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ÚVOD 

 
Úspěch podnikání v tržní ekonomice závisí na schopnosti podnikatelů pružně 

reagovat na situace, které vznikají na trhu, a efektivně působit na dynamické vztahy 

mezi nabídkou a poptávkou. Adaptaci podnikatelů na složité podmínky fungování trhu 

účinně pomáhá využívání marketingových metod a přístupů. 

 

Marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník bude 

požadovat, a to tím, že bere v úvahu jeho potřeby a požadavky a tomu přizpůsobuje 

vývoj zboží, jeho design, cenu, balení, formu prodeje, propagaci aj. Proto je základní 

podmínkou firmy stanovit si cíle, kterých chce při svém fungování dosáhnout.  

 

Jedním z nejdůležitějších kroků se proto stává vytvoření dlouhodobé 

marketingové strategie, jež by neměla převyšovat síly a možnosti firmy. Při zpracování 

marketingové strategie je nezbytné vycházet již z dříve připravených analýz vlastní 

firmy, trhu, konkurence a ze závěrů marketingových výzkumů.  

 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení marketingové strategie podniku A 

pomocí nástrojů marketingového mixu, který se zabývá výhradním dovozem 

úklidových a čistících prostředků německé firmy. Na základě zhodnocení marketingové 

strategie bych se pokusila navrhnout taková řešení, která by mohla pomoci rozvoji této 

malé firmy. 
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1 Teoretická východiska 

 
Teoretická východiska jsou zpracována z dostupné literatury a pramenů. 

Na základě uvedených teorií a metod je dále zpracována aplikační část.  

 
1.1 Co je vlastně marketing? 

Pojem marketing bývá často zaměňován s pojmy reklama nebo prodej. 

Marketing pochází z anglického slova market, což znamená v překladu trh, přesto jej 

nelze omezovat pouze na průzkum trhu, jenž je jednou částí marketingu. 

 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním 

a výhodným způsobem zajištujícím splnění cílů organizace.“ [12] 

 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají 

to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů 

s ostatními.“ [8] 

 

Marketing se realizuje za předpokladu, že: 

 

• Existují dvě nebo více stran (jednotlivců nebo organizací) s neuspokojenými 

potřebami, tzn., zákazník potřebuje produkt koupit, výrobce či obchodník 

potřebuje produkt prodat, 

• tyto strany chtějí a jsou schopny potřeby uspokojit. Zákazník chce nakoupit 

zboží, které je mu finančně a fyzicky dostupné. Na druhou stranu výrobce 

nebo obchodník, který chce prodat, musí být schopen prodávat a mít zboží 

k dispozici, 

• tímto se mezi stranami vytváří komunikace, kdy zákazník ví o existenci 

zboží a místu jeho prodeje, a obchodník a výrobce zná trh a potenciální 

zákazníky, kteří si přejí zboží koupit, 

• pro realizaci procesu uspokojení potřeb obou stran, je zapotřebí existence 

prostředku směny. Zpravidla se za prostředek směny považují peníze. 
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1.2 Definice poslání a cílů firmy 

Východiskem pro účinné a úspěšné uplatnění marketingu v řízení firem 

je definice vlastního poslání podniku a vymezení jeho cílů. 

 

Pokud se chce firma někam dostat a mít jasno, kam směřuje, musí znát své 

poslání hned od počátku vzniku firmy. Poslání popisuje základní funkci firmy 

v současnosti, tzn., co a jak poskytuje svým zákazníkům a čím se liší od ostatních. 

Spousta malých i středních firem nemají definováno poslání či ho nemají zachyceno 

v písemné podobě. 

 

Cíle bezprostředně určují činnost firmy v daném podnikatelském prostředí 

a jejich jasná formulace napomáhá správně se orientovat a racionálně kontrolovat úsilí 

řídících i výkonných pracovníků. Definování cílů a jejich plnění je úzce spjato s úsilím 

o přežití nebo rozvoj firmy nebo její části s úspěchem či neúspěchem určitého výrobku 

nebo celé výrobkové řady.  

 

Většina podniků sleduje více cílů, avšak jeden z nich je vždy stěžejní. 

Marketingové cíle vycházejí z podnikových cílů, hovoříme tedy o tzv. hierarchii cílů. 

Marketingové cíle vyjadřují podle R. Soukalové konkrétní úkoly, jejichž dosažení 

podnik předpokládá během určitého časového období. Měly by být stanoveny 

na základě poznání zákaznických potřeb, s ohledem na konkurenční prostředí a vnitřní 

i vnější omezení. Soukalová současně zdůrazňuje, že cíle musí být přesně stanoveny, 

aby byly kvantifikovatelné, reálné a dosažitelné. 

 

Jak podnikové, tak marketingové cíle musejí být tzv. SMART. Slovo SMART 

je složeno z počátečních písmen anglických slov a představuje následující kritéria: [1] 

 

• Specific = Jednoznačné – cíle musí jednoznačně vyjadřovat, čeho má být 

dosaženo. 

• Measurable = Měřitelné – cíle musí být měřitelné, aby bylo možno říci, zda 

vůbec či nakolik bylo cíle dosaženo. 

• Achievable = Realizovatelné – cíle musí být realistické v daných 

podmínkách a za pomoci zdrojů, které jsou k dispozici. 
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• Relevant = Důležité – cíle musí být důležité pro toho, kdo je realizuje. 

• Time bound = Časově ohraničené – cíle musí být stanoveny v rámci 

určitého časového období. 

 

1.3 Strategie  

Základní myšlenkou každé firmy je dlouhodobé plánování a rozvoj podniku. 

Pokud chce být podnik úspěšný, musí umět myslet perspektivně a vyvinout komplexní 

strategii rozvoje.  

 

Strategie se zpracovává vždy pro určité strategické období, které bývá určeno 

např. kvalitou a druhem surovin, charakterem výrobků, množstvím kapitálu, kvalifikací 

pracovníků.  

