální ř ešení jména firmy. Dnes se zkušení tvůrci loga snaží zachytit v něm vnitřní 

kulturu firmy, její hodnoty a cíle. Pokoušejí se zachytit již dosažené pozice, ale i pohlédnout do 

budoucnosti.

Vedle typu písma nebo grafického znázornění určitého objektu hrají důležitou roli barvy. 

Dokáží přenášet emoce i symbolizovat vlastnosti. Barvy pronikají nejen do vizuálního ztvárnění, 

ale i do samotných názvů společností. Vzpomeňme například Orange či Zlaté stránky.
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Nová firemní loga vznikají nejen při založení, ale i při fúzi, rozdělení nebo podstatné 

změně zaměření společnosti. Logo bude reprezentovat firmu po dlouhá léta, proto je vždy nutno 

počítat s dostatečným časem na jeho přípravu. V marketingové komunikaci je jen málo věcí, při 

kterých hrají zkušenosti tak důležitou roli jako při tvorbě loga. Je proto dobré obrátit se na 

zkušeného grafického designéra a pečlivě posoudit kvalitu jeho předchozích návrhů a referencí.

Aby byla marketingová komunikace efektivní, musí respektovat celou ř adu principů, 

podobně jako je tomu u běžné mezilidské komunikace. Marketéři by měli především vycházet 

z toho, jak bude jejich sdělení vnímat cílová skupina. Zda se výsledná kampaň marketérům líbí 

či nelíbí, je naopak zcela nepodstatné[2].

Stejně jako značky, i firemní identita má své kořeny v hluboké minulosti. Pomalováním 

těla či nošením oděvů lidé projevovali oddanost souboru určitých hodnot a příslušnost k určité 

skupině. I dnes vyjadřují sportovní fanoušci svoji sounáležitost tvářemi označenými klubovými 

barvami a obdivovatele různých hudebních směrů rozeznáme podle stylového oblečení a účesů. 

Firemní identita sestává z loga a jména společnosti, sloganu, případně jiných prvků a zároveň ze 

souboru pravidel jak mají být tyto používány. Předpisy jsou sepsány a vyobrazeny v design 

manuálu, který určuje vzhled hlavičkového papíru, vizitek, propagačních materiálů, ale i 

produktů a budov. Firemní identita je základním prostředkem vnitřní i vnější komunikace a 

zajišťuje, že jednotlivá oddělení firmy, případně její pobočky  v různých zemích, budou navenek 

vystupovat jednotně.

Každou společnost však charakterizují především lidé, jejich jednání a vystupování. 

Jsou to zaměstnanci, kdo dokáže v očích veřejnosti vytvářet o své firmě profesionální a pozitivní 

obraz nebo způsobit opak a znehodnotit i velmi nákladnou reklamní kampaň. Otevřená vnitřní 

komunikace a pochopení poslání a cílů firmy jejími zaměstnanci jsou stejně důležité jako 

budování značky a komunikace směrem k zákazníkům.
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2.2 FMCG

Značka je základním nástrojem komunikace. Pro segment FMCG, což je zkrácená verze 

anglického výrazu pro rychloobrátkové zboží (z anglického Fast Moving Consumer Goods), to 

platí úplně stejně jako pro jiné tržní segmenty. 

Existují dva typy  zboží s ohledem na jeho trvanlivost. Ty, které se rychle spotřebovávají 

a dají se použít jednou či dvakrát jsou výrobky krátké spotřeby. Naopak ty, které se používají 

delší dobu a jejich životnost je několik let se nazývají trvanlivé výrobky. Velmi výstižně je 

FMCG, tedy rychloobrátkové zboží popsáno v knize Moderní marketing, kde [3, s. 617]:

„Spotřební produkty

Spotřební produkty kupují koneční spotřebitelé pro osobní spotřebu. Marketéři je 

obvykle klasifikují podle nákupních zvyklostí spotřebitelů. Rozdělují je na rychloobrátkové zboží, 

zboží dlouhodobé spotřeby, speciální zboží a nevyhledávané zboží. Tyto produkty se liší v tom, 

jak spotřebitelé nakupují, a tedy i v tom, jak jsou spotřebitelům nabízeny.

• Spotřební produkt – produkt kupovaný konečným spotřebitelem pro 

osobní spotřebu

• Rychloobrátkové zboží – spotřební zboží, které zákazník obvykle kupuje 

často, okamžitě a s minimálním srovnávacím a nákupním úsilím. 

Rychloobrátkové zboží představuje spotřební zboží a služby, které zákazník obvykle 

nakupuje často, okamžitě a s vynaložením minimálního úsilí na porovnání a nákup. Příkladem 

může být mýdlo, sladkosti, noviny a rychlé občerstvení. Rychloobrátkové zboží se obvykle 

prodává levně a marketéři je nabízejí na mnoha místech, aby bylo okamžitě k dispozici, když je 

zákazník potřebuje.“
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3. STRATEGIE, JEJÍ VÝZNAM A POUŽITÍ

Slovo strategie je ř eckého původu a vzniklo z ř eckého „strategos“, což značí vůdce 

armády. Přitom v tomto slově došlo k spojení dvou pojmů, z nichž  „stratos“ znamená v řečtině 

vojsko a „ago“ jak vésti [4, s. 3]

Marketingová strategie (marketing strategy) jsou vlastně základní vytyčené požadavky 

firmy na dlouhodobý  časový  horizont tak, aby pomocí marketingových činností naplnila 

nadřazené strategické obchodní cíle a dosáhla konkurenční výhody. Proces strategického ř ízení 

marketingu (strategic marketing management process) je kontinuálním procesem současně 

probíhajících strategických marketingových činností – marketingové strategické analýzy, 

definování marketingové strategie, implementace marketingové strategie a kontroly dosažení 

marketingových cílů [5].

Jedná se o vědomé určení základních dlouhodobých cílů a stanovení postupu činností, 

které umožní co nejefektivnější dosažení cílů při vhodném využití zdrojů potřebných k realizaci. 

Strategie je produktem strategického plánování a prostřednictvím strategického ř ízení je 

přenášena do praxe. Strategie definuje, jak lze dosáhnout zvoleného cíle. Je to přehled možných 

kroků a činností, které jsou přijímány s vědomím částečné neznalosti všech budoucích 

podmínek, okolností a souvislostí, kdy nejsou poznány všechny přípustné alternativy a nelze 

přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího rozhodování.

