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1 Úvod 

Jiţ od nepaměti se kaţdý obchodník snaţí být lepší neţ konkurence a získat větší 

mnoţství zákazníků neţ ostatní. Uţ ve starověku se farmáři snaţili, aby byla jejich zelenina 

nejoblíbenější v kraji. A stejně je tomu i v současnosti. Všechny společnosti mají stejný cíl a 

tím je pravidelný zisk a stálé místo na trhu.  

Někteří se toho snaţí dosáhnout pomocí vyšší kvality, jiní zase volí strategii nízkých 

cen. Na začátku však vţdy stojí stejná otázka:„Jak zavést nový produkt na trh?“ a k tomuto 

tématu se také vztahuje tato bakalářská práce. 

Společnost TechDraw Morava s. r. o. funguje na trhu České Republiky jiţ dlouho a 

v současné době se rozhodla zavést nový produkt od značky Marvy. Jedná se o popisovače na 

textil. Pro správné zavedení na trh je však potřeba zjistit mnoho informací o situaci na trhu, 

přáních a představách potenciálních zákazníků. Samotné informace však nestačí, vţdy je třeba 

je vyhodnotit. 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh pro zavedení nového produktu na trh 

v oblasti papírenských potřeb a to pro společnost TechDraw Morava s. r. o., která chce 

v současné době zavést popisovače na textil od značky Marvy. 

Jako první bude třeba se seznámit se samotnou společností, jejími produkty a 

konkurencí.  

Dalším krokem bude volba vhodné metodiky pro sběr dat a následné zpracování 

programových otázek a vytvoření dotazníku a jeho testování. 

Po dokončení sběru dat budou tyto data dále zpracovávána a na základě výsledků 

jednotlivých programových otázek pak vypracovány návrhy a doporučení pro společnost 

TechDraw Morava s. r. o.  

Návrhy budou vypracovány na základě výsledků z dotazníkového šetření v kombinaci 

se současnými marketingovými trendy. 

Při zpracování získaných dat bude pouţit program Microsoft Excel a program IBM 

SPSS Statistics 21 
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2 Teoretická východiska zavádění nového výrobku na trh 

Tato kapitola je zaměřena na teorii, která se týká zavádění nového výrobku na trh. 

Jsou v ní zmíněny základy, například co je to marketing, ţivotní cyklus výrobku, atd. Dále 

pak také typy, doporučení a zásady, které by se měly pouţívat při zavádění nového výrobku 

na trh. 

2.1. Marketing 

Marketing je procesem, jehoţ výsledkem je uspokojení potřeb a přání zákazníka, 

předvídání, poznávání, ovlivňování a to všechno co nejvýhodněji a se zajištěním, ţe budou 

splněny cíle organizace. 

Jde také o proces společenský a zároveň řídící. Při tomto procesu získávají jednotlivci 

i skupiny to, co potřebují a poţadují a to prostřednictvím tvorby nabídky a směny 

hodnotových výrobků za ostatní. [2] 

Marketing také moţné zjednodušeně povaţovat za proces, který určuje poţadavek 

zákazníka a usnadňuje jeho prodej konečným spotřebitelům. Znamená také výběr a nejlepší 

vyuţití místa a času prodeje. [8] 

Zahrnuje také zkoumání a pochopení potřeb zákazníka, reakci na tyto potřeby 

prostřednictvím vývoje, výroby a prodeje odpovídajících produktů a sluţeb. Dále také 

působení na potřeby zákazníků, které by mělo být v souladu se strategickými záměry 

organizace. 

Skládá se z činností nákupu, prodeje, dopravy a také skladování zboţí. 

Dále také provádí činnosti, pomocí kterých se hledá způsob, jak dosáhnout cílů dané 

organizace. [2] 

2.2.  Marketingový MIX 

Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, které se týkají výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky. Tento mix se skládá ze všech aktivit, které firma 

vyvíjí proto, aby u spotřebitelů vyvolala zájem právě o její výrobek. Tyto aktivity lze rozdělit 

do čtyř skupin proměnných, známe pod názvem „4P“ – product (výrobek), price (cena), place 

(distribuce), promotion (komunikace). [4] 
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2.2.1. Produkt (Product)  

Pod tímto názvem lze rozumět výrobky i navázané sluţby, které jsou nabízeny firmou 

pro cílový trh. 

„Za produkt můžeme považovat nejen jakékoliv fyzické zboží, ale také služby, 

informace, myšlenky, zážitky a jejich nejrůznější kombinace, pokud tedy mohou být 

předmětem směny.“ (Karlíček & kol., 2013, s. 154) Vzhledem k marketingu  

a marketingové strategii je třeba, aby veškeré charakteristiky produktu odpovídaly zvolené 

strategii. Velmi důleţitou roli u produktů má poté design, ten není důleţitý jen u výrobků ale  

i u sluţeb. Je také třeba nezapomínat na fakt, ţe design hraje roli jak na trhu B2C tak i na trhu 

B2B. S designem téţ souvisí i obal výrobku, který by měl mít nejen funkci ochranou  

a funkční ale i estetickou. [2] 

Strategie v průběhu cyklu životnosti produktu 

Jakmile je jednou produkt zaveden na trh, firma usiluje o to, aby byl úspěšný a to  

i přesto, ţe neočekává, ţe by se prodával neustále. Cílem společnosti je pak tedy dosáhnout co 

nejvyššího zisku. Úsilí společnosti se pak mění ve spojení s fází ţivotního cyklu výrobku (viz. 

Obr. 2.1), ve které se daný produkt zrovna nachází.  

Fáze jsou celkem čtyři (zavedení, růst, zralost, úpadek). Někdy je uváděna i pátá, která 

se zaměřuje na vývojovou fázi produktu. Tato fáze začíná, kdyţ firma vyhledá a začne 

rozvíjet náměty na nový produkt. V této fázi jsou pak prodeje nulové a rostou investiční 

náklady.[4] 

Obr. 2.1 Ţivotní cyklus výrobku 

 

Zdroj: [17] 
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Zaváděcí fáze 

Zaváděcí fáze začíná ve chvíli, kdy jsou nové výrobky nebo sluţby zavedeny na trh. 

Vzhledem k tomu, ţe se v této fázi stává produkt/sluţba novinkou na trhu, tak nějakou dobu 

trvá, neţ začne prodej více růst. Některé produkty/sluţby v této fázi můţou setrvat i několik 

let.  

V této fázi společnost zaznamenává ztrátu nebo pouze malý zisk, vzhledem k nízkému 

objemu prodeje a vysokým nákladům na distribuci a propagaci. Výdaje na propagaci jsou 

mnohdy velmi vysoké, souvisí to s tím, ţe je potřeba spotřebitele informovat o novém 

produktu/sluţbě na trhu a přimět je, aby tento produkt/sluţbu vyzkoušeli. 

Firma tedy musí zvolit správnou marketingovou strategii, které bude odpovídat 

poţadavkům společnosti na umístění nového produktu/sluţby na trhu. Tato marketingová 

strategie se pak během jednotlivých fází vývoje musí upravovat. [4] 

Růstová fáze 

Do růstové fáze se dostává výrobek/sluţba po té, co uspokojí potřeby zákazníka. 

Objem prodejů se začne zvyšovat, první uţivatelé i dále produkt/sluţbu nakupují a jsou 

následování dalšími zákazníky, zvláště pokud jsou na produkt/sluţbu pozitivní ohlasy. V této 

chvíli pak většinou vstoupí na trh konkurenti, které přitahuje vidina velkého zisku. Ceny 

můţou mírně klesnout, ale objem prodeje stále roste. I přesto je stále na prvním místě 

informovat spotřebitele o novém produktu/sluţbě a navíc čelit konkurenci. 

Zisk v tomto období roste a často bývá uplatněna strategie zvyšování kvality, aby byla 

co nejdéle udrţena fáze růstu. 

Fáze zralosti 

Fáze zralosti začíná ve chvíli, kdy začne růst prodeje nového produktu/sluţby klesat. 

Toto stádium trvá obvykle déle neţ fáze zavedení a růstová fáze. 

Díky poklesu tempa růstu prodeje vzniká na trhu přebytek kapacit a tato situace vede 

k dalšímu zvýšení konkurence, ta pak začíná sniţovat ceny a zvyšovat náklady na výzkum, 

propagaci. Z důvodu těchto kroků pak klesá i zisk a na trhu zůstávají jenom malé mnoţství 

dobře zavedených firem. 
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Ve fázi zralosti je také velmi důleţité modifikovat trh pro zvýšení spotřeby 

současného výrobku/sluţby a snaţí se najít nové uţivatele a segmenty. Společnost tedy 

modifikuje samotný produkt, inovuje ho, mění jeho styl, balení, barevnost, mnoţství v balení, 

atd. Jednou z variant modifikace je pak modifikace samotného marketingového mixu. Při této 

modifikaci se zlepšuje prodej pomocí jednoho nebo více prvků. Například se sníţí cena, 

zahájí se nová reklamní kampaň, zvolí se agresivnější varianta podpory prodeje. 

Fáze úpadku  

Fáze úpadku nastupuje v okamţiku, kdy začne prodej velmi klesat. Tento pokles můţe 

být pozvolný a trvat několik let nebo můţe být prudký. Fáze úpadku pak končí tím, ţe se 

prodej produktu dostane na nulu nebo zůstane několik let na velmi nízké úrovni. 

K samotnému poklesu prodeje můţe dojít z několika příčin, mezi nejčastější patří 

technologický pokrok, produkt se tím pádem stává „nemoderním“ a zájem o jeho koupi klesá. 

Při této fázi některé firmy opouští trh nebo jeho segmenty. Udrţování neúspěšného 

produktu je totiţ pro firmu velmi nákladné a často jsou s ním spojeny i skryté náklady. 

2.2.2. Cena (Price) 

„Cena, tedy peněžní částka za produkt, je jediné „P“ marketingového mixu, které pro 

firmu představuje výnosy. Všechny ostatní „P“ marketingového mixu jsou spojeny výhradně 

s náklady. Správné stanovení ceny má proto pro firmu existenční význam.“ (Karlíček & kol., 

2013, s. 171) 

Cena také představuje klíčovou roli v positioningu značky. U exklusivních značek 

očekáváme ceny vysoké, naopak u značek, které symbolizují nízkonákladovost, počítáme 

s cenou nízkou. Positioningu by pak také mělo odpovídat číselné vyjádření ceny. U 

exklusivního zboţí se cenovka vůbec nedává nebo se pouţívají zaokrouhlené ceny na celá 

čísla. Naopak u zboţí běţného je velmi oblíbené pouţívání tzv. cen baťovských. Příkladem je 

například cena 19,90 Kč/ks. Cena se blíţí k dvaceti korunám, ale zákazník vnímá cenu blíţe 

k devatenácti korunám a to i přesto, ţe o principu baťovských cen ví. Navíc baťovské ceny u 

zákazníků z nějakého důvodu vyvolávají pocit slevy. [2] 
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2.2.3. Distribuce (Place) 

Pod tento pojem spadají veškeré aktivity, které směřují k tomu, aby se výrobek stal 

fyzicky dostupným pro zákazníky. Jedná se tedy o souhrn prostředníků  

a zprostředkovatelských článků, pomocí nichţ se dostává produkt od výrobce ke kupujícímu. 

Dále také umoţňují plynulý tok zboţí, jeho vlastnických práv, informací, plateb za zboţí  

a stimuluje prodej. 

2.2.4. Komunikace (Promotion) 

Komunikační politika, jinak také marketingová komunikace, zahrnuje veškeré 

aktivity, které směřují k tomu, aby se zákazník seznámil s produktem a aby si jej i koupil. 

Na současných „hyper-konkurenčních“ trzích se jiţ většina komerčních i 

nekomerčních organizací bez marketingové komunikace neobejde. Firmy přesvědčují 

potenciální zákazníky, aby zakoupili jimi nabízené produkty a sluţby, vládní a neziskové 

instituce se snaţí vymýtit sociálně škodlivé chování (např. kouření) či podpořit chování 

sociálně prospěšné (např. veřejné sbírky) a politické strany agitují, aby jim voliči dali svůj 

hlas. [3] 

2.3. Segmentace trhu 

Trhy se skládají z kupujících, kteří se pak dělí do jedné nebo více skupin. Toto dělení 

probíhá podle jejich poţadavků, zdrojů, místa a nákupních zvyklostí. Segmentace pomáhá 

firmám rozdělit nehomogenní a velmi rozsáhlý trh na malé skupiny, jinak řečeno segmenty, 

kterým pak firma snadněji přizpůsobuje své produkty a sluţby podle potřeb, které si segmenty 

definují. 