 

Délka strategického období závisí na stabilitě okolí podniku. Pokud nastávají 

negativní změny v okolí podniku, délka strategického období se zkracuje a naopak. 

 

H. Horáková [4] objasňuje strategii jako termín, který byl a je velmi často 

používán v nejrůznějších souvislostech a v nejrozmanitějším slova smyslu 

pro nejrozdílnější typy činností bez jakéhokoliv rozlišování. Právě to má za následek 

odlišné chápání tohoto termínu. 

 

Strategií se obecně rozumí určité schéma postupu, které naznačuje, jak 

za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů. 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. [4] 

 

Strategie je základem úspěšného řízení podniku a východiskem pro tvorbu všech 

podnikových plánů. Strategie využívá nové příležitosti, vznikající v okolí firmy, 

a zajišťuje, aby se firma vyhnula předvídatelným rizikům. V souladu se změnami je 

strategie firmy neustále upřesňována a důsledky změn se promítají do všech činností.  
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Vhodná varianta strategie musí splňovat tři základní předpoklady: 

 

• Vhodnost – zjišťuje se, jak je strategie schopna zlepšit či odstranit slabé 

stránky podniku, jak přispěje k udržení nebo zlepšení konkurenční pozice 

podniku. 

• Přijatelnost – zde se hodnotí přijatelnost strategie pro jednotlivé zájmové 

skupiny, jichž se bude týkat. 

• Proveditelnost – posuzuje z hlediska zdrojů a schopností podniku úspěšnou 

implementaci dané strategie. 

 

Základním požadavkem je, aby strategie byla formulována jasně, srozumitelně 

a mohla poskytnout informace širokému okolí či kolektivu pracovníků. 

 
1.4 Marketingová strategie 

V marketingové literatuře i praxi je mnoho způsobů, jakým je definováno pojetí 

marketingové strategie. Pro tentýž význam se mnohdy užívá různé označení, např. 

marketingový strategický plán, marketingová koncepce, marketingový strategický 

projekt atd. Nicméně lze nalézt shodu, že marketingový strategický dokument musí být 

funkční, tzn., musí sloužit podnikovému managementu k dlouhodobému usměrňování 

aktivit firmy tak, aby byly zajištěny dlouhodobé strategické cíle, jejichž záměrem je 

dlouhodobá prosperita dosahovaná v náročných tržních podmínkách. 

 

Podle R. Soukalové marketingové strategie určují základní směry postupu 

vedoucí ke splnění cílů. Všechny strategie se vztahují k marketingovým nástrojům, tedy 

k jednotlivým částem marketingového mixu. Soukalová současně podotýká, že 

marketingový mix je velmi častým východiskem pro formulování marketingové 

strategie.  

 

Při zpracování marketingové strategie se vychází z dříve připravených analýz 

vlastní firmy, trhu, konkurence a ze závěrů marketingových výzkumů. Cílem je zvážit 

pro každou „4P“ oblast několik variant strategií a z nich vybrat tu nejvhodnější. Je 

zapotřebí nalézt výhody před konkurencí při získávání zákazníků. 
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Pro úspěšnou realizaci marketingové strategie je nutné vědět, co je třeba 

vykonat, a jaké výsledky jsou žádoucí. Poté následuje pochopení možných postupů, 

volba toho optimálního pro dosažení cílů a schopnost řídit realizaci správným směrem. 

Vlastní realizace strategie předpokládá: [4] 

 

• vhodné začlenění marketingu do podnikové organizace a vytvoření 

marketingového útvaru, 

• vytvoření, udržování a aktualizování marketingového informačního systému 

přispívajícího k provedení strategických operací, 

• účelné použití marketingových nástrojů nezbytných k přeměně cílů 

ve skutečnost, 

• motivování marketingových pracovníků, 

• přiměřené zdroje (vypracování rozpočtu podporujících realizaci strategie), 

• otevřenou komunikaci, vzdělávací akce, „realizační trénink“ pracovníků, 

• tvorbu takové podnikové kultury a pracovního prostředí, které jsou v souladu 

se strategickými podnikovými, a tedy i marketingovými směry vedoucími 

k úspěchu na trhu. 

 

Pro malé firmy je výhodné se soustředit na vybraný tržní segment a zde 

nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu jako např. doprovodné služby, kvalitu nebo 

unikátní produkt, za které jsou zákazníci ochotni zaplatit přiměřenou cenu. Pro velké 

firmy je vhodné prosazování tzv. „nákladové strategie“, kdy klíčem k úspěchu je 

hromadná, masová produkce s co nejnižšími náklady, které tak umožňují dosažení co 

nejnižších cen na trhu. 

 

Marketingová strategie by měla mít několikaletou platnost, tzn., že způsob, 

jakým firma pracuje se zákazníky a prezentuje se na trhu, by neměl být každoročně 

výrazně měněn. 

Výrazné změny podnikatelských strategií by se měly provádět jen v případě 

nutnosti, např. pokud se podmínky na trhu velmi výrazně změní. 
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1.5 Analýza podnikatelského prostředí 

Podnikatelské prostředí zahrnuje vlivy působící na podnikatele, podnik 

a podnikání. Vedle ekonomických a přírodních složek podnikatelského prostředí 

na významu nabývají složky nehmotného prostředí, jako je např. kultura, sociální 

vztahy, právo a vědecké poznatky. 

 

Rozlišujeme podnikatelské prostředí: 

 

• externí – makroprostředí a mezzoprostředí, 

• interní – mikroprostředí. 