Podle Philipa Kotlera[6], jednoho z největších světových odborníků na marketing se 

výrobci snaží lépe poznat  své zákazníky, aby  na základě poznání jejich chování právě jim mohli 

nabídnout produkty, které tito lidé potřebují. A prostřednictvím oddělení marketingu nabídnout 

produkty, které tito lidé zatím ani neznají, ale určitě potřebovat budou. Nejdůležitějším úkolem 

výrobce je, aby sledoval požadavky lidí a také trendy. 
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Trend je směr, nebo sled událostí, který trvá. Trendy  jsou předvídatelnější a trvalejší než 

přechodné módy. Trend odhaluje tvar budoucnosti a poskytuje mnoho příležitostí. Například 

procento lidí, kteří si cení fyzické zdatnosti a pohody  se s průběhem let zvyšuje, zvláště ve 

skupině mladých lidí do třiceti let, mladých žen, lidí s vyššími příjmy a lidí žijících na západě. 

Konečným účelem strategie je dospět  k vzájemné součinnosti veškerých aktivit všech 

složek podniku a vytvořit jednotný a nedělitelný  celek jeho dalších perspektiv. Správně zvolená 

strategie napomáhá firmě dosáhnout silnějšího postavení na trhu, například získáním převahy 

nad konkurencí v určité oblasti. Taková převaha může spočívat například v kvalitě, dostupné 

ceně, zajištění kvalitního prodejního i poprodejního servisu nebo v tradici značky. V oblasti 

marketingu se strategie zaměřují na dosažení perspektivních marketingových cílů v rámci 

konkrétního marketingového prostředí. Zásady pro konkrétní vyjádření koncepce marketingové 

strategie podniku lze shrnout do následujících dvou bodů: 

1. Rozhodování o efektivním vynaložení prostředků do vybudování účinného 

vztahu výrobek-trh, ve shodě s vytyčenými cíly podniku. 

2. Vytvoření a udržení prokazatelných konkurenčních předností na 

vytipovaných trzích. 

Podmínky výběru strategie:

1. Přijatelnost – především pro vlastníky (vlastník by měl rovněž reagovat 

na požadavky zaměstnanců, odborů, věřitelů a respektovat názor top 

managementu). 

2. Vhodnost – je třeba si uvědomit vhodnost zvolené strategie (s ohledem na 

zákazníka, vůči konkurenci a vzhledem k vnějším podmínkám) a její správné 

načasování.

3. Realizovatelnost – vlastní zavedení strategie do reality, kdy  je nutno 

neustále provádět kontrolu postupu uplatňování jednotlivých strategických kroků.
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4. Poskytnutí výhody vůči konkurenci – je třeba disponovat určitým 

přínosem, který  je pro danou strategii definován a který  přispěje k získání 

konkurenční výhody.

Realizaci strategie představuje strategické ř ízení ve formě nepřetržitého ř ídícího 

procesu, který  reaguje na měnící se podmínky prostředí potřebnou modifikací jak činností, tak i 

obsahu strategie. Toto řízení vychází z výsledků strategického plánování, které vytváří flexibilní 

podnikovou strategii. 

 Strategie bývá chápána také jako soubor manažerských rozhodnutí o tom, jakých cílů 

má organizace dosáhnout, jaké kroky k tomu musí být podniknuty a jak mají být  využity 

disponibilní zdroje k dosažení těchto cílů. Strategii nelze vnímat jako taktiku, protože taktika 

stanovuje způsob konání, kdežto strategii určuje cíl konání. 

Obecně lze určit následující typy strategií podle charakteru: 

• strategie ofenzivní, 

• strategie udržení pozice (stagnace), 

• strategie ústupu (defenziva),

• strategie kombinace. 

Generické strategie podle Portera (konkurenční strategie) tvoří skupinu tří základních 

strategií. V celém odvětví se uplatňuje strategie prvenství v celkových nákladech a strategie 

diferenciace. Při zaměření v určitém segmentu se uplatňuje strategie soustředění pozornosti.

Strategie podle Ansoffa vychází ze vztahu mezi trhem (současný a nový) a výrobkem 

(nový, původní). Kombinací tohoto vztahu vznikají strategie růstové.

3.1 Základní strategické koncepce
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Strategické koncepce lze rozdělit na parciální a integrované.

a) Parciální strategické koncepce

Parciální přístupy jsou specifické tím, že zahrnují pouze určitou část strategického 

rozhodování. Jedná se například o strategie orientované na konkurenci nebo na vztah výrobek-

trh. 

Mezi nejvýznamnější přístupy se ř adí koncepce Igora Ansoffa, Michaela Portera a 

Philipa Kotlera.

H. Igor Ansoff (1918-2002) vytvořil postup  [7], který hledá strategické alternativy 

v případě, kdy není možné zajistit  dosažení marketingových cílů použitím dosud sledovaných 

strategií. K tomu používá matici výrobek-trh, která má pomoci při určení strategického zaměření 

podniku. Ta obsahuje 4 nosné strategické koncepce:

• Strategie tržní penetrace – kde se firma snaží o hlubší a intenzivnější 

proniknutí na stávající trh se stávajícími produkty a s cílem vyššího obratu. 

Strategie je vhodná, pokud se výrobek nachází v počáteční fázi životního cyklu. 

Tato strategie se uplatňuje při vyšších výdajích na propagaci a informovanost 

zákazníků, snížení ceny nebo také zvýšení kvality výrobku.

• Strategie rozvoje trhu – nabízení stávajícího výrobku na novém trhu. 

Tato strategie se volí, je-li stávající trh nasycen, nebo je-li firma vytěsněna 

konkurencí. Novým trhem může být z demografického hlediska nová věková 

kategorie kupujících a z mnohem častějšího hlediska geografického např. nová 

území. 

• Strategie rozvoje výrobku – prosazení na plně obsazeném trhu novým 

výrobkem. Tato strategie se využívá tehdy, pokud firma nechce ztratit věrné 

zákazníky.
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• Strategie diverzifikace – nabídnutí nových výrobků na nový  trh. Jedná se 

o poměrně rizikovou strategii, neboť je velmi finančně náročná (zvláště na 

propagaci a distribuční cesty). Firma nezná nový  trh, nedokáže jej analyzovat, 

proto také volí jiné strategické možnosti, např. akvizice zahraniční firmy a tím 

získání přístupu k novým trhům. 

Obr. 2 Matice výrobek-trh  - zdroj - [8]

Další významný parciální přístup při tvorbě strategické koncepce je Porterův model. 