Kaţdý kupující má rozdílné potřeby a přání a proto je kaţdý zákazník potenciálně sám 

o sobě trhem, v ideálním případě by tedy prodejce mohl vytvořit zvláštní marketingový 

program pro kaţdého z nich (např. zakázkový prodej). 

2.4. Strategie společnosti při zavádění produktu na trh 

První etapou ţivotního cyklu produktu je jeho zavedení na trh. V té chvíli by 

společnost měla mít vybudovanou kvalitní distribuční síť nebo vyuţívat outsourcingu 

distribučních kanálů. 
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Cílem zavádění nového produktu je předat o něm informace zákazníkům a zároveň je 

přesvědčit aby si výrobek vyzkoušeli a zakoupili. Z tohoto důvodu je důleţité udělat analýzu 

konkurence a vycházet z ní.  

Pokud v daném segmentu působí málo firem tak trh není připraven na detailnější 

rozlišení výrobků. Pokud se společnost zaměřuje na luxusní a jedinečné zboţí, musí se tím 

pádem orientovat na spotřebitele s vysokými příjmy. [7] 

 

Při kaţdém zavádění na trh je pouţita určitá strategie. Nejčastěji jsou uváděny čtyři 

(rychlé sbírání, pomalé sbírání, rychlé pronikání, pomalé pronikání). 

 

Rychlé sbírání (sbírání smetany) 

Tato strategie je zaloţena na záměrném uplatnění vysoké ceny v krátkém časovém 

období. Nejčastěji se pouţívá při zavádění nového výrobku/sluţby na světový trh. Díky tomu, 

ţe má společnost díky originalitě nového produktu chvilkovou monopolní výhodu, má i 

vysoké zisky. Po příchodu další konkurence je pak společnost obvykle nucena začít se 

sniţováním cen. Tato strategie se často pouţívá u výrobků módního a značkového zboţí. 

 

Pomalé sbírání 

Tato strategie se pouţívá v případě omezené velikosti trhu. Většina trhu si je vědoma 

nového výrobku a zákazníci jsou proto ochotni zaplatit vysokou cenu. Konkurence v tomto 

případě není nebezpečná. Základními pravidly této strategie je vysoká cena a nízké náklady 

na propagaci. [1] 

Rychlé pronikání 

Cílem této strategie je získat velký trţní podíl. Vzhledem k velikosti trhu bývá nový 

výrobek přehlédnut, proto je potřeba vysokých nákladů na konkurenci. Tato strategie 

vyţaduje delší dobu na pokrytí nákladů. Slibuje však vyšší trţní podíl a dlouhodobější zisky 

v budoucnosti. [1] 

Pomalé pronikání 

Tato strategie bývá uplatňována především společnostmi, které chtějí zisk navyšovat 

postupně. V tomto případě je trh velký a citlivý na cenu. Je zde také riziko konkurence. 

Hlavními zásadami této strategie je nízká cena a nízké náklady na propagaci. Společnost pak 

předpokládá, ţe poptávka po produktu bude ovlivněna spíše cenou, neţ propagací. [1] 
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2.5. Tvorba marketingové strategie 

Marketingový strategický plán zahrnuje celkem tři části:  

a) první část popisuje cílový trh, objem prodeje, plány, kam umístit produkt, podíl na 

trhu a taky cílový zisk naplánovaný na několik prvních let. Návrh marketingové 

strategie je pak připravován na základě zvolené koncepce. 

b) druhá část marketingové koncepce se týká návrhu stanovení ceny výrobku, 

distribuční strategie a rozpočtu na první rok. 

c) třetí část strategického plánu se pak týká dlouhodobého prodeje, ziskového cíle  

a stanovení strategie marketingového mixu. 
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3 Charakteristika společnosti TechDraw Morava, s. r. o. 

Tato kapitola je věnována společnosti TechDraw Morava, s. r. o., její charakteristice, 

segmentaci zákazníků, portfoliu firmy a konkurenci. 

3.1. Společnost TechDraw Morava, s. r. o. 

Jedná se o společnost, která na trhu funguje jiţ deset let (viz. Obr. 3.1). Zaměřuje se na 

prodej kancelářských a papírenských potřeb a také na jejich distribuci. Pohybuje se na trhu 

B2B a to v oblasti maloobchodů i velkoobchodů. Působí převáţně na území Moravy 

v městech menších (Valašské Meziříčí, Slavičín, Roţnova pod Radhoštěm, atd.) i velkých 

(Brno, Zlín, Ostrava, atd.). Také provozuje internetový obchod pomocí svých webových 

stránek. 

Obr. 3.1 Logo TechDraw Morava s. r. o. 

 

 

Zdroj: [18] 

3.2 Historie společnosti 

V roce 1992 začíná podnikat paní Havlovicová jako fyzická osoba. Se svým 

podnikáním začíná v Plzni. Jedná se o dovoz psacích potřeb značky Pentel. 

Postupem času dochází k rozrůstání podnikání paní Havlovicové a v roce 2004 jsou 

zaloţeny dvě společnosti s ručním omezeným se jmény TechDraw CZ, která má sídlo v Plzni 

a TechDraw Morava, se sídlem v Brankách. Kaţdá z těchto firem obsluhuje zákazníky daného 

regionu. TechDraw CZ s. r. o. se tedy zaměřuje na Čechy a TechDraw Morava s. r. o. působí 

na Moravě. 

Dovozní portfolio firmy TechDraw Morava s. r. o. se pak postupně rozrůstá o další 

značky. 



15 

 

3.3. Distribuce zprostředkovaná firmou TechDraw Morava s. r. o. 

Firma TechDraw Morava s. r. o. není jen dovozce, ale také i distributor. A to značek 

Kores, 3M, Leitz a Sharp. 

Firma Kores je tradiční rodinný podnik, který se zaměřuje na výrobu kancelářských a 

školních potřeb (Příloha č. 1/3). Je na trhu od roku 1887. Její hlavní sídlo je ve Vídni a své 

dva hlavní výrobní závody má v Mexiku a v České republice. 

Další zmíněnou firmou je 3M. Společnost byla zaloţena roku 1902 v USA. Jedná se o 

společnost, která působí v různých oblastech, jako jsou výrobky pro kancelář (Příloha č. 1/3), 

komerční grafiku,  elektro a telekomunikace, zdravotnictví, automobilový průmysl, atd.  

Firma Leitz nemá v nabídce TechDraw Morava s. r. o. velké zastoupení. Mezi hlavní 

nabízené produkty patří různé desky a boxy na spisy, stolní sešívačky (Příloha č. 1/4) a 

děrovačky. 

Poslední zmíněnou firmou je Sharp. Jedná se o japonskou společnost, která se 

zaměřuje na elektroniku od LCD televizí a monitorů, přes tzv. bílou elektroniku aţ po 

kalkulátory. A právě kalkulátory (Příloha č. 1/4) jsou typickým zboţím, které je od této 

společnosti distribuováno firmou TechDraw Morava s. r. o. 

3.4. Dovozní portfolio společnosti TechDraw Morava s. r. o. 

Dovozní portfolio společnosti TechDraw Morava s. r. o. je velmi obsáhlé a patří do něj 

mnoho značek. V následujících podkapitolách jsou zmíněny ty nejdůleţitější. 

3.3.1. Hebel/Maul 

Mezi značky dováţené firmou patří například Hebel/Maul (viz. Obr. 3.2). Jedná se o 

německou společnost, která vznikla spojením dvou firem. A to firem Hebel a Maul (zaloţena 

roku 1912). Ke spojení došlo v roce 2001. Hlavním sortimentem firmy jsou produkty do 

kanceláří vyrobené z kovu a plastu (viz. Příloha č. 1/1) jako jsou tabule, nůţky, magnety, atd. 

Zvláštností firmy je pak výroba veškerých součástí výrobků ve dvou vlastních závodech. Na 

většinu výrobků této společnosti je poskytována záruka na 2 – 3 roky. Cílovými zákazníky 

této společnosti jsou především kanceláře. Firma však nabízí i předměty denní potřeby jako 

jsou nůţky, odpadkové koše, atd. Tyto produkty jsou vhodné i pro běţného zákazníka, všech 

věkových kategorií.  



16 

 

Obr. 3.2 Logo Hebel/Maul 

  

Zdroj: [16] 

 

3.2.2. Pentel 

Velmi důleţitou značkou, kterou společnost TechDraw Morava s. r. o. nabízí, je jiţ 

zmiňovaný Pentel (viz. Obr. 3.3). Jedná se o rodinnou firmu, která byla zaloţena v roce 1946. 

Ze začátku vyráběla zejména školní (viz. Příloha č. 1/1) a umělecké potřeby jako například 

olejové pastely, voskovky, vodové barvy a křídy. Zajímavostí je, ţe společnost Pentel byla 

první, která začala v Japonsku pouţívat reklamy na dopravních prostředcích a automobilech. 

Pentel je také největším inovátorem v oblasti psacích potřeb. Od společnosti pochází dvě 

třetiny veškerých inovací v oblasti psacích potřeb. Označení automatické tuţky jako 

„Pentelky“ se v současnosti pouţívá běţně, aniţ bychom věděli, ţe vzniklo upravením jména 

výrobce, který tuto automatickou tuţku uvedl jako první na trh, jednalo se právě o Pentel. 

Všechny výrobky, které společnost vyrábí, mají dlouhou ţivotnost, nepoškozují ţivotní 

prostředí a stále se vyvíjí. V současné době se společnost zaměřuje na výrobu všech druhů 

kancelářských potřeb. Jedná se o společnost nadnárodní velikosti, výrobní závody má 

rozmístěny po celém světě, například i v Africe. 

Obr. 3.3 Logo Pentel 

  

Zdroj: [16] 

 

3.2.3. Luxor 

Další značkou je Luxor (viz. Obr. 3.4). Jedná se o indickou firmu zaloţenou roku 

1963. Produkty firmy se dnes dodávají do všech kontinentů světa. Jedná se také o největšího 

exportéra psacích potřeb v Indii. Vyrábí širokou škálu psacích potřeb (viz. Příloha č. 1/1) a 

především nabízí rovnováhu mezi kvalitou a cenou. Výrobky stále inovuje. Na český trh se 
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dostává téměř 50% z kompletního sortimentu Luxor. TechDraw Morava s. r. o. od firmy 

odebírá zejména kuličková pera, popisovače a zvýrazňovače.  V tomto případě jsou tedy 

cílovými zákazníky převáţně papírnictví, kanceláře, výrobní podniky, kde je nutno označit 

zboţí, pomocí popisovačů, ale i běţní zákazníci, kteří vyuţívají pera, zvýrazňovače a 

popisovače. Patří sem například studenti a ţáci ve školách. Kuličková pera pak uplatní i kaţdý 

doma. 

Obr. 3.4 Logo Luxor 

 

Zdroj: [16] 

3.2.4. Online 

Třetí značkou je Online (viz. Obr. 3.5). Jde o poměrně mladou německou firmu, která 

byla zaloţena roku 1991. Společnost se zaměřuje na výrobu psacích potřeb vysoké kvality a 

jedinečného designu (viz. Příloha č. 1/2). Její cílovou skupinou jsou děti, studenti a jak uvádí 

sama společnost lidé mladí srdcem. Vzhledem ke specifičnosti jejich zboţí se tedy převáţně 

jedná o zákazníky, kteří jsou otevření originalitě a rádi vyčnívají z davu. Od této firmy 

odebírá TechDraw Morava s. r. o. zejména plnicí pera, kuličková pera a rollery.  

Obr. 3.5 Logo Online 

 

Zdroj: [16] 

 

3.2.5. Waldmann 

 Další značkou z Německa je Waldmann (viz. Obr. 3.6). Firma je na trhu jiţ od roku 

1918. Zaměřuje se na výrobu luxusních psacích potřeb vysoké kvality z ušlechtilých materiálů 

(viz. Příloha č. 1/2). Nejčastěji pouţívaným je stříbro 925. Filozofií společnosti Waldmann je 

kreativní a flexibilní kvalitní servis s kvalitními výrobky, které oceňují zákazníci ve více neţ 

šedesáti zemích světa. Cílou skupinou této společnosti jsou zákazníci, kteří hledají luxus a 

vysokou kvalitu. Výrobky společnosti Waldmann jsou také pouţívány jako exklusivní dary 

k významným společenským a sportovním událostem (jachtařský závod America´s cup, 

golfový turnaj Byron Nelson). Často jsou vytvářeny speciální edice. TechDraw Morava s. r. o. 
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od této firmy nabízí podobně jako u firmy Online převáţně kuličková pera, plnicí pera a dále 

rollery. V současné době se však uţ jedná pouze o doprodej skladových zásob společnosti 

TechDraw Morava s. r. o. 