 

1.5.1 Makropodnikatelské prostředí 

Makropodnikatelské prostředí je podle J. Kašíka utvářeno působením 

makrofaktorů vyjadřujících odraz celospolečenských hospodářských pohybů a změn 

vytvářejících celkové národohospodářské a podnikatelské klima. Do základního 

souboru makrofaktorů lze zahrnout: [6] 

 

• růst nebo pokles inflace, 

• růst nebo pokles zaměstnanosti, 

• udržení nebo narušení vyrovnanosti státního rozpočtu 

• upevňování nebo narušení politické stability a dalších mimoekonomických 

parametrů země. 

 

1.5.2 Mezzopodnikatelské prostředí 

Mezzopodnikatelské prostředí spojujeme s působením lokálních faktorů, které 

nabývají věcných podob. K základnímu souboru mezzofaktorů patří: [6] 

• přírodně ekologické faktory, 

• technická a dopravní infrastruktura, 

• všeobecná a ekonomická kultura, 

• ekonomická a podnikatelská infrastruktura, 

• pilotní (vůdčí) podnikatelské subjekty. 
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1.5.3 Mikropodnikatelské prostředí 

Mikropodnikatelské prostředí lze vymezit klimatem, kulturou a dalšími znaky, 

které vytvářejí pro jednotlivé subjekty v podniku pracovní, provozní, životní prostředí. 

Za významné faktory tohoto prostředí považujeme: [6] 

• umění vlastnit, optimalizovat podnikatelské portfolio, 

• umění vést lidi, rozvíjet vztahy mezi vlastníky a managementem, mezi 

managementem a podřízenými, 

• umění uspokojit potřeby, 

• umění komunikovat s podnikatelským makro a mezzoprostředím, 

• umění formulovat podnikatelskou filozofii, zajistit identitu a integritu firmy. 

 

1.6 Prostředí marketingu 

Při každé své činnosti a rozhodování je firma ovlivňována prostředím, které na 

ni působí. Veškeré prvky a vlivy, které firmu ovlivňují, můžeme rozdělit z hlediska 

místa na vlivy vnitřní a vnější, tj. podle toho, zda působí uvnitř firmy nebo mimo ni.  

Velmi obtížné, i když důležité, je vymezení ovlivnitelnosti. Některé vlivy, především 

vnitřní, jsou ovlivnitelné managementem podniku, naopak vlivy přicházející 

z makroprostředí ovlivnitelné v podstatě nejsou. 

 
1.6.1 Vnitřní vlivy 

Podmínkou dobré komunikace a spolupráce je vytvoření vhodné organizační 

struktury, ve které má nezastupitelnou roli oddělení marketingu. Nezbytná je 

i spolupráce další částí firmy jako je vedení, finanční oddělení, příprava výroby 

a výroba, technický rozvoj, ekonomické oddělení a další. Oddělení marketingu slouží 

jako článek a prostředek komunikace mezi firmou a jejími zákazníky, proto podnikový 

marketing vstupuje do vzájemného styku s vnějším mikroprostředím a současně 

spolupracuje s ostatními odděleními firmy na sestavení marketingových plánů. Jedním 

z úkolů podnikového marketingu je zjistit potřeby zákazníků a tyto informace předat 

oddělení technického rozvoje pro vývoj nových výrobků. Poté je nutné zajistit finanční 

prostředky na výrobu nového výrobku a uvedení na trh. Možnostmi získání finančních 

prostředků, zpracováním rozpočtu zabezpečuje finanční oddělení. Výrobní úsek, který 

bude zajišťovat výrobu nového výrobku, musí zabezpečit potřebné výrobní technologie 
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a kvalifikovanou pracovní sílu. Součástí vnitřního prostředí je i vrcholový management 

firmy, který ovlivňuje další faktory, jako jsou lidské zdroje, image firmy, finanční 

situace atd. 

 
1.6.2 Vnější vlivy 

Vnější vlivy můžeme rozdělit na vlivy přicházející z mikroprostředí firmy 

a z makroprostředí. Vlivy přicházející z makroprostředí ovlivňují situaci a rozhodování 

firmy a zároveň celé mikroprostředí. [3] 

 

Vnější vlivy přicházející z mikroprostředí: 

 

• Zákazníci – jsou jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového 

mikroprostředí. Podnik musí pozorně zkoumat trhy svých zákazníků, jejich 

potřeby, postoje, požadavky, spotřební a nákupní zvyklosti. 

• Dodavatelé – jsou firmy a jednotlivci, kteří nabízejí zdroje potřebné pro 

výrobce. Marketingový management musí pečlivě sledovat situaci 

a možnosti dodavatelů, včetně jejich dlouhodobého vývoje, aby bylo možno 

včas reagovat na případné nepříznivé jevy, které by podnik mohly 

postihnout. 

• Distributoři a prostředníci – ne všechny aktivity, které jsou součástí 

marketingu nebo složkami marketingového mixu, může podnik realizovat 

vlastními silami. Tyto aktivity na profesionální úrovni zajišťují firmy, které 

pomáhají podniku při prodeji a distribuci produktů cílovým zákazníkům.  

• Konkurenti – být úspěšným podnikem znamená uspokojit potřeby a přání 

spotřebitelů lépe, než to činí konkurence. Konkurenční prostředí má velký 

význam, neboť pod jeho tlakem podniky usilují o snížení svých nákladů 

na výrobu a prodej, snaží se neustále zdokonalovat své výrobky a podmínky 

jejich užití. 

• Veřejnost – pod tímto pojmem rozumíme určité skupiny obyvatelstva, které 

mohou ovlivňovat aktivity daného podniku. Jedná se o finanční instituce, 

vládní instituce, média, občanské iniciativy, místní samosprávu, místní 

a obecnou veřejnost a zaměstnance podniku. 
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Vnější vlivy přicházející z makroprostředí: 

 

• Ekonomické prostředí – faktory ovlivňující kupní sílu spotřebitelů 

a strukturu jejich výdajů. Podnik hlavně zajímá celková kupní síla, která je 

závislá na skutečných příjmech spotřebitelů, úrovních cen, výši úspor a 

úvěrů.  