Autor v tomto modelu vymezuje následující strategické koncepce:

• Strategii  založenou na vedoucí pozici v nákladech nebo v ceně – jde o 

cílené dosahování co nejnižších nákladů, díky nimž může firma snížit konečnou 
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cenu pro spotřebitele na maximum. Tuto strategii využívají firmy zaměřené na 

masový trh, rizikem je však vstup konkurence s ještě nižší cenou.

• Strategie diferenciace produktů – zaměření se na oblasti, ve kterých lze 

získat vůdčí postavení, a to odlišením produktu od konkurence, např. 

prostřednictvím reklamy, ceny a distribuce, obalu.

• Strategie založená na koncentraci na tržní výklenek, která se 

specializuje na vybrané cílové skupiny prostřednictvím jak výkonové, tak 

nákladové výhody – pomocí této strategie se firma soustřeďuje na jeden či několik 

menších segmentů trhu a neusiluje o ovládnutí celého trhu. Strategie spočívá 

v rozpoznání potřeb daného segmentu.

Parciální koncepce je podle Philipa Kotlera, který  za výchozí bod systematizace volí 

úsilí podniku o tržní pozici, která je určena tržním podílem podniku:

• Strategie tržního vůdce, která má za cíl udržet tržní pozice podniku 

(např. prostřednictvím výrazné inovační orientace, důsledné politiky značky 

výrobku, apod.).

• Strategie tržního vyzyvatele, která je založena na zvýšení tržního podílu, 

a to buď útokem na tržního vůdce, nebo na malé podniky v odvětví.

• Strategie tržního souběžce znamená v podstatě udržení rovnováhy 

v odvětví. Podnik se přizpůsobuje tržnímu vůdci a zaměřuje se zejména na 

rentabilitu, méně již na tržní podíl.

• Strategie obsazování tržních výklenků je určena menším podnikům, 

které se zaměřují na tu část trhu, která je pro větší podniky málo atraktivní. Jde 

vždy o určitý typ specializace, a to buď podle trhů, skupin zákazníků, technologií 

tak, aby bylo možno vybudovat v této části trhu konkurenční výhodu [8].

b) Integrované strategické koncepce
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Na rozdíl od parciálních strategií berou integrované strategické přístupy v úvahu při 

koncipování strategické koncepce více rozměrů. Obvykle vycházejí z tzv. základních parciálních 

strategií. Mezi nejvýznamnější patří strategické koncepce podle Jochena Beckera, Backhause a 

Günthera Haedricha s Torstenem Tomczakem [9]

Becker ve své koncepci rozlišuje čtyři základní strategie:

• strategie tržního pole (výrobek-trh),

• strategie stimulování trhu (určení způsobu, jak působit na trh),

• strategie tržní parcelace (stanovení druhu a stupně diferenciace při 

stimulaci trhu),

• strategie tržního areálu (stanovení alternativ „území“ působnosti 

strategie). 

Dalším významným představitelem integrovaných koncepcí je Backhaus, který vychází 

z myšlenky, že směr strategie udává pět základních rozměrů:

• stanovení vlastního smyslu podnikání,

• rozhodnutí o stimulování trhu, a to vytvořením dodatečného užitku 

či příznivých cen,

• stanovení tržního areálu, tj. bližší určení oblasti, ve kterém chce 

být podnik činný,

• určení marketingového partnera či partnerů, se kterými bude 

podnik v budoucnu spolupracovat

• strategie vstupu na trh. 

Poslední jmenovaní jsou Haedrich a Tomeczak, kteří kvantifikují čtyři základní 

strategické stupně, které jsou navzájem v hierarchických vztazích. Jedná se o tyto stupně:

• určení strategie tržní pozice, o kterou by se měl podnik snažit,

• strategie stylu určuje roli, kterou se podnik snaží na trhu zaujmout 

(aktivní, pasivní),
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• strategie substance určuje, o jaký druh konkurenční výhody by 

mělo být usilováno (nízké náklady či diferenciace),

• strategie jištění určuje formu přítomnosti na trhu (konflikt, 

přizpůsobení, kooperaci). 

3.2 Rozhodující faktory ovlivňující marketingovou strategii značky

Marketingová strategie je ucelený  způsob jednání organizace vůči zákazníkům (v 

rozšířeném pojetí i vůči zaměstnancům firmy a jejím dodavatelům), zahrnující orientaci na určité 

segmenty  zákazníků, výběr marketingových nástrojů, marketingového mixu, způsobu 

marketingové komunikace (včetně distribučních kanálů, způsobu propagace, reklamy, cenové 

politiky atd.). Marketingová strategie by měla být v souladu (být součástí) celkové strategie 

firmy. 

Grant Leboff  [10] upozorňuje, že je důležité komunikovat, ale uvědomit si, kdy je 

komunikace dostatek a naopak může škodit. V dnešní době, kdy si přepínáme televizní pořady 

v době reklamy, neschováváme si letáky hypermarketů do skříně, nekupujeme si výrobek na 

základě propagace, ale více na doporučení známého, doporučuje nastavit strategii tak, aby 

zákazníky zaujala, ale nepotlačila jejich touhu po výrobku.

Marketingová strategie může mít různá východiska – nízké náklady, výhodnost, 

horizontální, vertikální či diagonální integrace/kooperace/spolupráce, orientaci na určitý  segment 

zákazníků, optimální využití vlastních kapacit za optimální výši příjmů, dlouhodobou 

udržitelnost rozvoje, diverzifikaci či širokou nabídku produktů atd.
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Nedílnou součástí tvorby strategie je pojem marketingový mix[11], který jako první 

použil Neil H. Borden (profesor na Harvard Business School v USA). Marketingový mix se 

nejčastěji skládá ze čtyř prvků, tzv. 4P (počáteční písmena anglických slov):

1) Výrobek (Produkt)

2) Cena (Price)

3) Distribuce, umístění (Place)

4) Marketingová komunikace (Promotion)

Jedním z pohledů na faktory, které ovlivňují marketingovou strategii firmy, je pojetí 

vycházející ze čtyř klasických součástí marketingového mixu. Toto pojetí znázorňuje jednotlivé 

vrstvy okolo hlavního cíle marketingu – uspokojení potřeb a přání zákazníků – vrstvu 

marketingového mixu, vrstvu dalších nástrojů marketing (marketingové plánování, organizace a 

implementace marketingu, kontrola v marketingu, marketingový  informační systém), 

mikroprostředí a makroprostředí.
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Obr. 3 Faktory ovlivňující marketingovou strategii firmy, upraveno – zdroj - [12]
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4. ANALÝZA KONKURENCE

Pro správné nastavení marketingové strategie značky je důležité důkladně zmapovat 

konkurenci na trhu.  V České republice v současné době existují 2 hlavní typy  konkurence. Jedná 

se o konkurenci cenovou a kvalitativní. 