Obr. 3.6 Logo Waldmann 

 

 

Zdroj: [16] 

3.2.6. Page up 

Mezi poslední značky patří Page up (viz. Obr. 3.7). Firma vyrábí od roku 1996 

drţáčky papíru, tzv. page up (viz. Příloha č. 1/2). O rok dřív si Etienne Dill nechává tento 

drţáček patentovat. Základní myšlenka drţáčku je moţnost postavit dokument jednou rukou a 

dát ho na viditelné místo. Drţáček je také častou pouţíván jako reklamní předmět, kdy uvnitř 

drţáčku můţou v gelu plavat předměty, nebo můţe být drţáček potisknut. Sama společnost 

říká, ţe její zákazníci jsou všichni od tří do devadesáti devíti let, spotřebitelé tedy nejsou nijak 

více specifikování. Výjimku pak tvoří společnosti, které si nechají Page upy vyrábět a dodávat 

jako reklamní předměty. Firma TechDraw Morava s. r. o. nabízí všechny varianty tohoto 

výrobku. 

Obr. 3.7 Logo Page up 

Zdroj: [16] 

3.2.7. Sakura 

Další významnou značkou je Sakura (viz. Obr. 3.8). Jedná se o japonskou firmou 

zaloţenou roku 1898. Jedná se o společnost, která se od začátku zabývala výrobou dřevěných 

psacích potřeb. V roce 1925 však přišla na trhu jako první s olejovými popisovači. U svých 

výrobků se zaměřuje především na design, účelnost, snadné pouţívání, ekologičnost a 

vyváţenou cenu. Proto tato společnost vystupuje pod heslem „ Svět inspirace“. Má velmi 

rozsáhlý sortiment od barev pro děti po umělecké potřeby, které vyuţijí i dospělí. Na český 

trh se však dováţí pouze část z rozsáhlého sortimentu (viz. Příloha č.1/3). Cílovou skupinu 
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této společnosti nejde více specifikovat, vzhledem k tomu, jak široký je sortiment jejich 

výrobků. Společnost TechDraw s. r. o. od Sakury dováţí především popisovače, zajímavostí 

jsou pak štětce na vodu. 

Obr. 3.8 Logo Sakura 

 

 

Zdroj: [16] 

3.2.8. Marvy 

Tato značka přibyla jako poslední a to roce 2012. Na rozdíl od jiţ zmíněných značek, 

je daleko více zaměřena na potřeby pro hobby a kreativitu v oblasti psacích potřeb. Jedná se o 

japonského výrobce psacích potřeb, které jsou zejména vhodné pro umělce a kutily. Sortiment 

uspokojí poţadavky jak amatérů, tak profesionálů. Produktové řady od firmy Marvy (viz. 

Obr. 3.9) jsou zaměřeny především na popisovače na textil, dále lakové popisovače, akrylové, 

třpytivé, barevné, tenké, silné, popisovače se štětečkem a mnoho dalších. Firmy TechDraw 

Morava s. r. o. a TechDraw CZ s. r. o. jsou pak výhradními dovozci této značky pro Českou 

Republiku. Od této značky nabízí TechDraw Morava s. r. o. popisovače na textil (popisovače 

pro děti, hobby, profesionály), transfer pen, coţ je popisovač, který slouţí k přenesení 

předlohy na textil, umělecké fixy (tvorba portrétů), kaligrafické popisovače, popisovače na 

dřevo, fixy pro komiksovou tvorbu a fixy razítkovací. 

Obr. 3.9 Logo Marvy 

 

Zdroj: [16] 

Specifikace textilních popisovačů značky Marvy 

Firma TechDraw Morava s. r. o. společně s TechDraw CZ s. r. o. nabízí jako jediná na 

českém trhu produkty firmy Marvy. Mezi jejich hlavní zboţí patří popisovače na textil. 

Sortiment těchto popisovačů je poměrně široký, ať uţ jde o popisovače pro děti, hobby či 

profesionály. Nabízí také široký výběr v jednotlivých barevných odstínech popisovačů i 
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tloušťce a měkkosti jejich hrotů. Tato práce je však zaměřena pouze na dvě řady těchto 

popisovačů a to na Fabric Marker a Fabric Markers. 

 

Fabric Marker 

 

Jedná se o popisovač na textil, který byl vytvořen speciálně pro ty nejmenší a to děti 

předškolního věku a děti prvního stupně základní školy (viz. Obr. 3.10). Popisovač je 

voděodolný a ihned zasychá, nijak nezapáchá. Jeho velkou výhodou je, ţe se nemusí 

zaţehlovat, stačí jej pouze nechat 24 hodin zafixovat. Má netoxické sloţení. Je s ním velmi 

jednoduchá manipulace a pro malé malíře má i speciálně pevnější hrot, s kterým se menším 

dětem lépe kreslí. Jde pouţít na různé druhy látek, barva se však doporučuje bílá.  Pro děti je 

také výborné, ţe jde z rukou umýt pouze vodou a mýdlem. Cílovým segmentem tohoto zboţí 

jsou převáţně děti cca od tří let do dvanácti let. Popisovače jsou však vhodné i starší děti a 

méně náročné dospělé, kteří mají zájem o umělecké potřeby. 

 

Obr. 3.10 Sada Marvy Fabric Marker  

 

 

Zdroj: [16] 

 

Fabric Markers 

 

Jde o popisovač na textil. Stejně jako předchozí popisovač je voděodolný, ihned 

zasychá, je bez zápachu a není toxický. K zafixování barev není třeba zaţehlování, stačí 

nechat 24 hodin zaschnout. Po-té se můţe libovolně prát. Stejně jako předchozí jde výborně 

smýt z rukou i jiných povrchů (vyjímaje textil). Je dostupný ve dvaceti šesti odstínech a třech 

různých velikostech. Zakoupit se dá pouze v sadě (viz. Obr. 3.11). Jediným zásadním 

rozdílem od předchozího popisovače je jeho hrot. Tento popisovač má hrot měkčí. Díky tomu 

se barva snadněji a precizněji nanáší na textil, avšak při jeho pouţíváni je potřeba větší 

zručnosti a lehčí ruky. Proto je tato řada vhodnější pro starší děti a dospělé. Cílovým 
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segmentem pro tento typ popisovačů jsou tedy děti cca od dvanácti let a dospělí s vyššími 

nároky na popisovače, kteří vyhledávají kvalitnější umělecké potřeby. 

 

Obr. 3.11 Sada Marvy Fabric Marker 

 

Zdroj: [16] 

 

3.2.9 Další značky dodávané společností TechDraw Morava s. r. o. 

Jak bylo jiţ zmíněno, firma TechDraw Morava s. r. o. nabízí zboţí mnoha značek. 

K těm, co jiţ byly jmenovány, je moţné přidat ještě značky Imasato, Perro, Nice paper a další. 

Sortiment zboţí, které firma nabízí je velmi široký. Od psacích potřeb, jako jsou 

kuličková a gelová pera, přes kancelářské potřeby, kam je moţné například zařadit 

kalkulátory, lepicí pásky, nůţky, pryţe, odpadkové koše, euro obaly, atd., aţ po potřeby 

umělecké, kam se řadí pastelky, pastely, olejové pastely, fixy, atd. Současnou novinkou firmy 

jsou popisovače na textil od firmy Marvy a na ty je také zaměřena tato práce. 

3.5. Segmentace zákazníků společnosti TechDraw Morava s. r. o. 

Vzhledem k šířce sortimentu nabízeného společností TechDraw Morava s. r. o., který 

pokrývá většinu trhu, lze říci, ţe hlavní segmentem pro společnost jsou všichni lidé 

jakéhokoliv věku, kteří mají zájem o kancelářské, papírenské, psací nebo umělecké potřeby. 

Co se týče ceny, nabídka zboţí pokryje jak segment zákazníku s nároky na kvalitu a tudíţ i 

vyšší cenu, tak zákazníky, které zajímá právě nízká a pro ně příznivá cena. Pro podrobnější 

segmentaci, bylo tedy zvoleno rozdělení do jednotlivých kategorií. Kategorie jsou celkem tři. 

První kategorie je kategorie kancelářských potřeb. Cílový segment této kategorie 

jsou všichni lidé od cca šesti let a více. Dále také firmy, které kancelářské potřeby vyuţívány. 
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Pro tyto zákazníky nabízí společnost TechDraw Morava s. r. o. zboţí do značek Hebel/Maul, 

Kores, Pentel, Page up, Sharp, 3M a Leitz. 

Druhou kategorií jsou psací potřeby. Jako cílový segment této kategorie, je moţno 

brát všechny osoby od věku cca 3 let, kdy děti začínají více kreslit a starší. TechDraw Morava 

s. r. o. pro tento segment nabízí zboţí do značek Luxor, Pentel a Sakura.  

Pod druhou kategorii je pak moţné zařadit i luxusní psací potřeby. Cílová skupina jsou 

poté zákazníci, kteří hledají určitý luxus a vyšší kvalitu, která odpovídá i vyšší cenně. Vhodná 

věková kategorie je dvacet let a více. Zboţí v této kategorii je vhodné i pro mladší, ale nebývá 

většinou mladšími vyhledáváno. Tento typ zboţí pak společnost TechDraw Morava s. r. o. 

nabízí od značek Online a Waldmann.  

Poslední, třetí kategorií, jsou umělecké potřeby. Cílovým segmentem této kategorie 

jsou všichni zákazníci, kteří hledají speciální umělecké potřeby, kategorii není věkově 

omezena, tyto potřeby jsou vhodné i pro děti. Společnost TechDraw Morava s. r. o. pro tento 

segment nabízí zboţí od nové značky Marvy a částečně od značky Pentel. 

V segmentech, kde jsou uváděny i děti, je předpoklad, ţe si samy zboţí nekoupí, ale 

mohou významně ovlivnit jeho nákup.  

3.6 Konkurence značek společnosti TechDraw Morava s. r. o. 

Existuje pouze minimum trhů, na kterých není v podstatě ţádná konkurence, tudíţ i na 

trhu, kde funguje TechDraw Morava s. r. o., konkurence je a ne zrovna malá. Mezi největší 

konkurenty firmy lze zařadit Koh-i-noor, Centropen, Stabilo, Pilot, Faber - Castell a částečně 

firmu Kores. 

Vzhledem k širokému sortimentu zboţí společnosti TechDraw Morava s. r. o., nelze 

jednoznačně určit, jestli se jedná o konkurenci přímou nebo pouze konkurenci určitého typu 

zboţí. Ve většině případů se jedná o konkurenci smíšenou. Dalším kritériem, které 

komplikuje jasné určení konkurence je i fakt, jakým způsobem dané značky působí na trhu a 

jaký přístup mají k prodeji. Tím pak nastávají situace, kdy i společnost se silným 

předpokladem k velké konkurenceschopnosti, není ve výsledku pro jiné společnosti 

konkurencí „ţádnou“. 

Asi největším konkurentem společnosti TechDraw Morava s. r. o. je značka  

Koh-i-noor. Jedná se o společnost, která je svým sortimentem zboţí schopna pokrýt cca 70% 
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zboţí, které nabízí společnost TechDraw s. r. o. Koh-i-noor je moţné tedy zařadit, asi jako 

jedinou z konkurenčních firem TechDraw Morava s. r. o., do konkurence přímé.  

Dalším významným konkurentem společnosti je značka Centropen. U této značky je 

krytí nabídky cca 50 %. Tato značka je silným konkurentem hlavně v oblasti popisovačů, 

zvýrazňovačů a linerů.  

Mezi konkurenci společnosti lze řadit i značku Stabilo. Tato značka není pro většinu 

spotřebitelů tak známá. Konkurenci pro TechDraw Morava s. r. o. tvoří zejména v oblasti 

pastelek, popisovačů a zvýrazňovačů. Z celkového sortimentu společnosti TechDraw Morava 

s. r. o., značka Stabilo svou nabídkou pokrývá cca 40 %. 

Dalším konkurentem společnosti TechDraw Morava s. r. o. je značka Pilot. Jedná se o 

značku, které se zaměřuje především na psací a kancelářské potřeby. Značka Pilot je pro 

společnost TechDraw Morava s. r. o. velkým konkurentem v oblasti sortimentu od značky 

Pentel, kterou společnost nabízí. Nabídky Pilotu a Pentelu jsou totiţ v šíři sortimentu téměř 

identické. Dalo by se tedy říct, ţe Pilot je přímým konkurentem pro značku Pentel, ne však 

pro ostatní sortiment, který společnost TechDraw Morava s. r. o. nabízí. 