• Technické a technologické prostředí – je charakteristické zrychlujícím se 

tempem technologických změn (výrobky, které jsou pro nás běžné, nebyly 

starším generacím známy). Podniky musí sledovat změny v technologiích 

a zkoumat, jak nové technologie mohou uspokojit zákazníky;  

• Demografické prostředí – věková struktura populace, podíl práceschopného 

obyvatelstva, hustota osídlení, pohlaví, zaměstnání, migrace obyvatelstva 

apod. 

• Kulturní prostředí – faktory vyplývající z hodnot, zvyků, přístupů 

a preferencí obyvatelstva určité země nebo oblasti, které pak ovlivňují kupní 

chování zákazníků, jejich postoj k výrobkům a celkový charakter poptávky. 

• Politicko-právní prostředí – zahrnuje vliv vládních a politických orgánů, 

odborových organizací, které formulují určité hospodářské, ekologické, 

bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky ve formě zákonů, vyhlášek 

a předpisů. Každý výrobek podléhá zkoumání, zjišťuje se, zda odpovídá 

normám, které vyplývají ze zákona o státním zkušebnictví. Z hlediska 

nákladů negativně ovlivňuje firmu zákon o odpadech, který stanoví 

podmínky pro zneškodňování odpadů, vybízí k recyklaci a energetickému 

využívání odpadů.  

• Přírodní prostředí – zahrnuje přírodní zdroje, které tvoří vstupy 

do podnikového procesu a jsou limitovány např. nedostatkem surovin, 

rostoucí náročností společnosti na energie, zvyšující se znečišťování planety 

Země. Patří zde také geografické a klimatické podmínky, které mohou 

významně ovlivnit spotřebu mnoha druhů spotřebního zboží. Činnosti 

podniků musí být v souladu s trvale udržitelným rozvojem. 
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1.7 Marketingový mix  

Teorie marketingového mixu předpokládá, že podnik nepoužívá marketingové 

nástroje jen jako souhrn jednotlivých opatření, nýbrž jako vnitřně sladěný celek, jehož 

úkolem je zajištění optimálního výsledku na trhu. 

 

Marketingový mix se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí, aby vzbudila 

po výrobku poptávku. Lze je utřídit do čtyř skupin proměnných, které jsou známy jako 

"čtyři P" výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikační politika 

(pomotion). [9]  

 
 

Obrázek č. 1.1 - Struktura "čtyř P" 
 

 
 

Zdroj obrázku – [8] 
 
 

1.7.1 Produkt 

Pojmem produkt rozumíme výrobky i návazné služby, které firma nabízí 

spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i nehmotných potřeb.  

 

P. Kotler charakterizuje produkt jako „cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co získá 

pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit nějaké přání nebo potřebu.“ 

[4] Rozhodnutí zákazníka o koupi produktu mohou výrazně ovlivnit i další skutečnosti, 

jako je obal, značka, kultura prodeje, způsob propagace. 
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Marketingové pojetí produktu výstižně znázorňuje tzv. Koncepce totálního 

produktu, která je tvořena zpravidla třemi úrovněmi, výjimečně čtyřmi: 

 

• jádro produktu – představuje základní užitný efekt, základní funkce 

výrobku. Je hlavním důvodem, proč si zákazník produkt kupuje, 

• vnímatelný, resp. zhmotnělý produkt – je tvořen pěti atributy, jimiž jsou obal, 

kvalita, značka, design a styl, 

• rozšířený produkt – nabízí dodatečné služby, jimiž podnik rozšiřuje svou 

nabídku zákazníkovi, např. servis, záruky, dodací a platební podmínky. 

 

Již delší dobu se v pojetí totálního produktu uplatňuje ještě další samostatná 

vrstva, kterou je image produktu, tedy soubor postojů, představ, mínění a pocitů. 

 
 

Obrázek č. 1.2 – Koncepce totálního produktu 
 

 
 

Zdroj obrázku – [14] 
 
 

1.7.2 Prodejní cena 

Cena by měla být tak vysoká, aby se prodejem v požadované době uhradily 

vynaložené investice a zároveň tak nízká, aby byla přijata na trhu. V oblasti cen se 
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provádějí také rozhodnutí, jakým způsobem ceny stanovovat, na jakou cenovou úroveň 

se orientovat, jaký způsob placení bude firma upřednostňovat a také zda a za jakých 

podmínek budou poskytovány slevy, rabaty apod. 

 
Stanovení ceny je důležitou součástí marketingového mixu. Na rozdíl 

od ostatních částí marketingového mixu nevyžaduje cena alokaci zdrojů z podnikového 

rozpočtu, naopak podniku přináší tržby. Rozlišujeme tři základní metody stanovení 

ceny: 

 

• Nákladově orientované metody tvorby cen – náklady určují dolní mez 

pro stanovení ceny. Tato metoda je založena na kalkulaci úplných nebo 

neúplných nákladů na kalkulační jednotku, ke kterým si podnik připočte 

stanovenou průměrnou míru zisku (přirážku) v procentech. 

• Metody orientované na konkurenci – obvykle se vychází z ceny vedoucího 

konkurenta na trhu, která se pak koriguje podle rozdílné poptávkové situace, 

nákladů a kapacit. 

• Metody orientované na poptávku – vychází z cenové elasticity poptávky, 

tedy ze zákonitosti, že čím vyšší bude cena, tím menší bude objem 

nakupovaného zboží a naopak. 

 

Nevýhodou každé ze tří výše uvedených metod je, že se orientuje jen na jeden 

aspekt pro stanovení cen, a to buď jen na náklady nebo nabídku či poptávku. Proto 

je nezbytné při stanovení cen různé metody tvorby cen kombinovat. 