Český  trh nabízí spotřebitelům rozmanitý a široký  výběr domácích i zahraničních 

produktů. Pro hodnocení konkurenční síly podniku je třeba znát své konkurenty  na daném 

relevantním trhu. Pro analýzu konkurence jsem využila interní podklady společnosti Kofola, 

které graficky  znázorňují tržní podíly  jednotlivých společností, operujících v daném segmentu 

trhu. Pokud nepočítáme privátní značky, největšími konkurenty společnosti Kofola jsou 

Karlovarské minerální vody, Coca-Cola HBC a PepsiCo. 

Obr. 4 Pohled na celkový trh nealkoholických nápojů v ČR 2011 – zdroj - [13]

Podrobnější informace a podklady pro analýzu vývoje tržních podílů jednotlivých 

výrobců nealkoholických nápojů v České republice lze vyčíst z obr. 5 a 6.

24



Obr. 5 Tržní podíly  výrobců nealkoholických nápojů v ČR z hlediska prodaného 

objemu – zdroj - [13]

25



Obr. 6 Tržní podíly výrobců nealkoholických nápojů v ČR z hlediska realizovaného 

obratu – zdroj - [13]

Obrázky znázorňují tržní podíly jednotlivých výrobců na trhu v České republice. 

Konkurenční subjekty jsou barevně odlišeny. Svislá osa znázorňuje tržní podíl jednotlivých 

značek na celkovém trhu v ČR ve volume (tzn. v prodaném objemu) nebo ve value (tzn. v 

peněžním vyjádření). Vodorovná osa zobrazuje procentuální podíl jednotlivých značek na daném 

trhu v časově ohraničeném úseku. MAT vyjadřuje meziroční změnu tržního podílů jednotlivých 
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značek (z anglického Mooving Annual Total), respektive hodnotu tržního podílu před 12-ti 

měsíci od posledního měření. MAT-1 a MAT-2 vyjadřují tržní podíly v předchozích 12-ti 

měsíčních periodách. Jak z tohoto grafického znázornění vyplývá, na předních místech prodeje 

se nacházejí, společně s privátními značkami jednotlivých obchodních ř etězců, především 

produkty společností Karlovarské minerální vody, a.s., Coca-Cola HBC, Kofola a.s. a 

Poděbradka, a.s.. Tržní podíl společnosti Kofola a.s. se v peněžním vyjádření pohybuje mírně 

pod hranicí 14% a z dlouhodobého hlediska vykazuje růst.

4.1 Analýza výrobních technologií, trendy

Dnešní spotřebitel je vzdělaný a velmi náročný, vyhledává výrobky  bez přidaných látek, 

především bez konzervantů. Nejmodernější technologie v dnešní době toto umožňují a zároveň 

se různí. Zájmem každé společnosti, která chce vyjít  vstříc spotřebiteli a současně jít s trendy 

dnešní doby je inovovat a přizpůsobit se potřebám trhu. Proto firmy investují nemalé částky 

k nákupu těch nejmodernějších technologií, na kterých stojí vlastně celá strategie firmy a jejich 

výrobků.

4.1.1 Horký rozliv

První z technologií, která dokáže vyrábět nápoje bez přidaných látek (již zmíněné 

konzervanty) budu podrobněji popisovat, má hodnotu 150 mil. Kč je podle dostupných informací 

jedinou podobnou linkou v Evropě. Využívá technologii tzv. horkého rozlivu neboli  plnění za 

horka  [14] (dále jen Hotfill). 

Jak už  název napovídá, výrobní linka (obr. 7) umožňuje plnit PET láhve tekutinou 

zahřátou na 85-120°C i s kousky ovoce, aniž by se poškodil obal. Kousky se v lahvi neusazují na 

dně, ale v nápoji plavou, jako je to třeba v případě nápoje s aloe vera. Následně se nápoj zchladí 

na 85-87°C, čímž je produkt pasterován a poté je vstřikován do láhve. Ta se uzavře víčkem a 
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obrátí do vodorovné polohy na 30sec a otočí zpět, čímž dojde k tepelné sterilizaci celého obalu 

včetně uzávěru. Pokračuje zchlazování v tunelu, kdy po dobu 40 min dochází k postupnému 

klesání teploty  na 30°C (to je teplota, při které již je možné aplikovat etiketu, je možné balit). 

Plní se do speciálních lahví, které jsou vyfouknuty speciální technologií než  např. pro klasickou 

nebo aseptickou linku. Tyto láhve jsou vyfoukávány do horkých forem, aby  byla dosažena jejich 

vyšší teplotní stabilita. To přináší vysokou kvalitu nápoje bez přítomnosti cizorodých látek, vše 

v praktickém PET obalu. Není potřeba přidávat další konzervanty. Nová výrobní linka 

vyprodukuje asi 14 tisíc lahví za hodinu.

Existují 2 typy:

1. Standardní  – láhev musí mít speciální tvar s deformačními panely, 

vysokou gramáž a tudíž i dražší materiál.

2. Nitro HotFill nebo Hotfill  plus – názvy se liší podle dodavatele 

technologie. Tento typ je shodný  se standardním, pouze před uzavřením lahve dojde 

k aplikaci kapalného dusíku na hladinu produktu a následné uzavření. Po uzavření 

vznikne tlak cca 1,5 baru a po zchlazení v tunelovém chladiči je tlak cca 0,6-0,8 

barů, což dovoluje bezproblémovou manipulaci lahví (balení, stohovaní palet). 

Dodavateli této technologie jsou: KHS, Krones atd.
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Obr. 7 Ukázka NitroHotfill technologie firmy Krones – zdroj -  [15]  

Obr. 8 Ukázka chladiče u technologie NitroHotfill – zdroj - [15]  
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4.1.2 Technologie vysokého tlaku HPP

Druhou technologií je High pressure processing - technologie vysokého tlaku, 

zpracování vysokým tlakem, tlakování. Také se zaběhl výraz Paskalizace. 

Velmi často je slovo fresh, evokující čerstvou šťávu, používáno k označení chlazených, 

tedy  osvěžujících nápojů s dobou spotřeby v řádech několika měsíců. Ke konzervování většiny 

džusů a šťáv na trhu se používá pasterace, tedy  zahřátí na 80 – 90°C, a následné zchlazení. To má 

za následek změny ve výživových hodnotách, chuti i barvě konečného produktu. Pasterací 

ošetřené šťávy se často dávají do neprůhledných obalů, zakrývajících ne příliš atraktivní barvu 

tepelně upravených produktů. Naopak u HPP se jedná o šetrný  způsob, jak zachovat všechny 

parametry čerstvé šťávy a zároveň její chuť i původní barvu. 