Poslední výraznější konkurencí, pro společnost TechDraw Morava s. r. o., je značka 

Faber - Castell. Je však konkurencí pouze v uměleckých potřebách. Typickým zboţím, které 

tato značka nabízí, jsou pastelky, barvy, popisovače a zvýrazňovače. U tohoto typů zboţí 

můţeme pak mluvit o konkurenci pro TechDraw Morava s. r. o. ze strany značky Faber - 

castell. Z celkového sortimentu zboţí společnosti, pokrývá Faber Castell stejnou nabídkou 

pouze 30 – 40 %. 

V rámci konkurence byla zmíněna i společnost Kores.  V tomto případě se nejedná o 

typickou konkurenci. Firma TechDraw Morava s. r. o. je totiţ jedním z distributorů této 

společnosti. Kores však pokrývá většinu sortimentu, co společnou TechDraw  

Morava s. r. o. dodává i od jiných značek. V určitém momentu se tedy můţe jednat o 

konkurenci, vzhledem k tomu, ţe zboţí společnosti Kores můţe distribuovat i jiný prodejce a 

tím zabírat místo na trhu. 
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3.7. Specifikace konkurenčních značek 

Pro větší přiblíţení konkurenčních značek, je třeba se o nich podrobněji zmínit. Na 

konkurenci je důleţité pohlíţet i vzhledem k faktorům jako je tradice, místo původu, cílový 

segment a nejen sortiment. 

3.7.1. Koh-i-noor 

Firma byla zaloţena ve Vídni, současně však sídlí v Českých Budějovicích (viz. Obr. 

3.12). Patří mezi celosvětové výrobce psacích a uměleckých potřeb. Společnost vyrábí 

kompletní sortiment ve čtyřech řadách, které jsou umělecký sortiment, školní sortiment, 

kancelářský sortiment a sortiment pro volný čas, celkem se jedná o nabídku, která obsahuje 

přes 4500 druhů zboţí. Cílovými zákazníky této společnosti byli dříve především lidé 

umělecky zaměření. V současnosti je sortiment výrobků této značky tak široký, ţe není 

potřeba segmentace. [9] 

Obr. 3.12 Logo Koh-i-noor 

 

Zdroj: [19] 

3.7.2. Centropen 

Firma z Dačic, která má dlouholetou tradici a velmi silnou pozici na českém trhu  

(viz Obr. 3.13). Zaměřuje se na potřeby pro malování, kreslení, psaní, zvýrazňovaní a 

značení. Jedná se o výrobky jako zvýrazňovače, magnety, technická pera, gelová pera, 

foukací fixy, atd. Cílovým segmentem této společnosti jsou zejména lidé, kteří vyuţívají 

kancelářské potřeby, ţáci a studenti. Škála výrobků je ale velmi široká, vybere si tedy 

v podstatě kaţdý. Jediný sortiment, který firma nemá výrazněji zastoupený, jsou umělecké 

potřeby a potřeby pro děti. Nabídka v tomto směru je, ale není nijak obsáhlá. [10] 
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Obr. 3.13 Logo Centropen 

 

Zdroj: [20] 

3.7.3. Stabilo 

Světoznámá firma, která začínala v Německu. Je předním výrobcem psacích potřeb 

v Evropě. Zaměřuje se produktově na oblast zvýrazňovačů, kreslících a psacích potřeb. 

Nejznámější produktem u veřejnosti je ergonomické pero Stabilo EASYoriginal. Cílovým 

segmentem zákazníků této společnosti jsou lidé uţívající psací potřeby. Věková kategorie zde 

nehraje roli. Značka Stabilo (viz Obr. 3.14) má také poměrně výrazné zastoupení výrobků pro 

děti, proto i ty jsou důleţitou cílovou skupinou. [11] 

Obr. 3.14 Logo Stabilo 

 

Zdroj: [11] 

3.7.4. Pilot 

Jedná se o společnost, která byla zaloţena v Japonsku (viz. Obr. 3.15). Momentálně je 

druhým největším výrobcem psacích potřeb na světě. Zakládá si na neustálých inovacích a 

obměnách jiţ stávajících výrobků. Mezi její zboţí patří například kuličková pera, plnicí pera, 

gelová pera, mikrotuţky, zvýrazňovače, pryţe, atd. Momentálně nejţádanějším produktem na 

trhu od této firmy je FriXion Ball, coţ je mazací gelový roller. Cílovým segmentem 

společnosti Pilot jsou zejména zákazníci, kteří mají zájem o kancelářské potřeby. Jedná se 

tedy o dospělé a starší děti. Pro malé děti společnost nemá téměř ţádný odpovídající 

sortiment. Stejně pak chybí i zastoupení výrobků v sortimentu uměleckých a hobby potřeb. 

[12] 
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Obr. 3.15 Logo Pilot 

 

Zdroj: [21] 

3.7.5. Faber - Castell 

Jde o firmu, která byla zaloţena v Německu (viz. Obr. 3.16). Její prioritou je výroba 

grafitových tuţek a pastelek. Společnost má i menší nabídku psacích potřeb. Společnost je 

známa v celosvětovém měřítku, o tom svědčí i mnoho jejich poboček, například v Indii, 

Malajsii, Peru, Brazílii, Rakousku, atd. Cílovým segmentem této společnosti jsou zejména 

lidé, kteří vyuţívají umělecké potřeby jako barvy, grafické tuţky atd. Věk zde není nijak 

omezený. [13] 

Obr. 3.16 Logo Faber - Castell 

 

Zdroj: [22] 
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4 Metodika sběru dat 

Tato kapitola je zaměřena na samotnou metodiku sběru dat. Jsou v ní informace, kde 

bude sběr probíhat, jakým způsobem a čeho bychom jeho pomocí měli dosáhnout. 

4.1. Přípravná část výzkumu 

Před samotným začátkem výzkumu je potřeba si stanovit jeho cíle. Ty poté pomohou 

sestavit dotazník s potřebnými otázkami. 

Problémem, který je třeba u společnosti TechDraw Morava s. r. o. vyřešit je zavedení 

nového produktu na trh. Jedná se o popisovače na textil, které není třeba zaţehlovat, stačí je 

pouze nechat 24 hodin schnout. Tento produkt spadá do sortimentu papírenských potřeb. 

Společnost pak zajímají různé názory a pohledy potenciálních zákazníků na tento typ 

zboţí. Ty by pak měly pomoct k vytvoření strategie pro jeho zavedení na trh. Pro zjištění 

těchto informací bude pouţito osobního dotazování. [14] 

4.1.1. Cíl výzkumu pro společnost TechDraw Morava s. r. o. 

Cílem výzkumu je zjistit jaké mají respondenti poţadavky na popisovače na textil, 

případně celkově na papírenské potřeby a kolik jsou ochotni do nich investovat. Důleţitý je 

pak i vztah respondentů k nakupování produktů pro děti. 

 Z výsledků výzkumu pak budou vypracovány návrhy pro společnost, jak zavést nový 

produkt v oblasti papírenských potřeb na trh. Na co upozornit, co potlačit, do jakých typů 

prodejen popisovače nabízet, atd. 

4.1.2. Použitá metodika sběru dat pro společnost TechDraw Morava s. r. o. 

Pro výzkum bude zvolena metoda dotazníkového průzkumu. V první řadě je potřeba si 

stanovit cíl celého průzkumu a podle něj pak sestavit dotazník tak, aby otázky odpovídaly 

řešené problematice. 

Vzhledem k tomu, ţe se celý průzkum týká papírenských potřeb, konkrétně 

popisovačů na textil, budou otázky směřovány právě na tento sortiment a na důleţité faktory, 

které se týkají prodeje tohoto produktu. [15] 
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Metoda a technika sběru dat 

Pro sběr dat je zvolena forma osobního dotazování v různých lokalitách a různých 

časech. Místem dotazování bude náměstí ve Valašském Meziříčí, zejména okolí prodejen 

s papírenskými potřebami a Ostravě – Porubě.  

Časový harmonogram výzkumu 

Při zpracovávání dotazníku, osobním dotazování a následném zpracování jeho 

výsledků se bude postupovat v určité časové posloupnosti. Proto jsou jednotlivé části, pro 

lepší orientaci, zapsány do časového harmonogramu (viz. Tab. 4.1) 

Tab. 4.1 Časový harmonogram výzkumu 

Vytvoření dotazníku 1. 2. 2014 - 10. 3. 2014 

Dotazování 20. 3. 2014 - 10. 4.2014 

Převedení dat do programu MS Excel 11. 4. 2014 - 13. 4.2014 

Zpracování dat v IBM SPSS Statistics 21 14. 4. 2014 - 17. 4.2014 

Vypracování návrhů a doporučení 18. 4. 2014 - 22. 4.2014 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3. Způsob výběru respondentů 

Základním souborem výzkumu bude všichni lidé od osmnácti let a více, u těch je jiţ 

moţné předpokládat nějakou kupní sílu. 

Výběrovým souborem pak budou zejména ţeny od dvaceti let a více, nejlépe s dětmi. 

Pro výběr respondentů bude pouţita zejména technika vhodné příleţitosti, částečně 

v kombinaci s technikou vhodného úsudku. Je to z důvodu plánovaného místa dotazování. 

Vzhledem k předpokládané neochotě lidí k zastavení se s tazatelem bude upřednostňována 

technika vhodné příleţitosti, v místech, jako jsou prostory před prodejnami s papírenskými 

potřebami, to bude pak technika vhodného úsudku. 

Celkový plánovaný počet vyplněných dotazníků je 105.  

4.1.4. Zdroje dat 

Data, která budou pouţita k vypracování návrhů a odpovědi na programové otázky 

jsou primárního a sekundárního typu. Primární data budou získána pomocí vyplnění 
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vypracovaného dotazníku respondenty. Sekundární data poskytne samotná společnost 

TechDraw Morava s. r. o.  

Data budou poté převedena do programu Microsoft Excel. Po této úpravě budou dále 

zpracovávána v programu IBM SPSS Statistics 21.  

4.1.5. Programové otázky 

Proto, aby bylo moţné sestavit dotazník (Příloha č. 2/1 – 2/4), odpovídající dané 

problematice, bude třeba určit několik programových otázek. Ty pak pomohou více 

specifikovat otázky v dotazníku. [5] 

Programová otázka č. 1: 

Kolik % respondentů zná produkty používané na zdobení a popisování textilu? 

Tato otázka má dát odpověď, nakolik jsou respondenti informováni o existenci 

produktů na zdobení a popisování textilu. Odpověď je důleţitá z důvodu předpokladu, jak 

náročné bude informovat potenciální zákazníky o konkrétních popisovačích na textil.  

Programová otázka č. 2: 

Jaké druhy produktů používaných na zdobení a popisovaní textilu respondenti znají? 

Odpověď na tuto otázku je potřeba z důvodu konkurence. Pokud znají zákazníci pouze 

jiné druhy produktů na zdobení textilu neţ fixy, bude jednodušší je upozornit na něco nového, 

pokud znají i fixy, bude pak sloţitější výrazně odlišit nový produkt od těch stávajících na trhu. 

Programová otázka č. 3: 

Zakoupili by si respondenti produkty na zdobení a popisování textilu? 

Této otázky je potřeba z důvodu zjištění, zda je vůbec tento sortiment pro respondenty 

atraktivní. Toto zjištění můţe poté pomoci s vybráním míst, kde je vhodné popisovače na 

textil nabídnout. Zda do specializovaných prodejen nebo například i do supermarketů. 
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Programová otázka č. 4: 

Jaké faktory jsou pro respondenty rozhodující při koupi uměleckých nebo 

papírenských potřeb? 

Vzhledem k tomu, ţe nový produkt spadá do papírenských a uměleckých potřeb, je 

důleţité, jaké poţadavky na tyto produkty zákazníci mají. Jestli upřednostňují kvality, cenu, 

dostupnost, atd. Odpovědi na tuto otázku pak lze rozdělit podle toho, pro koho je nakupovaný 

produkt. Zda pro dítě nebo pro samotného respondenta. 

Programová otázka č. 5: 

Odpovídá cena, navrhnutá u konkrétních sad popisovačů, očekávání respondenta? 

Protoţe je celý výzkum zaměřen na zavádění konkrétního produktu na trh, je potřebný 

i názor respondenta na ceny u něj stanovené. Pokud přijdou většině respondentů ceny 

nepřijatelné, bude třeba jejich výši přehodnotit. 

Programová otázka č. 6: 

Kde hledají respondenti informace o papírenských a uměleckých potřebách?  