 

1.7.3 Distribuce 

Každý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude zboží dávat 

k dispozici cílovému trhu. Může zvolit přímý či nepřímý model prodeje podle toho, 

který bude podnikání lépe vyhovovat. Zatímco v přímém modelu jsou výrobky a služby 

dodávány přímo konečným zákazníkům – spotřebitelům, v nepřímém modelu jsou 

nabízeny prostřednictvím třetích stran (prodejců, dealerů apod.). 
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1.7.4 Komunikace 

Marketingový komunikační mix se skládá ze specifické směsi reklamy, 

osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, 

které firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění 

marketingových cílů. Konkrétně se jedná o následující nástroje: 

 

• Reklama – prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže 

oslovit široký okruh veřejnosti, ale díky neosobnosti je méně přesvědčivá 

a může být i velice nákladná. Základní cíle reklamy lze vymezit jako 

informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu a jeho 

vlastnostech, účelem je vyvolat zájem a poptávku. Další je cíl přesvědčovací, 

kdy reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a má 

za úkol zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš výrobek. 

Konečně připomínací reklama má udržet v povědomí zákazníků náš produkt 

i naši značku. 

• Podpora prodeje – využívá krátkodobých, avšak účinných podnětů 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. K nejpoužívanějším 

prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří vzorky produktu 

na vyzkoušení, kupony, prémie, odměny za věrnost, soutěže a výherní 

loterie, veletrhy, prezentace a výstavy, rabaty. 

• Osobní prodej – patří k velice efektivním nástrojům komunikace, kdy 

se prodávající může lépe seznámit s reakcemi zákazníků a operativně 

a účinně na ně reagovat. Zde je také podstatná komplexní prezentace 

produktu, jeho předvedení, důkladné, názorné a praktické seznámení 

zákazníka s jeho používáním. Osobní prodej je také formou distribuce, 

probíhající zcela mimo běžné obchodní sítě. 

• Public relations (PR) – představují plánovitou a systematickou činnost, 

jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a budovat dobré 

vztahy veřejnosti k dané organizaci. Podobně jako reklama i PR využívají 

širokého dosahu sdělovacích prostředků, avšak na rozdíl od reklamy 

se opírají o publicitu v podobě zpravidla neplacených zpráv v masmédiích, 

jedná se tedy o ekonomicky přijatelný prostředek propagace firmy 
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i produktu. PR jsou nejpoužívanější zpravidla v krizové situaci, kdy mají 

zachránit dobré jméno firmy v očích veřejnosti. 

• Přímý marketing – marketing, při němž se podnik – výrobce pokouší 

o integraci prvků tradičního marketingu tak, aby bylo možno uskutečnit 

přímý prodej bez tradičních zprostředkovatelů. Dnes používají přímý 

marketing všechny druhy organizací: výrobci, obchodníci, firmy poskytující 

služby, katalogové prodejny a non profil organizace. [15] Za hlavní nástroje 

přímého marketingu považujeme např. katalogový marketing, přímý 

zásilkový marketing, telemarketing, televizní marketing s přímou odezvou, 

přímý marketing pomocí rozhlasu, časopisů a jiných tiskovin, elektronické 

nakupování. 

 

Každá kategorie pracuje s různými nástroji. Reklama využívá tisk, televizní 

a rozhlasové vysílání a jiné formy. Podpora prodeje zahrnuje výstavky na místě prodeje, 

slevy, prémie, kupony či předvádění. V oblasti public relations jsou využívány zprávy 

a zvláštní akce. Při osobním prodeji jsou organizovány prodejní prezentace, prodejci 

se účastní veletrhů, výstav a uplatňují se motivační programy. Přímý marketing 

zahrnuje telemarketing, katalogy, předváděcí stánky a internet.  

 

Zásady a doporučení pro vhodný komunikační mix: 

 

• neomezovat marketingové aktivity pouze na reklamu, 

• aktivity musí podporovat dosažení cílů, nesmí být samoúčelnou show, 

• realizovat více typů marketingových aktivit současně. Tím si zákazníci 

mnohem lépe zapamatují danou firmu i její nabídku, 

• provádět marketingové aktivity systematicky a dlouhodobě. Zákazníci 

si totiž danou firmu zafixují do povědomí až po několika marketingových 

"zásazích". Pokud firmu a její nabídku již znají, je nutné se v jejich 

povědomí dále udržovat, 

• je nezbytné odlišit marketing dané firmy od konkurenčního. Pokud budou 

používány stejné metody a prostředky jako používají ostatní, pak firma 

zákazníka nezaujme v dostatečné míře, 
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• preferovat takové aktivity, u kterých může být měřena a vyhodnocována 

jejich efektivita. V opačném případě mohou být prostředky vkládány 

do neefektivních způsobů marketingové komunikace. 

 
1.8 Metody a techniky zkoumání podnikatelského prostředí 

 
Vhodné metody a techniky práce mohou výrazně ulehčit a zefektivnit řešení 

podnikatelských problémů. Z pohledu firmy je zřejmé, že hlavním cílem je využití 

potenciálu příslušného prostoru, a to z hlediska makro-, menzo-i mikrocharakteristik. 

[3] 

 

Z. Mikoláš uvádí [10], že metody a techniky podnikatelského potenciálu jsou 

nástroji a prostředky, které nás mají dovést k cíli. Aby cíle mohlo být dosaženo, je nutné 

použít vhodnou metodu správným způsobem. Je třeba zohlednit typ firmy nebo 

podnikatelského prostředí a specifikaci problému. Při řešení se kombinuje více metod 

a technik.  