Obr. 9 Hiperbaric 55 – zdroj - [16]
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Po vylisování se čerstvá šťáva naplní do měkkých PET lahví, které jsou následně 

vystaveny  vysokému tlaku 600 MPa. Tlak ničí pouze případné nežádoucí mikroorganismy a 

plísně. Zachovává všechny pozitivně působící bioaktivní výživové faktory, jako jsou minerální 

látky, vitaminy, vláknina, ale i přírodní ochranné látky přítomné v dřeňových šťávách, např. 

sulforafan, které tepelná pasterace v podstatě odstraní. 

Jen pro představu (obr. 10) – na dně nejhlubšího Mariánského příkopu na planetě 

v hloubce cca 11 000 metrů byl naměřen tlak přibližně 109 MPa. 

              

Obr. 10 Co znamená High Pressure (přelož. Vysoký tlak)? – zdroj - [16]

Čerstvé šťávy ošetřené vysokým tlakem se uchovávají chlazené a vydrží až tři týdny. 

Výrobcem této technologie je firma Hiperbaric [16]. 

Výroba je zahájena dodáním čerstvých surovin, které nejsou ošetřeny chemicky, ani 

tepelně. Takovéto suroviny se naplní do lahve a jsou ručně vkládány (tzv. batch systém) do 
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speciálního stroje, kdy  ve speciálním koši zajedou do tlakové komory, která se následně zaplaví 

vodou. Ta je následně natlakovaná na 600Mpa. Poté je komora odtlakovaná, dojde k odčerpání 

vody a produkty se vysunou z tlakové komory. Díky ručnímu vkládání dávek je tato technologie 

vhodná pro menší výkony a dávky.

1. Typ vertikální – tvar válce s ocelovou stěnou. Použití na velmi malé 

výkony.

2. Typ horizontální – zakládání košů je automatické. Vhodný pro sériovou 

výrobu.

Obr. 11 Proces výroby u HPP – zdroj - [16]

Ovocné nápoje takto ošetřeny nejsou sterilní a musí být distribuovány v chladovém 

řetězci (při teplotě 4°C jako např. jogurty  a ostatní mléčné produkty). Trvanlivost těchto 
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produktů je cca 21 dní. Výsledkem je fresh produkt, tj. bez chemické konzervace a bez tepelné 

úpravy a nutričně nezměněn.

HPP technologie se používá v dnešní době (obr. 12) také na maso, mořské plody, 

studené polévky, mléčné produkty, v lékárnictví apod. 

Obr. 12 Široká škála využití HPP – zdroj - [15]

4.1.3 Aseptika

Třetí technologií zabraňující přidáním konzervantů je aseptika.

Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) před nedávnem řešila problém 

kontaminace lahví pramenité vody Aquila Aqualinea. Podrobnějšími testy se zjistilo, že jedinou 
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možnou variantou, jak se bakterie dostaly do lahví, jsou uzávěry, které měly zřejmě narušen 

ochranný obal. 

 „Proto jsem s okamžitou platností rozhodl o převedení výroby neperlivé pramenité 

vody Aquila Aqualinea 1,5 l na aseptickou plnící linku,“ uvedl Alessandro Pasquale [17], 

generální ř editel společnosti Karlovarské minerální vody. „Jde o důvěru spotřebitelů a tato 

technologie plnění je nejbezpečnější na světě. Celý plnící proces je naprosto sterilní a splňuje 

náročné farmaceutické standardy,“ dodal Pasquale. Tímto způsobem společnost KMV do 

budoucna zajistí, aby  se podobný  případ již neopakoval. Víčka budou pro použití při výrobě 

sterilizována dvakrát. Jednou jejich výrobcem a podruhé při plnění na aseptické lince.

Princip  této technologie spočívá v sterilní prostředí a sterilizaci. Na začátku plnícího 

procesu je produkt pasterován na tzv. flashovém pasteru, kdy  je produkt zahřán na pasterační 

teplotu, která může být  85-120°C, pro ovocné produkty nejčastěji kolem 902°C na dobu cca 30 

sec. Poté dochází k ochlazení a tím je ošetřen nápoj. Následně je potřeba ošetřit obal – láhev a 

uzávěr. Existují dva způsoby.

•   Mokrá aseptika 

 používá PAA, což je kyselina peroctová (chemický vzorec C2H4O3), která je výborným 

antimikrobiálním činidlem [18]. Následně je láhev vypláchnutá sterilní vodou (obr. 13). Do takto 

upravené lahve je naplněn produkt a v sterilním prostředí je opatřen uzávěrem, čímž je zajištěna 

plná sterilita produktu. Vše je vlastně prováděno v ochranné atmosféře sterilního ovzduší - v 

systému ASEPTIC. 
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Obr. 13 Aseptika mokrá, sterilizace lahví – zdroj - [19]

•        Suchá aseptika

 oproti mokré aseptice je rozdíl v použitých chemikáliích. Na sterilizaci lahve je používán 

peroxid vodíku H2O2 . Na sterilizaci uzávěru se také používá peroxid vodíku nebo PAA. Je 

aktivovaný sterilním horkým vzduchem a peroxid vodíku se následně odpaří. Jedná se o novější 

způsob aseptiky, trend v dnešní době. Výkon aseptické linky je 10 – 40 000ks/h. 

Aseptika je technologie, kterou využívá většina výrobců v potravinářském průmyslu po celé 

Evropě včetně největších konkurentů značky Jupí.
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Obr. 14 Lineární suchá aseptika, sterilizace pomocí H2O2 – zdroj - [20]
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5. NÁVRH STRATEGIE PRO KONKRÉTNÍ ZNAČKU

Pro stanovení správné marketingové strategie je nutno zohlednit vývoje prodeje 

jednotlivých produktových kategorií na daném relevantním trhu. Z níže uvedeného grafického 

zobrazení vyplývá, že trh v posledních pěti letech vykazuje celkový  pokles. Jedinými dvěma 

kategoriemi, které na celkově klesajícím trhu vykazují růst, jsou kategorie sirupů a kategorie 

energetických nápojů.