Odpověď na tuto otázku je potřeba z důvodu, ţe společnost TechDraw Morava s. r. o. 

zvaţuje zřízení samostatných webových stránek pouze pro tento produkt. V případě, ţe by 

respondenti internet pro hledání informací v podstatě nevyuţívali, stránky by zřízeny nebyly a 

kladl by se větší důraz na letáčky na prodejnách atd. 

Programová otázky č. 7: 

Jaké konkurenční značky respondenti znají a slyšeli někdy o značce MARVY? 

Díky této otázce je moţné si upřesnit stávající situaci na trhu. Jak moc jsou konkrétní 

značky v povědomí respondentů a jak výraznou konkurenci pro nás znamenají. Předpoklad ţe 

budou znát značku MARVY je velmi nízký, je však vhodné vědět, jestli aspoň hrstka 

respondentů někdy o této značce slyšela, třeba i ve spojení s jinými výrobky neţ jsou textilní 

popisovače. 
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4.1.6. Dotazník 

Dotazník bude mít šestnáct otázek. K němu pak budou přiloţeny i vzorky textilních 

popisovačů, kterých se celý dotazník týká. Z celkových šestnácti otázek budou čtyři 

hodnotící, u kterých bude pouţita škála 1 aţ 5.  

Aplikace marketingového mixu na dotazník 

V této části, je aplikován marketingový mix na jednotlivé části dotazníku, respektive 

na jednotlivé otázky. 

Produkt 

K tomuto marketingovému nástroji se vztahují otázky č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Tyto otázky 

pomohou určit, zda jsou s podobnými typy toho produktu, pouţívaných ke zdobení a 

popisování textilu, respondenti seznámeni, jestli mají s těmito produkty zkušenosti, které typy 

produktů upřednostňují, jestli jsou pro ně tyto produkty atraktivních zboţím, atd. 

Cena 

Pro tento marketingový nástroj je pouţita otázka č. 10. Otázka je poloţena tak, aby 

respondenti hodnotili adekvátnost ceny, která je u daných textilních popisovačů uvedena, 

podle sebe. Při této otázce jim je přiloţen vzorek, aby bylo hodnocení co moţná nejpřesnější. 

Propagace 

Pro marketingový nástroj propagace jsou zvoleny otázky č. 8; 9; 13; 14. Díky těmto 

otázkám je moţné zjistit, co je pro respondenty při nákupu nejdůleţitější a co je velmi 

podstatné. To pomůţe určit na které faktory zákazníka upozornit a které není třeba uvádět. 

Dále tato otázka umoţní zjistit, jak moc jsou v povědomí respondentů konkurenční značky a 

jak jsou podle nich kvalitní. 

Distribuce 

K tomuto marketingovému mixu se vztahují otázky č. 11 a 12. Tyto otázky jsou 

poloţeny tak, aby zjistili, kde by respondenti produkty z oblasti textilních popisovačů hledali 

a kde by předpokládali, ţe je mohou zakoupit. Podle toho je pak moţné vybrat místa, kde 

všude textilní popisovače nabízet. Dále lze také zjistit, kde by respondenti hledali informace o 

textilních popisovačích. Podle odpovědí je pak moţné vybrat způsob, jakým provádět 
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marketingovou komunikaci. Zda se zaměřit například na online obchod nebo na prodej 

v kamenných obchodech, coţ zahrnuje například školení prodejců atd. 

 

Testování dotazníku 

Testování dotazníku bude probíhat u rodinných příslušníků a přátel. Celkem se tohoto 

testování zúčastní 6 osob. Kaţdý zvlášť vyplní jeden dotazník a vepíše do něj své výtky a 

postřehy. Podle těchto hodnocení bude pak dotazník upraven. 

4.2. Realizační část 

Realizační část následuje ihned po dokončení testování dotazníku. Jedná se o část, 

která zahrnuje samotný průběh dotazování, ale i následné zpracování zjištěných dat a jejich 

vyhodnocování.  

4.2.1. Průběh dotazování 

Dotazník byl podle výsledku jeho testování opraven a výsledná verze byla vytisknuta a 

pouţita pro dotazování. Mezi nejčastější chyby v dotazníku patřilo nedostatečné mnoţství 

variant odpovědi, popřípadě nepřesná formulace otázky, kdy nebylo patrné, jakého sortimentu 

se tato otázka týká. 

Dotazování probíhalo ve dvou lokalitách. První lokalitou bylo Valašské Meziříčí, kde 

probíhalo dotazování v okolí náměstí a několika prodejen s papírenskými potřebami. Druhou 

lokalitou byla Ostrava – Poruba, kde probíhalo dotazování zejména v okolí ulice Hlavní třída. 

Celé dotazování pak probíhalo téměř podle časového harmonogramu a to od 23. 3. 2014 do 

10. 4. 2014. 

Respondenti byli v obou lokalitách dotazování stejným tazatelem, tudíţ i postup byl 

vţdy stejný.  

Největší komplikací při dotazování pak byla neochota lidí se vůbec zastavit nebo si 

poslechnout o jakou věc se jedná a co daný dotazník šetří. Většina lidí jen tazatele obešla se 

s klopenou hlavou, popřípadě ho nevnímala. Objevili se i tací, co záměrně přešli na druhou 

stranu chodníku, aby nebyli dotazování.  
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V případě ţe se kolemjdoucí zastavil a bylo mu sděleno, o co se jedná a k čemu toto 

dotazování slouţí, byla většina ochotna se dotazování zúčastnit. Po seznámení s účelem 

dotazování se odmítlo zúčastnit pouze 20 % z nich.  

Z celkového počtu dotazovaných, který činil 105 respondentů, byla návratnost 95%, 

coţ znamená, ţe bylo zpracováváno 100 dotazníků. Chybných pět bylo způsobeno špatným 

vyplněním dotazníku tazatelem, nejčastěji se jednalo o špatně zaznačenou otázku nebo 

vynecháni otázky. 

Ze zpracovávaného počtu 100 respondentů bylo 68 % ţen a 32 % muţů (viz. Obr. 

4.1). Z toho bylo nejvíce respondentů ve věku 36 – 45 let, dále pak 18 – 25 let (viz. Obr. 4.2). 

Obr. 4.1 Pohlaví 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.2 Věk 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2. Zpracování získaných dat 

Po té co bylo dotazování ukončeno, přišlo na řadu zpracování dat.  

Jako první byla data převedena z psané formy do formy elektronické a to pomocí 

programu Microsotf Office Excel, kdy se za jednotlivé otázky a odpovědi uvádějí číselné 

kódy, které je pak moţné zpracovat v dalších programech. 

Tato data pak byla zpracována v programu IBM SPSS Statistics 21, pomocí kterého 

byly vytvořeny výsledné tabulky a grafy, pro vyhodnocení zjištěných údajů. 
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5 Analýza zavedení nového produktu 

Tato část práce se týká zpracování dat, získaných osobním dotazováním. Výsledky 

jsou znázorněny v tabulkách nebo pomocí grafů. Kaţdý výsledek je pak také slovně 

okomentován vzhledem k programové otázce, které se týká. 

Celkový počet respondentů byl 105. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o osobní 

dotazování, byla návratnost vysoká a to 95 %. Vyloučeno bylo celkem pět dotazníků, většinou 

se jednalo o chybné zaznačení otázky tazatelem. 

5.1. Znalost produktů na zdobení a popisování textilu 

Pro programovou otázku č. 1 byla v dotazníku umístěna otázka - Setkali jste se již 

s papírenskými produkty, které se používají ke zdobení nebo popisování textilu? 

Výsledky této otázky jsou zobrazeny v Obr. 5.1. 

Obr. 5.1 Znalost produktů na textil 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, ţe většina respondentů (75 %) se jiţ s produkty na zdobení textilu 

setkala. Tento fakt je poměrně překvapivý, vzhledem k tomu, ţe se jedná převáţně o 

sortiment, který se řadí do sekce hobby nebo uměleckých potřeb. 

Z důvodu tohoto výsledku, bylo provedeno ještě porovnání této otázky ve vztahu 

k pohlaví respondentů. Výsledek je znázorněn v následujícím grafu (Obr. 5.2). 
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Obr. 5.2 Znalost produktů na textil (muţi/ţeny) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, ţe ţeny jsou o výrobcích na textil obeznámeny více. Tento výsledek 

se však dal očekávat vzhledem k tomu, ţe ţeny jsou všeobecně více zaměřené na kreativní 

tvorbu a tvorbu s dětmi. Překvapivé je však i poměrně vysoké procento muţů (61 %), kteří se 

s výrobky na zdobení textilu jiţ setkali. 

5.2. Znalost druhů produktů používaných na zdobení a popisování 

textilu 

Pro programovou otázku č. 2 byla v dotazníku umístěna otázka – Jaké druhy 

produktů používaných na zdobení a popisování textilu respondenti znají?. U této otázky 

bylo předpokládáno, ţe nejvíce respondentů bude znát fixy na zdobení textilu. Velký podíl se 

pak také očekával od pastelů, vzhledem k tomu, ţe jsou na trhu skoro stejně dlouho jako 

barvy na textil v tubě/kelímku. Výsledek však byl jiný.  

Jak lze vidět v následujícím grafu (Obr. 5.3), největší zastoupení má opravdu typ fixy, 

zvolilo jej 89 % ze všech respondentů. Na druhém místě jsou pak barvy v tubě nebo kelímku, 

ty označilo 54 % respondentů. Překvapivé však bylo poměrně malé zastoupení typu pastely. 

Zajímavé bylo i zjištění, ţe pastely na textil znali více muţi neţ ţeny (Příloha č. 3 - Tab. 1). 
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Obr. 5.3 Jaké druhy produktů na zdobení textilu respondenti znají 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

K  programové otázce č. 2 se vztahuje i otázka z dotazníku, která má číslo 4 – Který 

z těchto typů produktů, používaných na zdobení a popisování textilu, upřednostňujete?. 

Díky této otázce bylo zjištěno, ţe většina respondentů preferuje právě produkty na textil ve 

formě fixu (72 %). Pastely a barvy v tubě/kelímku se pohybovaly okolo 14 %  

(Obr. 5.4). 

Obr. 5.4 Jaké druhy respondenti upřednostňují 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3. Možnost zakoupení produktů na zdobení a popisování textilu 

respondenty 

Z předchozích otázek bylo zjišťováno, zda jsou produkty na textil vůbec v povědomí 

respondentů a které z nich upřednostňují. Díky otázce č. 6 – Zvažoval/a byste jejich koupi 

v případě nabídky odpovídající Vašim požadavkům?, bylo zjištěno, zda by respondenti 

měli vůbec zájem o koupi těchto produktů. Z výsledku (Obr. 5.5) je zřejmé, ţe by 

respondenti, při vyhovující nabídce, zájem projevili.  

Jak lze vidět v následujícím grafu, nejvíce jsou zastoupeny odpovědi „Ano“ (26 %)  

a „Spíše ano“ (22 %). V menší míře, je pak zastoupena odpověď „Nevím“, kterou si vybralo 

pouze 16 % respondentů.  

Obr. 5.5 Moţnost zakoupení produktů na zdobení textilu respondenty 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomuto zjištění byly výsledky znovu vyhodnoceny a to tentokrát ve 

spojitosti s otázkou č. 5 – Jsou pro Vás produkty na zdobení textilu atraktivním zbožím?.  

Předpoklad byl, ţe respondenti budou odpovídat stejně na obě dvě otázky, případně 

s rozdílem jednoho stupně. Výsledek tuto teorii podporuje. Je zde však jeden výkyv, který je u 

respondentů s odpovědí „Spíše ne“, pouţité u otázky vztahující se k atraktivitě zboţí. V tomto 

případě byla předpokládaná odpověď „Spíše ne“ vybrána jen 18 % respondentů. Je tedy 

moţné z toho soudit, ţe i přesto, ţe se zboţí nejeví respondentům atraktivní, nevylučují 

moţnost jeho koupě, spíše naopak, se přiklánějí k variantě moţného nákupu. 

Zajímavé jsou také výsledek odpovědi „Ne“. Respondenti, kteří na otázku č. 5 

odpověděli „Ne“, pak z 60 % odpovídali stejně i v otázce následující. Ti, kteří neodpověděli 
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znova „Ne“ volili odpověď „Nevím“ (40 %), ţádné jiné odpovědi, těmito respondenty, 

pouţity nebyly. 

5.4. Rozhodující faktory při koupi uměleckých nebo papírenských 

potřeb 

Programová otázka č. 4 byla v dotazování zastoupena dvěma otázkami, otázkou  

č. 8 – Ohodnoťte jednotlivé faktory podle toho, jak důležité jsou pro Vás při nákupu 

výtvarných nebo uměleckých potřeb pro dítě a otázkou č. 9, která má obdobné znění akorát 

s tím rozdílem, ţe se jedná o nákup vlastní, tedy nákup respondenta pro sebe sama.  