 

K metodám a technikám diagnostikování podnikatelského prostředí můžeme 

zařadit: [3, 6] 

 

• pasportizaci podnikatelského prostředí, 

• realizaci diagnostických misí, 

• analýzu budoucích trendů a možností, 

• srovnávání podnikatelského prostředí různých regionů,  

• benchmarking, 

• průzkum podnikatelského prostředí, 

• SWOT analýzu,  

• monitoring, 

• brainstorming, 

• metodu diáře, 

• metodu tvorbu hypotéz. 
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1.9 SWOT analýza 

 
Představuje komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek fungování firmy a její současné pozice. Vzhledem k tomu, že 

v sobě zahrnuje postupy technik strategické analýzy, bývá součástí všech důležitých 

strategických dokumentů.  

 

SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických 

poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak 

výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika současných vnitřních 

silných a slabých stránek zkoumaného objektu a možných vnějších budoucích 

příležitostí a ohrožení jeho rozvoje. 

 

Metoda spočívá v klasifikaci  a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní 

stránky organizace a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a NEBEZPEČÍ jako vlastnosti 

vnějšího prostředí). 

 

Název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, 

a sice:[1] 

 

• S = strengths = silné stránky; 

• W = weaknesses = slabé stránky; 

• O = opportunities = příležitosti; 

• T = threats = hrozby. 

 

Při SWOT analýze se analyzují interní faktory, tedy silné a slabé stránky, 

a externí faktory neboli příležitosti a ohrožení. Tyto faktory se uspořádají do tzv. SWOT 

matice, která je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 1.1. – SWOT matice 
 
 

 

 

Zdroj tabulky – [1] 
 

 

Pomocí SWOT analýzy může být podrobena detailnímu rozboru jak firma, tak 

i její součásti, které jsou pokládány za nejvýznamnější (např. fungování prodejního 

týmu, způsob distribuce). Je důležité, aby SWOT analýza firmy byla prováděna 

v porovnání s konkurencí. Také musí mít firma jasno v tom, jaké jsou její konkurenční 

výhody (a kde je naopak na tom hůře než její konkurence). Navíc každá konkurenční 

výhoda musí být takto vnímána zákazníky (musí jim být vhodným způsobem 

prezentována) a musí mít pro ně určitou hodnotu, kterou jinde v této míře nezískají. 

 

Je výhodné, jsou –li při zpracování SWOT respektovány následující zásady: [7] 

 

• závěry SWOT by měly být relevantní, tj. analýza by měla být zpracována 

s ohledem na účel, pro nějž je zpracována, 

• analýza by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy, 

• je-li SWOT analýza součástí strategické analýzy, pak by při ní měla být 

identifikována pouze „strategická“ fakta, 

• analýza by měla být objektivní, neměla by vyjadřovat subjektivní názory, 

• síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT nějakým 

způsobem ohodnocena podle významu, 

• je výhodné, jsou-li jednotlivá fakta v tabulce SWOT identifikována. Tyto 

identifikátory pak lze využít při zdůvodnění návrhu. 

 

Silné stránky 

Silnou stránkou jsou takové interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici 

na trhu, představují oblasti, ve kterých je firma dobrá. Mohou být použity jako podklad 

pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení schopností, dovedností, 

zdrojových možností a potenciálu podniku. 

Silné stránky 
(S) 

Slabé stránky 
(W) 

Příležitosti 
(O) 

Hrozby 
(T) 
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Slabé stránky 

Za slabou stránkou je považováno to, co firma nezvládá, co způsobuje, že 

je jakýmkoli způsobem zranitelná. Někdy nedostatek určité silné stránky znamená 

slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy. 

 

 

Příležitosti 

Příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na lepší 

využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. 

 

Hrozby 

Hrozby představují nepříznivé situace či změnu v podnikovém okolí znamenající 

překážky pro činnost. Mohou znamenat nebezpečí neúspěchu nebo hrozbu úpadku.  

 
 

 
 

Tabulka 1.2. – Příklady jednotlivých faktorů ve SWOT matici 
 

Silné stránky 
• Silná značka 
• Dobré povědomí mezi zákazníky 
• Cenová výhoda díky know-how 
• Exkluzivní přístup k přírodním 

zdrojům 
• Aktivní přístup k výzkumu a 

vývoji 

Slabé stránky 
• Nedostatek marketingových zkušeností 
• Špatné umístění firmy 
• Špatná reputace mezi zákazníky 
• Nedostatečný přístup k distribučním 

cestám 
• Vysoké náklady 

 
Příležitosti 
• Nové technologie 
• Nenaplněné potřeby zákazníků 
• Odstranění mezinárodních bariér 
• Rozvoj nových trhů 
• Akvizice, point ventures 

Hrozby 
• Vstup nových konkurentů na trh 
• Konkurenti s nižšími náklady, lepším 

výrobkem 
• Nová regulační opatření, daňová 

zatížení 
• Změny v zákazníkových preferencí 

 
 

Zdroj tabulky – [1] 
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Dle H. Horákové [4] je SWOT analýza užitečnou součástí situační analýzy. 

Podniky ji většinou umisťují na její závěr, jelikož sumarizuje klíčové silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení. Může být prováděna i jako samostatný krok v rámci 

marketingového procesu. 

 

Z. Mikoláš [10] uvádí, že v rychle měnícím se prostředí není nejdůležitější 

optimalizovat to, co děláme, ale zjistit a rozhodnout se, co bychom měli dělat. Tedy 

prozkoumat podniky a podnikatelské prostředí v perspektivě a najít zde pozici, kde 

bychom doopravdy měli být. V tom je slabina aplikací klasické metody SWOT. 
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2 Charakteristika podniku 

 

2.1 Historie podniku A 

V roce 1992 se v SRN pan Novotný a současný majitel pan Sobotík poprvé 

seznámili s výrobky podniku, disponujícího několika desítkami europatentů, který 

vyvinul komplexní ekologický čisticí systém na bázi fyzikálně-mechanického účinku 

mikrovláken. Tyto produkty ho zaujaly jak po stránce technické tak i po stránce 

uživatelské, proto se rozhodli nakoupit menší množství produktů a zmapovat prodejní 

možnosti v České republice. Bylo krátce po změně politické situace, kdy byl trh 

relativně hladový a finanční situace obyvatelstva dostatečná. Po prvních příznivých 

ohlasech uživatelů se rozhodli kontaktovat výrobce s návrhem zřídit zastoupení 

v tehdejší Československé republice. Po krátké době došlo k dohodě a pan Novotný 

získal statut nevýhradního zastoupení. Pevně stanovený systém přímého prodeje, 

vyžadovaný výrobcem, vyvolal potřebu náboru spolupracovníků pro prodej 

předmětných výrobků. Nová ekonomická situace umožnila snadné navázání spolupráce 

s obchodními partnery a vytvořit prodejní síť. 