Obr.15  Vývoj prodeje nealkoholických nápojů v ČR 2002-2012 – zdroj - [13]
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V kontextu s dlouhodobými trendy vývoje celkového trhu a vývoje jednotlivých 

produktových kategorií existuje několik možných způsobů tvorby  marketingové strategie a 

strategického směřování firmy, které lze logicky vyvodit.

 Jedná se zejména o následující možnosti strategického směřování podniku, 

případně o jejich vzájemnou kombinaci:

1) zaměřit  se na posilování konkurenční pozice v rámci rostoucích 

produktových kategorií

2) inovace, vývoj zcela nových produktů a budování nových produktových 

kategorií

3) investice do podpory produktů, které spadají do klesajících kategorií, ale 

které zároveň vykazují v rámci dané kategorie růst nebo mají alespoň výrazný 

růstový potenciál 

S ohledem na současnou konkurenční pozici společnosti Kofola považuji za důležitou 

zejména otázku inovací a zaměření se na vývoj nových “zdravějších” produktů.  Velmi zásadní 

přínos zde mohou přinést nejnovější poznatky  o potřebách a preferencích spotřebitelů, kteří stále 

více dbají na dodržování zásad zdravého životního stylu a preferují konzumaci produktů se 

zdraví prospěšnými benefity. 

V oblasti inovací, vývoje a výroby nových produktů hrají významnou roli zejména 

technické a technologické možnosti podniku, zejména pak možnost využití nejmodernějších 

výrobních technologií a moderních technologických postupů výroby. Toto je jedna z příležitostí, 

na kterou by se měla společnost Kofola zaměřit v rámci svého dalšího strategického směřování.

5.1 Návrh nové marketingové strategie pro značku Jupí
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Značka Jupí byla vyvinuta a uvedena na trh jako silná značka s vedoucí pozicí na trhu 

nealkoholických nápojů. To platí zejména pro kategorii sirupů. S ohledem na vývoj uvedené 

kategorie nápojů, který  byl v poslední době ovlivněn především změnou spotřebitelských 

preferencí, způsobených do značné míry vývojem ekonomicko-politické situace v Č eské 

republice a také vzhledem k vstupu nových konkurenčních značek a jejich produktů na trh, je 

třeba značku Jupí i nadále budovat a rozvíjet tak, aby si zachovala svoji vedoucí pozici a 

oblíbenost mezi spotřebiteli.

V kategorii sirupů by měla značka Jupí dokázat lépe využívat prostor v těch v místech, 

kde se již prodává, usilovat o lepší prezentaci svých produktů a zároveň by  měla být schopna 

nabídnout spotřebitelům něco navíc oproti konkurenčním výrobkům (emociální či racionální 

benefity).

Značka Jupí by  měla využívat své síly a loajality svých spotřebitelů k tomu, aby 

rozšiřovala své produktové portfolio a uváděla na trh nové produkty, které budou atraktivní pro 

stávající skupinu konzumentů a zároveň budou schopny oslovit i nový  typ  zákazníků z jiných 

cílových skupin. Měla by se více zaměřit na konkrétní potřeby konzumentů a na hledání 

způsobů, jak tyto potřeby co nejlépe uspokojit, aby tak získala výhodu vůči konkurenci.

Klíčové oblasti, na které bude tato strategie zaměřena, jsou následující:

- výrobní technologie

- positioning značky

- cenová strategie

- produktové portfolio

- komunikační strategie
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5.1.1 Výrobní technologie pro značku Jupí

Tak, jak z analýzy  konkurence a z trendů dnešní doby, je zřejmé, že na trhu přežijí a 

uspějí výrobci, kteří jdou s požadavky trhu a spotřebitelů. Tím jsou už  také v České republice 

výrobky bez konzervantů, bez umělých sladidel, barviv atd. Zkrátka výrobci se co nejvíce snaží 

přiblížit se přírodě. 

Tyto požadavky splňuje právě jedna z nejmodernějších technologií nazývaná Hotfill, 

právě díky plnění nápojů za horka do lahví. Kombinace ceny, kvality, možnosti a kapacit linky je 

právě tato linka nejvhodnější variantou na výrobu sirupů Jupí. Samozřejmě je potřeba také brát 

v úvahu možnost využití i pro další výrobky, především z hlediska ekonomického, kdy je nutné 

dbát zřetel na co největší kapacitní využití nové technologie.

Také je důležité zmínit, že do tohoto unikátního výrobního procesu je potřeba investovat 

150 miliónů korun, je nezbytné naplánovat několik schůzek a porad mezi vedením firmy a také 

zástupci oddělení marketingu, obchodu, kontrolingu, nákupu, a nejdůležitějšími účastníky 

zodpovídající za finance. 

Pro spolufinancování projektu jsme využili dotaci ze strukturálních fondů EU, 

konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace. Kofola zainventovala 2/3 a 1/3 jsme 

získali z grantu. 
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Obr. 16 Ukázka NitroHotfill technologie firmy Krones [15]

5.1.2 Positioning značky

V roce 2011 došlo u značky Jupí k změně positioningu, kdy hlavním komunikovaným 

benefitem, který  měl být dominantní v rámci vnímání značky Jupí konečným spotřebitelem, byla 

hustota sirupu. 

Dále byly komunikovány níže uvedené racionální benefity:

- bez umělých barviv, 

- bez umělých sladidel a bez přidaných aromat

- nejširší výběr příchutí na trhu

V silně konkurenčním prostředí, které panuje mezi značkami na českém trhu v kategorii 

sirupů, však záhy došlo k relativně “standardnímu” vývoji. Stalo se totiž to, co se, na základě již 

dřívějších zkušeností, v podstatě dalo předpokládat. Většina konkurenčních značek upravila 
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receptury a začala vyrábět produkty, u kterých komunikují stejné klíčové benefity, jaké si v rámci 

positioning nastavila značka Jupí, a tím byla především hustota.

Aby se značka Jupí odlišila od konkurenčních produktů a zároveň aby bylo dosaženo 

vyšší spontánní znalosti značky  mezi spotřebiteli, měla by se více zaměřit  na komunikaci 

emociálních benefitů. Za tímto účelem je nutno zvolit vhodný komunikační mix a upravit 

komunikační strategii značky. Racionální benefity by měly i nadále sloužit jako podpůrné 

argumenty, ale hlavní část mediální komunikace by měla být soustředěna především na ovlivnění 

emocí spotřebitelů. 

Celý  positioning značky Jupí je potřeba upravit. Hustota už není to, co se odlišuje od 

konkurence. V posledních pěti letech také ostatní nápojářské firmy zjistily, že jednou z mála 

rostoucích kategorií na trhu je právě ta sirupová, proto se rozhodly vyrábět  sirupy jako další 

výrobky ke stávajícím. 