Respondenti hodnotili jednotlivé faktory na škále 1 – 5, kdy 5 bylo „nejvíce důleţité“ 

a 1 „nejméně důleţité“.   

Otázka č. 8, která byla zaměřená na nákup pro děti, obsahovala tyto faktory - „Cena“, 

„Dostupnost“, „Kvalita“, „Praktičnost“, „Přání dítěte“ a „Barevná škála sady“. 

 Z výsledku (Obr. 5.6) je vidět, ţe při nákupu pro děti, respondenti kladou určitý důraz 

na všechny faktory, jelikoţ se ţádný z těchto faktorů nedostal pod průměrnou hodnotu 2.  

Jak je vidět v následujícím grafu, za nejdůleţitější faktor, při nákupu papírenských 

potřeb pro děti, povaţují respondenti kvalitu. Ta se pohybuje lehce nad hodnotou 4. Těsně za 

ní je pak barevná škála sady a praktičnost. Důleţitým zjištěním je, ţe respondenti dají z velké 

části na přání dítěte, tento faktor dosáhl v hodnocení průměrné hodnoty 3,66. 

Za nejméně důleţitý faktor respondenti povaţují cenu. 

Obr. 5.6 Hodnoceni jednotlivých faktorů při nákupu pro dítě 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 



40 

 

V otázce č. 9 jsou poţity stejné faktory, jako u otázky č. 8 s tím rozdílem, ţe „přání 

dítěte“ je vynecháno.  

Jak lze vidět na Obr. 5.7, respondenti za nejdůleţitější faktor, při nákupu produktů pro 

sebe sama, povaţují jeho kvalitu, která jako jediná dosáhla hodnoty vyšší neţ 4. Těsně za ní, 

je pak barevná škála.  

Jako nejméně důleţitá skončila v hodnocení opět „Cena“, před kterou je jen 

s nepatrným rozdílem hodnoty „Dostupnost“.  

Otázka byla zpracována i vzhledem k věku respondentů.  

Z výsledku (Příloha č. 3 – Tab.  2)je patrné, ţe nejmenší nároky na všechny faktory 

máme ve věku 18 – 25 let, poté se nároky zvyšují. Znovu začínají klesat okolo věku 45 let. 

 

Obr. 5.7 Hodnocení důleţitosti jednotlivých faktorů při nákupu produktu 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5. Adekvátnost navrhnutých cen 

U této otázky byla pouţita ukázka vzorku, pro přesnější představu zákazníka o jaký 

produkt se jedná. Byly pouţity vzorky sady Marvy Fabric Marker, 6 ks a Marvy Fabric 

Markers, 6 ks. U první sady, která je určena malým dětem, byla stanovena cena 117 Kč/sada, 

u druhé sady, pro děti školního věku a dospělé, byla stanovena cena 180 Kč/sada.  
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V otázce byli respondenti tázáni, zda jim tato cena připadá adekvátní k předvedenému 

výrobku. Výsledky z této otázky pak byly zpracovány za všechny respondenty a následně 

vzhledem k věku respondenta.  

5.5.1 Sada s cenou 117 Kč 

Z výsledků, které jsou znázorněny pomocí grafu (Obr. 5.8), je patrné, ţe pro sadu, se 

stanovenou ceno 117 Kč/sadu volili respondenti převáţně odpověď „Ano“ a „Spíše ano“. 

Odpověď „Ano“ zvolilo necelých 41 %. Dalších 41 % pak odpověď „spíše ano“. Většina 

respondentů tedy s cenou souhlasí a povaţuje ji za adekvátní. 

Obr. 5.8 Adekvátnost ceny – sada za 117 Kč 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Co se týče názorů na adekvátnost ceny a jeho souvislostí s věkem respondenta, 

předpoklad byl, ţe s rostoucím věkem, budou respondenti povaţovat cenu za vyšší a jejich 

odpovědi budou „Spíše ne“ a „Ne“. Vzhledem k tomu, ţe se ale jedná o 117 Kč a ne o vyšší 

částku, je pravděpodobnost nízkého vlivu věku na názor o adekvátnosti této ceny. 

Z výsledků je jasné (Příloha č. 3 – Tab. 3), ţe věk na vnímání ceny u toho typu zboţí 

s touto cenou, nemá zásadní vliv. Vybrané odpovědi, pro jednotlivé věkové kategorie, jsou 

vyváţené. 

5.5.2 Sada s cenou 180 Kč 

U sady za 180 Kč bylo předpokládáno, ţe většina odpovědí bude „spíše ano“ a „spíše 

ne“, vzhledem k tomu, ţe uţ se jedná o cenu, blíţící se k hranici 200 Kč. 
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Z výsledku je jasné (Obr. 5.9), ţe tento předpoklad byl milný. I u této ceny byly 

voleny převáţně odpovědi „Ano“ a „Spíše ano“. Odpověď „Ano“ zvolilo 32 % respondentů 

 a odpověď „Spíše ano“ necelých 35 %. Výraznější zastoupení pak měla i odpověď „Spíše 

ne“, kterou zvolilo necelých 30 % respondentů. Poslední, zbylá odpověď „Ne“, má zastoupení 

menší neţ 5 %, je tedy zanedbatelná. 

Z těchto výsledků tedy můţeme soudit, ţe cena stanovená u této sady je přiměřená. 

 

Obr. 5.9 Adekvátnost ceny – sada za 180 Kč 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Data získaná pomocí otázky č. 10 pak byla znovu vyhodnocena a to ve vztahu 

k věkové kategorii respondentů. Předpoklad byl, ţe u částky 180 Kč bude u starších věkových 

kategorií (46 – 65 a 65 a více) volena převáţně odpověď „Spíše ne“, v několika případech pak 

„Ne“. Výsledek je však jiný. 

Jak lze vidět v tabulce (Příloha č. 3 – Tab.4), nejvíce s cenou nesouhlasila věková 

kategorie 18 – 25 let. U vyšších věkových kategorií byly nejčastěji voleny odpovědi „Ano“ a 

„Spíše ano“. Odpovědi „Spíše ne“ a „Ne“ se pak znovu začaly více objevovat u respondentů 

věkové skupiny „65 a víc“. 

5.6. Způsoby získávání informací o papírenských a uměleckých 

potřebách 

K programové otázce č. 6 se v dotazníku vztahovala otázka č. 12, kde měli 

respondenti na výběr z několika moţností zdrojů, které vyuţívají k získávání informací  
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o produktech papírenského sortimentu. Jako poslední moţnost bylo uvedeno „jiné, uveďte:“. 

Tuto moţnost vyuţil jenom jeden respondent a to ţena, která uvedla, ţe získává informace 

z televizního vysílání. Všichni ostatní respondenti volili odpovědi z nabízených moţností. 

Z následujícího grafu (Obr. 5.10) je zřejmé, ţe respondenti vyuţívají nejvíce tři 

informační zdroje.  

Prvním je u „obsluhy v prodejnách“, tuto variantu označilo 65 % všech respondentů. 

Dalším informačním zdrojem je „internet“. Tento výsledek byl očekáván, vzhledem k tomu, 

ţe internet patří v současné době k nejrozšířenějším zdrojům informací.  Tuto moţnost 

zaznačilo 63 % respondentů. Poslední, často se objevující odpovědí, je odpověď „zkušenosti 

známých“. Tuto moţnost zaznačilo 62 % respondentů.  

Další dvě moţnosti (katalogy papírnictví a uměleckých prodejen; veletrh papírenských 

potřeb, hračkářské veletrhy, atd.) vybralo pouze 12 % a 5 % respondentů. Toto mnoţství je 

moţné povaţovat za zanedbatelné. 

 

Obr. 5.10 Získávání informací o papírenských potřebách 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.7 Povědomí respondentů o konkurenčních značkách a značce 

Marvy 

Programová otázka č. 7 je poslední programovou otázkou. Zaměřuje se na konkurenci. 

V dotazníku byla pro tuto programovou otázku umístěna otázka č. 13 – Které z uvedených 

značek znáte?  

Pomocí této otázky bylo zjišťováno, kolik konkurenčních značek pro společnost 

TechDraw Morava s. r. o. respondenti znají, popřípadě, jestli vůbec nějakou. Na přání 

společnosti TechDraw Morava s. r. o. bylo do této otázky přidány i dvě značky, které sama 

nabízí. První je značka Pentel, druhou je nově zaváděná značka Marvy. U značky Marvy 

společnost předpokládala nejniţší výsledek. 

Z výsledků, které jsou znázorněny v následujícím grafu (Obr. 5.11) je zřejmé, ţe 

v povědomí respondentů jsou zejména tři značky. Kaţdý z respondentů vţdy uvedl, ţe zná 

aspoň jednu značku ze zmíněných. 

První z těchto značek je Koh-i-noor. Tato značka naprosto překonala ve výsledcích 

všechny ostatní. Označilo ji 97 % respondentů. Vypovídá to o dlouholeté tradici společnosti a 

pevném místě v povědomí lidí.  

Druhou značkou je Centropen. Tuto společnost vyplnilo 87 % respondentů. Tato 

společnost má stálé a velmi silné postavení na českém trhu. Velký podíl na tom má zejména 

to, ţe je vnímána jako česká značka s dlouholetou tradicí. 

Třetí značkou s výrazným zastoupením na trhu, je značka Pentel, která patří do 

portfolia společnosti TechDraw Morava s. r. o. a do otázky byla zařazena na její přání. Pro 

společnost je tedy velmi pozitivním zjištěním, ţe ji zná 70 % respondentů. 

Značka Stabilo a Pilot se pohybovaly okolo 30 %. U značky Pilot byl tento výsledek 

překvapivý, vzhledem k tomu, ţe má poměrně významné zastoupení na českém trhu.  

Značka Marvy, která byla do otázky vloţena, z důvodu ověření, ţe ji respondenti 

neznají, dopadla podle očekávání. Označilo ji 6 % respondentů. Jednalo se vţdy  

o respondenty, kteří se pohybují v prostředí uměleckých potřeb a proto, tuto značku znají,  

i kdyţ pouze ze zahraničí. 
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Obr. 5.11 Povědomí respondentů o konkurenčních značkách 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Návrhy a doporučení 

V předchozí kapitole byly vypracovány výsledky z dotazníkového šetření. V této 

kapitole jsou popsány návrhy a doporučení, které se od těchto výsledků odvíjí. 

Vzhledem k tomu, ţe společnost TechDraw Morava s. r. o. zavádí na trh nový 

produkt, textilní popisovače, bylo potřeba zjistit, zda je tento typ výrobku zákazníkům jiţ 

znám, jaké s ním mají zkušenosti, co od něj očekávají, jakou částku jsou ochotni za něj 

zaplatit. Za cílový segment je pak tedy moţné povaţovat zejména ţeny s rodinami, popřípadě 

osoby umělecky zaměřené, ty lze ovšem velmi těţce odhadnout. 

Po zpracování veškerých výsledků bych navrhovala pouţití strategie rychlého 

pronikání na trh.  

Tato strategie je zaloţena na vysokých nákladech na konkurenci, zajišťuje však vyšší 

trţní podíl a dlouhodobější zisky v budoucnosti. Vzhledem k tomu, ţe společnost s cenou 

nijak výrazně hýbat nemůţe a proto nemůţe být nejlevnější na trhu, čímţ vylučuje strategii 

pomalého pronikání, je třeba se zaměřit na získání a informování zákazníků o novém 

produktu na trhu. 

6.1. Doporučení pro Produkt 

Produkt, který nově nabízí TechDraw Morava s. r. o. je nový, zajímavý a nápaditý, 

proto by se společnost neměla ani tak zaměřit na jeho současný vzhled, který je vyhovující, 

ale spíše na moţnou konkurenci. 

V dotazníkovém šetření byly pouţity otázky, které se přímo týkaly konkurence, jak 

moc ji respondenti znají, popřípadě jakou kvalitu od ní očekávají.  

Téměř všichni respondenti (97 %) odpověděli, ţe znají značku Koh-i-noor. 

Automaticky bychom ji tedy mohli povaţovat za největšího konkurenta. Ale vzhledem 

k tomu, ţe se v současné době zajímáme pouze o popisovače na textil, tak tomu tak není. 