 

V roce 1998 byl na pana Novotného vyhlášen konkurz pro insolventnost, proto 

bylo vyvoláno obchodní jednání se záměrem převedení obchodních práv na současného 

majitele, pana Sobotíka. Po roční zkušební době byl novému majiteli statut 

nevýhradního obchodního zastoupení změněn na statut výhradního obchodního 

zastoupení. 

 

2.2 Charakteristika podniku A 

V současné době má podnik A výhradní zastoupení produktů v České republice. 

Vlastníkem podniku A je fyzická osoba, která spolupracuje s obchodními zástupci 

provozujícími svou činnost na základě živnostenského oprávnění. Jako způsob 

distribuce byla výrobcem povolena výhradně metoda přímého prodeje.  

 

Dle kritéria diferenciace v oblasti malého a středního podnikání lze podnik A 

zařadit podle počtu zaměstnanců jako mikropodnik. 
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Podnik A se od svého založení v roce 1998 až do roku 2000 sestával pouze 

z jedné osoby a to majitele firmy, pana Sobotíka. Roku 2001 vstoupila do firmy 

spolupracující osoba. 

 

Předmětem činnosti podniku A je: 

• dovoz, distribuce a prodej ekologických úklidových prostředků a tělové 

kosmetiky, 

• poskytování komplexního poradenství v této oblasti. 

 

Sídlem podniku A je v současné době město Kopřivnice, čítající cca 23 000 

obyvatel. Zde má firma v nájmu prostory, kde se nachází kancelář a sklad. V minulosti 

firma sídlila na několika místech v nedaleké obci Příbor. 

 

Posláním a zároveň též hlavním cílem je nabídnout a prodat zákazníkům 

ekologickou alternativu k dosavadnímu, převážně chemickému čištění tak, aby byla 

zabezpečena dlouhodobá ziskovost a zvyšování podílu této čisticí technologie na trhu. 

Dále dotvořit síť obchodních zástupců (cca 8 – 12 prodejců na kraj) a krajských 

poboček. 

 

Ekonomickou situaci podniku A znázorňuje tab. č. 2. 1. 

 

Tab. č. 2.1 – Ekonomická situace podniku A 
 

Uk. / Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Výnosy v Kč 216199 1714000 1456000 1746544 1856400 1960320 2050300 2110250 2150300

Náklady v Kč 460529 1784000 13135784 1310791 1410350 1530200 1590000 1630000 1540300

Hospodářský 
výsledek v Kč 

-
213057 -61040 165306 491529 503144 485175 519218 541722 688080 

Počet spolu-
pracovníků 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 1998 – 2006 
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Hospodářský výsledek v roce 1998 a 1999 vykazoval ztrátu z důvodu splátek 

úvěru, jehož pořízení bylo nutností pro zahájení podnikatelské činnosti. Na konci roku 

2000, kdy byl úvěr zcela splacen, podnik dosahoval zisku. Do firmy v roce 2001 

vstoupila spolupracující osoba a hospodářský výsledek se téměř ztrojnásobil oproti 

předcházejícímu roku a v následujících obdobích neustále stoupal. 

 

2.2.1 Popis řídící činnosti podniku A z hlediska pravomoci 

Od roku 2001 v podniku A pracují 2 osoby. Schéma organizační struktury 

zachycuje obr. 2. 1. 

 

 

Obrázek č. 2.1 – Organizační schéma podniku A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Řídící činnosti a pravomoci majitele a osoby spolupracující: 

 

 zásobování 

• dříve si majitel firmy zboží zajišťoval vlastní dopravou, nyní využívá 

služeb firmy Transexpress, 

• stav zásob je fyzicky kontrolován majitelem podniku, 

• objednávka zboží je realizována prostřednictvím e-mailu či faxu. 

 

 finance 

• pořízení bankovního úvěru bylo nutností pro zahájení podnikatelské 

činnosti, 

 

Majitel podniku A 

 

Daňový poradce 

 

Osoba spolupracující 
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• po splacení úvěru je již firma soběstačná, financována z vlastních zdrojů, 

• vedením všech účetních dokladů a zadáváním do účetního programu 

je nyní pověřena spolupracující osoba, dříve se o tyto záležitosti staral 

sám vlastník, 

• zpracování účetních závěrek a daňových přiznání patří do kompetence 

daňového poradce, 

• podnik A je plátcem DPH. 

 

 Plánování 

• realizují se plány krátkodobé povahy, jedná se o plány denní, týdenní 

a měsíční, 

• plánují se obchodní schůzky, jednání, předváděcí akce, kontraktační 

výstavy, distribuce zboží, poradenství a konzultace. 

 

 Marketing 

• marketingová strategie není vypracována v písemné podobě. 
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3 Aplikační část 

  

Ke zpracování aplikační části bakalářské práce jsem vycházela z informací 

získaných pomocí níže uvedených metod a technik, které se staly podkladem 

pro zhodnocení marketingové strategie podniku A. Jedná se především o následující 

techniky: 

 

• nestandardizovaný rozhovor, 

• obsahová analýza dokumentů, 

• vlastní návštěvy firmy. 