Ideální a klíčovou cestou, jak se odlišit a zaujmout cílovou skupinu právě sirupů Jupí je 

vsadit na emocionální styl komunikace (obr. 17) a podle toho také zvolit vhodnou marketingovou 

podporu (viz dále komunikační strategie).
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Obr. 17 Umístění Jupí značky na trhu – zdroj – vlastní zpracování

5.1.3 Návrh cenové strategie

U sirupu jsou z pohledu spotřebitele stále nejdůležitějšími parametry, kromě ceny, která 

samozřejmě také patří k nejdůležitějším faktorům při rozhodování spotřebitele o koupi produktu, 

jeho hustota a barva (tzn. zejména obsah cukru uváděný  v % Brix, obsah ovocné složky a chuť). 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že sirupy značky  Jupí obsahují vysoké procento cukru a patří 

tak k jedněm z nejhustějších sirupů na trhu. 
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Při porovnání s konkurenčními produkty, které vykazují přibližně stejnou nebo o něco 

nižší hustotu a podobný obsah ovocné složky, patří sirupy Jupí k jedněm z nejlevnějších. Tato 

skutečnost bohužel nepotvrzuje vysokou kvalitu produktu v očích spotřebitelů. 

Dalším argumentem pro zvýšení ceny sirupů Jupí je zvýšení ceny vstupů a výrobních 

postupů, přičemž  značka Jupí si stanovila závazek zvyšovat nebo alespoň udržovat kvalitu svých 

produktů. Dosáhnout stanoveného závazku lze v zásadě pouze dvěma způsoby. Buď udržovat 

cenu na současné úrovni, ale na úkor vlastní marže nebo přikročit k zvýšení ceny. 

Vzhledem k relativně značným rozdílům mezi cenami sirupů Jupí a cenami 

srovnatelných produktů od konkurenčních značek, jejichž cena je vyšší, vysokému růstu ceny 

cukru, který  je nejdůležitější vstupní surovinou pro výrobu sirupů a jehož cena vykazovala v 

posledních letech strmý růst díky regulačním opatřením Evropské Unie, vysokým investicím do 

moderních výrobních technologií a výrobních linek, a také s ohledem na požadované vnímání 

kvality sirupů Jupí z pohledu spotřebitele, lze jednoznačně doporučit  zvýšení ceny všech 

produktových řad sirupů Jupí. 

Domnívám se, že cenová politika by u značky Jupí měla být nastavena tak, aby ceny 

těchto sirupů byly  alespoň na srovnatelné úrovni, respective aby  nebyly  nižší než  ceny 

relevantních konkurenčních sirupů (viz tabulka Cenová mapa kategorie sirupů). U sirupů 

vyráběných novou technologií, tedy  sirupů bez konzervantů, může být cena nastavena na 

49,90Kč. U současných sirupů Jupí, které na trhu zůstanou, cena se může zvýšit  cca o 5% na 

34,90Kč z důvodu zdražení surovin, zejména cukru. Toto zdražení se předpokládá u všech 

výrobců. 

Další argumenty pro zvýšení ceny sirupů Jupí jsou následující. Značka Jupí přichází 

každým rokem s celou řadou nových a mnohdy  velmi inovativních vylepšení svých produktů. Z 

nových či nově plánovaných změn stojí za zmínku například zcela nový  typ uzávěru, který 

umožní snadné nalévání a zamezí stékání sirupu po lahvi, zcela nový  design obalů a etiket, nové 
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tradiční i exotické příchutě, vylepšené receptury a v neposlední ř adě zvýšené investice do 

marketingové podpory značky, především pak značná výše finančních prostředků, které budou 

směřovány na posílení podpory prodeje prostřednictvím televizní reklamy.

Obr. 18 Cenová mapa kategorie sirupů – zdroj - [13]

5.1.4 Produktové portfolio

Sirupy Jupí se již  několik let mohou pyšnit nejširším portfoliem výrobků ve své 

kategorii. Co se týká formátu, tak z obrázku lze vidět, že si spotřebitel může vybrat z pěti 

různých (3L, 0,69L, 0,7L, 0,43L a 0,02L) a co se týká příchutí, tak si lze vybrat z 13ti oblíbených 

příchutí. 
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Obr. 19 Ukázka portfolia sirupů Jupí – zdroj – vlastní zpracování

Jako posledním sirupem na obrázku je navrhovaná novinka vyráběná technologií 

horkým rozlivem. Jedná se o specifickou láhev, která musí splňovat přísná kritéria právě pro 

danou technologii. Jedná se především o materiál, který musí vydržet vysokou teplotu zahřátí, 

tvar lahve, který se po zahřátí nemůže deformovat, hmotnost reformy ze které se láhev následně 

vyfukuje, speciální uzávěr zabraňující úniku dusíku a také stékání sirupu po láhvi při nalévání a 

spoustu dalších.

Obal je navržen tak, aby z něj na první pohled byla zřejmá hustota sirupu, což  je vlastně 

největším benefitem v celé této kategorii. V designu jsou umístěny čiré plochy, aby  šlo z regálu 

rozpoznat, o jakou barvu, potažmo příchuť se jedná. 

Příchutě jsou vybírání na základě dlouholetých prodejů a také výzkumů. Ke stávajícím 

13ti oblíbeným příchutím přibudou dvě atraktivní příchutě především na českém a slovenském 

trhu. Jedná se o jablko a hrušku. 

Každý formát sirupu má svého spotřebitele a je potřeba na něj myslet. Jedním z nejvíce 

prodávajících se formátů je 0,7L v PET lahvi (na obrázku 19 druhý  zleva). Proto je možné právě 
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do toho formátu investovat a má smysl ho podpořit reklamní kampaní, protože si tento produkt 

tzv. na sebe vydělá.

5.1.5 Komunikační strategie

Sirupová kategorie má tu výhodu, že za celou dobu prodeje sirupů v České republice 

nebyla žádná reklama v televizi. Tedy někdy v roce 1997 se objevila první reklama na sirup, 

který  za nedlouho z obchodů zmizel. Jupí sirupy reagovaly svou vůbec první televizní reklamou 

v roce 1998 a díky této marketingové podpoře se objevovaly v nákupních košících nejčastěji a 

první místo v prodeji si udržují dodnes.

Nicméně v posledních pěti letech začali komunikovat i další výrobci, ale jednalo se 

především o reklamu v časopisech, letácích. Nikdo si zřejmě netroufl riskovat vysoké investice 

v nejistý výsledek.