V nabídce společnosti Koh-i-noor je mnoho popisovačů na textil. Většinou se ale 

jedná pouze o značkovače, které slouţí k podepisování textilních věcí na štítky, ty jsou velmi 

tenké a velká plocha se s nimi maluje špatně. Pokud nás zajímá sada popisovačů, která by 

mohla konkurovat popisovačům od společnosti Marvy, Koh-i-noor má v nabídce pouze jednu. 

Její cena je sice velmi příznivá (asi polovina ceny sady od značky Marvy), ale obsahuje pouze 
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6 barev. Ţádnou další sadu, například s pastelovými barvami, svítícími barvami, barvami 

s flitry, atd. společnost Koh-i-noor nevyrábí. Můţeme tedy říct, ţe i přes silnou znalost 

značky Koh-i-noor zákazníky se nejedná o velkého konkurenta. Není proto třeba vyvíjet 

speciální činnost na odbourání konkurence ze strany Koh-i-noor. 

Jako druhého největšího konkurenta spolčenosti TechDraw Morava s. r. o. je moţné, 

podle dotazníkového šetření, brát společnost Centropen. Tuto značku znalo 87 % 

respondentů. Je tomu ale stejně jako u značky Koh-i-noor. V současné době nabízí Centropen 

z popisovačů na textil pouze značkovače, které slouţí převáţně k podepisování štítků na 

oblečení. Z potřeb, které se pouţívají na zdobení textilu, pak Centropen nabízí ještě foukací 

fixy. Cena těchto fix se pohybuje okolo 60 Kč, prodávají se však pouze ve dvou provedeních 

a to je sada po šesti a po deseti kusech. Vzhledem k tomu jakým způsobem se pouţívají, 

nejsou s textilními popisovači značky Marvy konkurenčně srovnatelné. Centropen tedy 

v současné době nepředstavuje pro textilní popisovače Marvy výraznější konkurenci. 

Vzhledem k tomu, ţe v současné době tedy nemají výrobky na textil značky Marvy 

výraznou konkurenci na trhu, doporučila bych se zaměřit spíše na prezentaci zboţí na 

prodejnách, na zřízení internetového obchodu a rozšíření působnosti společnosti TechDraw 

Morava s. r. o. na prodejny uměleckých a hobby potřeb, popřípadě na zváţení prodeje 

v hračkářstvích a dodávání zboţí do škol a školek. 

6.2 Doporučení pro Marketingovou komunikaci 

Z výsledků šetření vyplývá, ţe většina respondentů je o výrobcích, určených na 

zdobení textilu informována, 80 % (viz. Tab. 6.1) má s těmito produkty jiţ nějaké zkušenosti. 

O typu tohoto produktu ví jak muţi, tak ţeny a co víc, přes 70 % jich upřednostňuje formu 

fixu.  

Tab. 6.1 Máte zkušenosti s produkty na textil? 

Máte zkušenosti s 
produkty na textil? 

% 

Ano 79,5 

Ne 20,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Toto zjištění bylo velmi pozitivní, protoţe společnost nebude potřebovat tak velké 

výdaje na zviditelnění nového produktu, protoţe typ tohoto produktu jiţ zákazníci znají. 
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Dalším pozitivem je také fakt, ţe zákazníci se nebudou bát vyzkoušet, pro ně jiţ známý druh 

produktu, od jiné značky. Vše bude nyní tedy záleţet jen na samotné společnosti  

TechDraw Morava s. r. o., zda se jí podaří dostatečně odlišit od konkurence, aby zaujala 

pevné místo na trhu. 

I přesto, ţe má tolik zákazníků zkušenosti s produkty, určenými na zdobení a 

popisování textilu, velká část z nich je povaţuje za neatraktivní zboţí, popřípadě se nejsou 

schopni rozhodnout pro jeho atraktivitu. Z tohoto důvodu bych doporučovala následující 

návrhy. 

Kdyţ vstoupí zákazník do prodejny, první na něj působí prostředí. Vnímá vůni, 

teplotu, světlo, hudbu a hlavně design a paletu barev pouţitou v prodejně. Vzhledem 

k mnoţství zboţí, které se běţně nachází v papírnictví a jeho vzájemné podobnosti (nemusí jít 

o stejný produkt, stačí jen podobný obal) zákazník velké mnoţství nabízeného mnoţství 

přehlédne. Zaujme ho pouze to, čeho si všimne během prvních par vteřin. Pokud jde do 

prodejny pouze „nahlédnout“ a nehledá konkrétní zboţí, o to víc se dívá na věci, které ho 

zaujmou. Například barevný obal sady tuţek ho zaujme určitě dřív a více, neţ stejné tuţby 

v šedém, kartonovém obalu s černým nápisem.  

Z tohoto důvodu by měly být produkty Marvy vystaveny vţdy tak, aby zaujaly na 

první pohled. V prodejnách, kde to prostory umoţní, bych doporučovala display, který bude 

vysunut do prostoru a bude moţné, si na něm vyzkoušet vzorky. Měl by být výrazně barevný, 

snaţí se upoutat na produkt co je převáţně pro děti a kreativní dospělé. Velmi příhodné by 

bylo i vystavit u tohoto displaye uţ textil, na kterém jsou tyto popisovače pouţity (tričko, 

taška, atd.). Toto tričko nebo taška však nemusí slouţit jen jako ukázka, je i dobrým rychlým 

informačním prvkem. V případě, ţe zákazník přijde do prodejny s cílem koupit si produkty na 

zdobení textilu a uvidí tento display, z kterého bude, díky ukázce na textilu, hned zřejmé, co 

je na něm vystavené, nemusí uţ mít potřebu hledat zboţí sloţitě po prodejně. Půjde rovnou 

k tomu, které uvidí první. 

Display pak splní svou funkci, zaujme jak náhodného zákazníka, tak zákazníka, který 

jde do papírnictví za určitým cílem nákupu. 

Jako další doporučení bych uvedla školení personálu. I přesto, ţe se nejedná o 

zaměstnance společnosti TechDraw Morava s. r. o., společnost pořádá pro své nové a 

specifické produkty školení. V tomto případě, kdy se jedná o produkty na textil, nemusí jít o 
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celodenní kurz. Je ale třeba prodejce, kteří přijdou přímo do styku se zákazníky, informovat o 

jednotlivých vlastnostech zboţí, jak se pouţívá, čím je speciální atd. 

Poslední návrh, jak více upozornit zákazníky na textilní popisovače od značky Marvy i 

přesto, ţe je povaţují za méně atraktivní zboţí, jsou promo-akce. 

Společnost TechDraw Morava s. r. o. tyto akce pořádala jiţ dříve. A i nadále bych  

doporučovala v nich pokračovat.  

Akce typu „Malování s dětmi“ byly v minulosti velmi úspěšné u jiných produktů, 

takţe bych je doporučila i nyní. Nejvhodnější je tyto akce pořádat v papírnictvích, kde se za 

den vystřídá velké mnoţství zákazníků. Ideální jsou papírnictví v obchodních centrech, kdy 

s sebou mají zákazníci často děti. Děti pak můţou nechat kreslit a sami si zajít kam potřebují. 

Důleţité u těchto akcí je pak rozdávat propagační materiály jako jsou letáčky a dávat dětem 

jejich tvorbu domů, aby rodiče viděli, co s danými produkty vytvořily. 

 Jak a na co upozornit u textilních popisovačů značky MARVY 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe zákazníky u tohoto druhu produktu nezajímá 

ani tak cena, jako spíše kvalita a praktičnost produktu. Popisovače na textil od značky Marvy 

mají obě tyto vlastnosti ve velké míře zastoupeny. Proto bych doporučovala při prodeji na tyto 

faktory poukázat. 

Faktorem, který uváděli respondenti jako nejdůleţitější je kvalita a popisovače od 

značky Marvy ji můţou nabídnout. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o japonskou společnost, 

vyuţívají moderních technologií je kvalita jejich výrobků vysoká. Důleţitý je také fakt, ţe se 

jedná o značku, která se zaměřuje pouze na výrobu uměleckých a hobby potřeb. Je tedy třeba 

zákazníka seznámit s fakty o této značce, popřípadě mu sdělit ţe se jedná o celosvětově 

úspěšnou společnost. 

Dále je zapotřebí určit, do jaké kategorie zákazník patří, jestli má zájem spíš o zboţí 

pro děti nebo pro sebe. Podle toho je pak zapotřebí upravit nabídku a upozornit ho na 

konkrétní vlastnosti produktu. Například na měkkost/tvrdost štětce, schopnost stínování 

vrstvením, atd. Kvalita můţe totiţ pro kaţdého zákazníka znamenat něco jiného. Pro někoho 

je to právě měkkost štětce, pro jiného max. délka stopy. 

Jako druhý nejdůleţitější faktor respondenti uváděli praktičnost. Jak uţ jsem 

zmiňovala, vzhledem k tomu, ţe se společnost Marvy zaměřuje pouze na hobby a umělecké 
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potřeby, věnuje se vývoji těchto produktů. Díky tomu můţou jejich popisovače na textil 

nabídnout i praktickou stránku. 

Jako první a velkou výhodu bych při nabízení těchto výrobků uváděla, ţe nejsou 

zaţehlovací. Jsou tedy ideální kamkoliv na výlet, chatu, tábor, do školy, atd. Obrázek stáčí 

namalovat na textil a nechat 24 h zaschnout. Poté je moţné jej libovolně prát. 

Další velmi příjemnou vlastností, kterou bych zmiňovala a upozornila bych na ni při 

nabízení zboţí je, ţe jsou omyvatelné z jakéhokoliv povrchu čistou vodou, v případě delšího 

zaschnutí při pouţití přípravku na nádobí nebo mýdla na ruce. Stejným způsobem jdou 

odstranit z rukou. 

Při prezentaci zboţí na displayi bych pak na oba tyto faktory upozornila, např. pomocí 

cedulek, které na tyto „přednosti“ produktu upozorní, aniţ by si tyto údaje musel zákazník 

číst.  

Dalším způsobem jak upozornit na přednosti těchto popisovačů a na ně samotné jsou 

prezentační videa, umístěná na moţný internetový obchod. 

6.3 Doporučení pro Cenu 

V dotazníkovém šetření byla pouţita otázka, která zjišťovala adekvátnost cen u dvou 

konkrétních sad značky Marvy. Jednalo se o sadu Fabric Marker (určená pro děti 

předškolního věku, 6 ks za 117 Kč) a o sadu Fabric Markers (určená pro děti školního věku a 

dospělé, sada 6 ks za 180 Kč). 

Původní očekávání bylo, ţe většina respondentů s cenami souhlasit nebude a to 

zejména u sady za 180 Kč. Výsledky však ukázaly, ţe cena pro zákazníky není u tohoto 

produktu rozhodujícím faktorem. Většina respondentů tedy s cenami souhlasila nebo téměř 

souhlasila. Není tedy nutné s cenami nějak výrazně hýbat, navíc by to ani nebylo moţné, 

vzhledem k nákupní ceně produktu. Coţ společnosti vyhovuje, vzhledem k tomu, ţe s cenou 

by bylo moţné hýbat pouze v rámci několika korun. 

Cenu 117 Kč u sady Fabric Marker bych tedy doporučovala nechat neměnnou. U té se 

většina respondentů shodla, na její adekvátní výši. 
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U sady Fabric Markers (180 Kč) by menší úprava ceny mohla pomoct k vyššímu 

zájmu zákazníků, ale není nutná, vzhledem k tomu, ţe přes 60 % respondentů u této ceny 

označilo, ţe s cenou souhlasí nebo téměř souhlasí.  

6.4 Doporučení pro Distribuci 

Distribuční kanály budou řešeny společností stejně jako u jiných výrobků, tedy vlastní 

přepravou a vlastními sklady. Proto jsem se spíše zaměřila na místa, kde toto zboţí nabízet a 

prodávat. 

Popisovače na textil jsou typickým produktem vhodným pro prodej v papírnictví. Je 

ale i mnoho jiných moţností. 

Společnost TechDraw Morava s. r. o. se zaměřuje na prodej v papírnictví. Protoţe 

chce ale v současné době nabízet i popisovače na textil, doporučila bych jí rozšířit typy 

prodejen. 

Jako první bych se zaměřila na prodejny s uměleckými potřebami, hobby prodejny a 

art prodejny. V současné době je má společnost zastoupeny minimálně a textilní popisovače 

spadají přímo do sortimentu těchto prodejen. Také respondenti v dotazníkovém šetření uvedli 

„umělecké potřeby“ jako druhé nejčastější místo, kde by produkty na zdobení textilu hledali, 

při zájmu o jejich koupi. 