• Televizní reklama

Přestože je Jupí značka stále nejprodávanější na českém trhu, konkurence se objevuje 

čím dál více, a proto je právě teď vhodná doba na komunikaci právě přes televizní reklamu. 

Tento druh reklamy je nejvhodnější zejména proto, že zasahuje nejvíce spotřebitelů a je zřejmě 

nejúčinnější v období zavádění novinky na trh. Také je vhodné období nyní právě pro 

komunikaci nového positioningu značky, ve kterém je nejdůležitější zasáhnout diváka 

prostřednictvím emocí. Musí být navržena tak, aby oslovila především cílovou skupinu našich 

sirupů (viz Cílová skupina v obrázku Jupí positioning), ale také ostatní konzumenty 

konkurenčních výrobků, kteří se doposud s naší značkou nesetkali. 

• Spotřebitelská soutěž
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Nedílnou součástí komunikace přes televizi je také mimotelevizní reklama, což  v našem 

případě je spotřebitelská soutěž. Ve více než desetileté historii našich sirupů se výborně 

osvědčila spotřebitelská soutěž. Hlavním cílem této podpory je zasáhnout co nejvíce spotřebitelů 

a zvýšit/udržet prodeje. Smyslem spotřebitelské soutěže je nakupovat sirupy  Jupí NOVINKU, 

sbírat kódy z obalů a za různá množství nakoupených výrobků získávat ceny v hodnotě cca do 5 

tisíc Kč. Pro cílovou skupinu citlivou na cenu je důležité zvolit velké množství cen s nižší 

hodnotou před malým množstvím s vyšší hodnotou a zasáhnout tak méně soutěžících.

• Tisk

Pro ty  spotřebitele, kteří nemají možnost vidět reklamu v televizi, a produkt si zatím 

nekoupili, tudíž ho neznají je potřeba nabídnout možnost seznámit se s novinkou jinak. Dalším 

způsobem naší komunikační strategie je reklama prostřednictvím vhodného tipu média, zejména 

časopisů a dalších tiskovin určených pro danou cílovou skupinu spotřebitelů.

• Letáky

Dalším důležitým nástrojem reklamy  jsou letáky, které lidé dostávají domů a v klidu si 

mohou vybrat a rozmyslet se, který druh sirupu si koupí. Naše cílová skupina citlivá na cenu 

bude vybírat převážně podle svých ekonomických možností, což zboží v letáku přímo nabízí.

Mimo tyto formy komunikace je samozřejmou součásti také prostřednictvím internetu 

na webových stránkách jupí sirupů www.jupiland.com. Dále také komunikace přímo v místě 

prodeje, což jsou malé reklamní letáčky nazývající se woblery či stopery, které spotřebitele 

upozorní a „zastaví“ přímo u regálu a upozorní na novinku. 

Neméně důležité je také myslet na naše primární odběratelé, což jsou především 

obchodní řetězce. Těm je potřeba komunikovat novou výrobní technologii a to prostřednictvím 

Jupí sirupů přes obchodní zástupce, pomocí reklamních prezentérů, ale také pomocí odborných 
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časopisů určených právě pro tyto nakupující firmy (např. Zboží a prodej, Regal apod.), ale také 

novin, ve kterých se zmiňují informace o mnohamiliónových investicích na trhu a o unikátních 

novinkách na českém trhu. 
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6. ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření vhodné marketingová strategie značky 

v segmentu rychloobrátkového zboží pro firmu, která se v potravinářském průmyslu pohybuje 

mezi těmi nejlepšími v České republice.

V první části diplomové práce jsem se zabývala teoretickými oblastmi, souvisejícími 

s tématy, která jsou obsažena v navazující praktické části. Nejdůležitějším tématem byla strategie 

jako taková, základní informace o značce a charakteristika značky, význam slova FMCG. 

Zmiňuji také rozhodující faktory, které mají zásadní vliv na tvorbu marketingové strategie. Dále 

jsem provedla analýzu konkurence, včetně porovnání tržních podílů konkurenčních značek dle 

prodaného objemu a realizovaných tržeb. Následně jsem provedla podrobnou analýzu výrobních 

technologií a popsala aktuální trendy v této oblasti, jelikož výrobní technologie patří k jedněm 

z hlavních faktorů ovlivňujících úspěch mnou navržené strategie.

V druhé části práce jsem se nejdříve pokusila posoudit růstový potenciál značky  Jupí 

v dané kategorii výrobků. Díky  skutečnosti, že se jedná o jednu z mála rostoucích kategorií na 

trhu nealkoholických nápojů v ČR, jsem dále zvažovala, jakou strategii zvolit. Dle mého názoru 

je v tomto segmentu nutno neustále inovovat, proto je nesmírně důležité zvolení vhodné výrobní 

technologie. Značka Jupí je ve své tržní kategorii jedinou značkou v Evropě, která v současné 

době používá technologii horkého rozlivu, tzv. Hotfill, díky které jsou výsledné výrobky bez 

konzervantů a ostatních umělých aditiv, což plně odpovídá aktuálním trendům a požadavkům 

spotřebitelů. Při analýze konkurence jsem také zjistila, že i přesto, že v dané kategorii existuje 

relativně velké množství výrobců, téměř žádn ý z nich nemá nastavenu konzistentní 

marketingovou komunikační strategii. To v konečném důsledku může znamenat výraznou 

výhodu pro značku Jupí, pokud bude její komunikační strategie správně nastavena. Za účelem 

stanovení vhodné strategie jsem navrhla repositioning značky a doporučila jsem změnu 

komunikační strategie. Náklady na pořízení nové výrobní technologie, vstupních surovin a na 

mediální komunikaci si vyžadují změnu cenové politiky a nové nastavení ceny. Proto jsem cenu 
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navrhla tak, aby se shodovala s firemní strategií, pokryla veškeré náklady spojené s výrobkem, 

zajistila požadovanou úroveň obchodní marže a zároveň aby byla konkurenceschopná z pohledu 

spotřebitele.

V této diplomové práci se zaměřuji především na strategii marketingovou, proto je zde 

zmíněna pouze část úkonů, které je nutno učinit při uvádění nového produktu na trh, jehož 

výroba je spojena s nákupem výrobních technologií s cenou v řádech miliónů korun. Nebylo by 

možno vytvořit takový  produkt bez spolupráce napříč všemi odděleními společnosti. Nezmiňuji 

zde například logistické plánování, plán prodeje, nákup surovin, vývoj, kontrolu kvality a ř adu 

dalších.
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