Dále bych doporučila zváţit variantu prodeje v hračkářstvích. Sady, které jsou 

vytvořené přímo pro děti předškolního a školního věku, by byly vhodným sortimentem právě 

do těchto prodejen. Je však na zváţení, jak velké mnoţství tohoto zboţí by se v těchto 

prodejnách prodalo a jestli by to bylo pro společnost TechDraw Morava s. r. o. výhodné. 

Řešením by pak mohla být velká hračkářství s velkou návštěvnosti. 

Další moţnou variantou, kam dodávat textilní popisovače jsou školy a školky. 

Pro školy je toto zboţí ideální do druţin a různých výtvarných krouţků, pro společnost 

TechDraw Morava s. r. o. by pak byl výhodou velký a stálý odběr a to i tehdy, pokud nabídne 

mnoţstevní slevy.  U školek je tomu podobně s tím rozdílem, ţe je třeba nabídnout sortiment, 

který je vyráběn právě pro předškoláky.  

Posledním návrhem, kde prodávat textilní popisovače je internetový obchod. 

V současné době má společnost zřízený internetový obchod na veškerý svůj sortiment. 
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Bohuţel je tento e-shop z uţivatelského hlediska poměrně nepřehledný a chaotický. Proto 

bych doporučovala zřízení nového e-shopu, který by byl zaměřen pouze na sortiment 

uměleckých potřeby a hobby. Společnost TechDraw Morava s. r. o. nabízí i jiné umělecké a 

výtvarné potřeby od společnosti MARVY neţ popisovače na textil a její sortiment se v tomto 

směru začíná rozrůstat i o nové značky a nové zboţí. E-shop by se tedy rychle rozrůstal,  

ostupem času, by se mohly doplnit i další poloţky ze současné nabídky společnosti TechDraw 

Morava s. r. o. 
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7 Závěr 

Cesta nového produktu na trh je velmi sloţitá. Od začátku je potřeba nic nepodcenit a 

věnovat přípravě jeho vzniku značné mnoţství času. Je důleţité zjistit, jaká jsou přání 

potenciálních zákazníků, jejich potřeby, moţnosti trhu a mnoho dalších faktorů, které jsou 

důleţité pro vznik a vstup nového výrobku na trh. 

Společnost TechDraw Morava s. r. o. nedávno stála před rozhodnutím, zda uvést na 

český trh, zde zatím neznámou japonskou značku MARVY. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

velice kvalitní značku, která se zaměřuje na umělecké potřeby, jejichţ sortiment měla 

společnost TechDraw Morava s. r. o. omezený, rozhodla se s novou značkou prorazit a to 

zejména s výrobkem „textilní popisovač“. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh pro zavedení nového produktu na trh 

kancelářských potřeb pro společnost TechDraw Morava s. r. o.  

První částí bakalářské práce bylo teoretickému vysvětlení pojmů. Po ní následovala 

část zaměřená na společnost TechDraw Morava s. r. o. Tato část obsahovala informace o její 

historii, cílových segmentech, prodejním portfoliu a největších konkurentech. 

V následující části byl řešen sběr dat. Vzhledem ke všem faktorům, které ovlivňují 

koupi a které je potřeba zjistit jsem se rozhodla pro dotazníkové šetření, které probíhalo 

osobní formou a to jak kvůli mému kontaktu s respondenty, tak kvůli jeho vysoké návratnosti. 

Před tímto sběrem však bylo potřeba vytvořit vhodný dotazník. Dotazník byl sestaven 

podle programových otázek. Po jeho sestavení proběhlo testování. 

Osobního dotazování probíhalo v oblastech města Valašského Meziříčí a městské části 

Ostrava – Poruba. Návratnost bylo 95 %.  

V další části bakalářské práce byla zpracovávána data, která byla získána pomocí 

dotazníků. Ke zpracování byly pouţity programy Microsoft Excel a IBM SPSS Statistics 21  

V poslední části byly zmíněny veškeré výsledky a vzhledem k nim vypracovány 

návrhy a doporučení, který by společnost mohly vyuţít při zavádění nových textilních 

popisovačů na český trh. 
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Mezi hlavní poznatky z provedeného šetření patří, ţe povědomí respondentů o 

výrobcích slouţících ke zdobení a popisování textilu je velké a to jak u ţen, tak u muţů. A co 

víc, preferována je právě forma fixu.   

Dalším zajímavým zjištěním byly výsledky hodnocení jednotlivých faktorů pro nákup 

papírenských výrobků. Zákazníci v tomto sortimentu povaţují za nejdůleţitější kvalitu a 

praktičnost, cena se řadí aţ na poslední místo. I přesto, ţe tedy cena, uvedená u výrobků, které 

chce společnost uvést, byla hodnocená jako adekvátní, není tento výsledek tím 

nejdůleţitějším. 

Mezi poslední výsledky výzkumu patří konkurence. Vzhledem k výrobkům, které chce 

společnost TechDraw Morava s. r. o. zavést, se ukázalo, ţe je konkurence na českém trhu 

minimální. I značky, které byl pro respondenty nejznámější (KOH-I-NOOR, CENTROPEN) 

nejsou velkými konkurenty. Zboţí stejného charakteru sice nabízejí, ale šíře jejich sortimentu 

je oproti značce MARVY minimální. 

Vzhledem k těmto výsledkům pak byla navrhnuta doporučení k prezentaci zboţí na 

prodejnách, formou displayů s názornými ukázkami, vzorky zboţí a letáčky. Dále školení 

personálu o specifikách výrobku a komunikaci se zákazníkem, pořádání promo-akcí pro děti 

s moţností si vyzkoušet popisovače na textil, zviditelnění největších předností těchto výrobků 

jako je kvalita, omyvatelnost z jiných povrchů, široká škála barev a typů, atd. 

Dále bylo navrhnuto rozšíření klientely o prodejny s uměleckými potřebami, hobby 

prodejny, hračkářství, školy a školy a jako poslední pak zřízení nového e-shopu, který by byl 

vhodnější z uţivatelského hlediska neţ e-shop stávající. 

Produkty značky MARVY jsou vysoké kvality a vyspělých technologií. Konkrétně 

popisovače na textil nemají na českém trhu výraznější konkurenci jak v kvalitě, tak 

v barevných škálách a provedeních od sad pro děti předškolního věku po sady pro „umělce“. 

Jedná se tedy o výrobek s velkým potenciálem a není důvod, proč by na českém trhu neměl 

uspět. 

 

 

 



55 

 

Seznam použité literatury 

a) Odborné knihy 

[1] BLAŢKOVÁ, Martina, Marketingové řízení a plánování pro malé a střední 

firmy. Praha: Grada Publishing, a. s. 2007.280 s.ISBN 978-80-247-6724-6. 

[2] KARLÍČEK, M., & Král, P. Marketingová komunikace. Praha: Grada 

Publishing, a. s. 2011.213 s.ISBN 978-80-247-3541-2. 

[3] KARLÍČEK, M., & kol. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, a. 

s.2013.256 s.ISBN 978-80-247-4208-3 

[4] KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER., Marketing management 14. vyd. 

Přeloţil Tomáš JUPPA, Martin MACHEK. Praha: Grada Publishing, a. s. 

2013.814 s.ISBN 978-80-247-4150-5. 

[5] ŘEZÁNKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření.3.vyd. Praha: 

Professional, 2011.224 s.ISBN 978-80-7431-062-1 

 

b) Elektronické dokumenty a ostatní 

[6] APRA. London School of Public Relations: Co je PR [online]. 2010 [cit. 2014-

02-18]. Dostupné z:http://www.lspr.cz/cz/index.php?page=o-public-relations 

[7] PODNIKÁTOR: Pomůţe Vám v podnikání. Podnikátor: Strategie firmy při 

zavádění nového produktu na trh [online]. 2012 [cit. 2014-04-26]. Dostupné 

z: http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/marketing/n:17842/Strategie-firmy-pri-

zavadeni-produktu-na-trh 

 [8] MANAGEMENT MANIA: Marketing a prodej. MANAGEMENT 

MANIA [online]. 2013 [cit. 2014-04-26]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/marketing-a-prodej 

[9] Koh-i-noor: současnost. Koh-i-noor [online]. 2007-2014 [cit. 2014-04-13]. 

Dostupné z: http://www.koh-i-noor.cz/soucasnost 

[10] Centropen: o společnosti. Centropen [online]. 2014 [cit. 2014-04-13]. 

Dostupné z: http://www.centropen.cz/o-spolecnosti 

[11] Stabilo: o nás. Stabilo [online]. 2014 [cit. 2014-04-13]. Dostupné z: 

https://www.stabilo.com/cz/h/hr 

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/marketing/n:17842/Strategie-firmy-pri-zavadeni-produktu-na-trh
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/marketing/n:17842/Strategie-firmy-pri-zavadeni-produktu-na-trh
http://www.koh-i-noor.cz/soucasnost
http://www.centropen.cz/o-spolecnosti
https://www.stabilo.com/cz/h/hr


56 

 

[12] Pilotpen: o společnosti. Pilotpen [online]. 2014 [cit. 2014-04-13]. Dostupné 

z: http://www.pilotpen.cz/cs/ 

[13] Faber-castell: o společnosti. Faber-castell [online]. 2010 [cit. 2014-04-13]. 

Dostupné 

z: http://www.fabercastell.cz/docs/fcv2_index.aspx?id=43624&domid=1010&sp=

Y&m1=37278&m2=43624 

[14] Dotazník-online: ...jak na dotazník. Dotazník-online: Dotazník je... [online]. 

2007 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.dotaznik-online.cz/index.htm 

[15] Vyzkumy.knihovna: Metody sběru dat. Vyzkumy.knihovna [online]. 2012 [cit. 

2014-03-10]. Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/metody-sberu-dat 

[16] Archiv společnosti TechDraw Morava s. r. o. 

[17] Ţivotní cyklus výrobku (sluţby). MANAGEMENT MANIA [online]. 2013 [cit. 

2014-04-06]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-

vyrobku-sluzby 

[18] Techdraw: Centrum kancelářských potřeb. Techdraw [online]. 2014 [cit. 

2014-04-06]. Dostupné z: http://www.techdraw.cz/ 

[19] KOH-I-NOOR HARDTMUTH: Ochranné známky. KOH-I-NOOR 

HARDTMUTH [online]. 2014 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z:http://www.koh-i-

noor.cz/ochranne-znamky 

[20] Česká hračka: Centropen, a. s. Česká hračka [online]. 2014 [cit. 2014-04-06]. 

Dostupné z: http://ceska-hracka.cz/Vyrobci/zabava-vyuka-barvy/177-Centropen-a-

s 

[21] Sarah Louise Griffin: Sponsorship!. Sarah Louise Griffin [online]. 2013 [cit. 

2014-07-06]. Dostupné z:http://sarahlouisegriffin.blogspot.cz/  

[22] The Writing Desk: Faber - Castell. The Writing Desk [online]. 2014 [cit. 

2014-04-06]. Dostupné 

z:http://www.thewritingdesk.co.uk/showproduct.php?brand=Faber%20Castell&ra

nge=eMotion 

http://www.pilotpen.cz/cs/
http://www.fabercastell.cz/docs/fcv2_index.aspx?id=43624&domid=1010&sp=Y&m1=37278&m2=43624
http://www.fabercastell.cz/docs/fcv2_index.aspx?id=43624&domid=1010&sp=Y&m1=37278&m2=43624
http://www.fabercastell.cz/docs/fcv2_index.aspx?id=43624&domid=1010&sp=Y&m1=37278&m2=43624
http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/metody-sberu-dat
https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-vyrobku-sluzby
https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-vyrobku-sluzby
http://www.techdraw.cz/
http://www.koh-i-noor.cz/ochranne-znamky
http://www.koh-i-noor.cz/ochranne-znamky
http://ceska-hracka.cz/Vyrobci/zabava-vyuka-barvy/177-Centropen-a-s
http://ceska-hracka.cz/Vyrobci/zabava-vyuka-barvy/177-Centropen-a-s
http://sarahlouisegriffin.blogspot.cz/
http://www.thewritingdesk.co.uk/showproduct.php?brand=Faber%20Castell&range=eMotion
http://www.thewritingdesk.co.uk/showproduct.php?brand=Faber%20Castell&range=eMotion
http://www.thewritingdesk.co.uk/showproduct.php?brand=Faber%20Castell&range=eMotion


57 

 

Seznam zkratek 

4P – Marketingový mix 

B2B – Business to Business 

B2C – Business to Customer 



 

Seznam příloh 

Příloha č. 1(1/1 – 1/4) Ukázky zboţí nabízeného společností TechDraw Morava s. r. o. 

Příloha č. 2(2/1 – 2/4) Dotazník 

Příloha č. 3(3/1 – 3/3b) Tabulky 

 



 

 