 

Pro zhodnocení marketingové strategie jsem využila analýzy podnikatelského 

prostředí, nástrojů marketingového mixu a marketingového podnikatelské prostředí. 

V závěru každé části jsou uvedena dílčí shrnutí, na jejichž základě jsem zpracovala 

kompletní přehled silných a slabých stránek, příležitosti a ohrožení pomocí SWOT 

analýzy. 

 

3.1 Analýza podnikatelského prostředí 

Pro definici marketingových cílů a marketingových strategií i plánování 

je nezbytné znát mnoho informací o různých oblastech a faktorech, které ovlivňují 

podnik A i jeho okolí. 

 

Jelikož se jedná o mikropodnik, majitel nepřikládá velkou váhu sledování 

velkého počtu makroekonomických ukazatelů v makroprostředí, nicméně svou 

pozornost zaměřuje na: 

• vývoj měnových kurzů, jež mají vliv na náklady importovaného zboží, 

• růst nebo pokles inflace, mající vliv na náklady a prodejní ceny, 

• vývoj úrokových sazeb v bankách pro případnou možnost čerpání finančních 

prostředků. 

 

Co se týče mezzoprostředí, podnik A sleduje oblasti, které jej bezprostředně 

ovlivňují: 
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• ekologie 

◦ zavedením ekologické daně, stále rostoucí ceny energií a pohonných 

hmot vede k vyšším nákladům na dovoz výrobků, což se také projeví 

v konečné ceně, 

• technická a dopravní infrastruktura 

◦ transport zboží od výrobce je zajišťován dodavatelskou firmou 

Transexpress, pro distribuci zboží k zákazníkům po celé ČR je využíváno 

služeb PPL či České pošty, výjimečně Českých drah. Pro účely jednání, 

prezentací, výstav apod. majitel užívá osobní vozidlo, tudíž se majitel 

zajímá o ceny přepravy, výši silniční daně a ceny pohonných hmot, 

◦ nedokončená síť dálnic a rychlostních komunikací zpomaluje dopravu 

a firmě tak mohou vzniknout ztráty plynoucí ze zpoždění, 

◦ špatný stav pozemních komunikací je pro firmu rizikem poškození 

produktů při přepravě, 

• všeobecná a ekonomická kultura 

◦ podnik A sleduje, zda je poptávka po jeho produktech dostačující, zda 

stávající zákazníci neupřednostňují produkty přímých konkurenčních 

firem, tedy sleduje preference stávajících i potenciálních zákazníků. 

 

Mikroprostředí podniku A jsem charakterizovala těmito faktory: 

• umění vlastnit, optimalizovat 

◦ majitel nemá odborné vzdělání v oblasti marketingu a obchodu, avšak 

s podnikatelskou činností má dlouholeté zkušenosti, do svého 

sebevzdělávání stále investuje čas i peníze, 

• umění a schopnost vést lidi 

◦ výborné komunikační a organizační schopnosti,  

• umění uspokojit potřeby, 

◦ velmi dobrá znalost vlastností produktů umožňuje vlastníkovi poradit 

ve správném použití a aplikaci daných výrobků,  

 

• umění formulovat podnikatelskou filozofii 

◦ marketingová strategie není zpracována v písemné podobě. 
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Dílčí shrnutí: 

 silné stránky: 

• dlouholeté zkušenosti majitele s podnikatelskou činností, 

• poskytování služeb a poradenství, 

 slabé stránky: 

• nevypracovaná marketingová strategie v písemné podobě, 

 ohrožení: 

• oslabení koruny má za následek zvýšení nákladů importovaného 

zboží, 

• zvyšování cen pohonných hmot a silniční daně, 

• změny preferencí nákupního chování zákazníků. 

 

3.2 Marketingový mix 

 

3.2.1 Produkt 

Stěžejní část výrobků nabízených podnikem A je založena na použití mikro 

a nano vláken vyvinutých německou firmou. Jednotlivá vlákna jsou použita v různých 

typech produktů, kterými lze čistit a ošetřovat jakýkoli druh povrchu. Ukázky 

vybraných produktů viz příloha – Propagační materiál. 

 

Mezi hlavní produkty patří: 

 

• podlahové čističe, 

• okenní čističe, 

• utěrky, žínky a rukavice, 

• čistící a ošetřující koncentráty, 

• tělová kosmetika.  

 

V současné době výrobce disponuje desítkami europatentů v oblasti čištění 

mikrovlákny. Vývoj těchto vláken využívá posledních výsledků vědeckých výzkumů 

a před třemi lety byl ukončen vývoj vlákna, jež využívá nano technologie. S tímto 
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vláknem lze dosáhnout vysokého čistícího účinku i tam, kde běžná mikrovlákna 

přestávají působit. 

 
Vzhledem k enormní životnosti jsou produkty pro klienta cenově výhodné, 

spotřeba samotných čistících prostředků umožňuje uspořit až 80% dnes běžně 

používaných čistících přípravků.  

 

Koncepce totálního produktu 

Pro koncepci totálního produktu jsem zvolila okenní čistič Vario, který 

pro účinnost a kvalitu byl roku 1982 na veletrhu vynálezců v Basileji vyznamenán 

zlatou medailí.  

 

 Jádro produktu 

• Okenní čistič Vario byl vyroben pro údržbu oken, výloh, zrcadel, 

skleněných nebo umělohmotných obložení, luxferových skel apod. 

 

 Hmotný vnímatelný produkt 

• kvalita 

◦ výrobky splňují současné nejvyšší nároky jak po stránce užitné 

hodnoty a životnosti, tak i požadavky na ekologii, 

◦ výrobce neprováděl a neprovádí výrobní zkoušky na zvířatech, ani 

je nepožaduje po svých dodavatelích. Testy jsou nahrazeny 

sofistikovanými a humánními laboratorními metodami, 

◦ výrobky jsou v České republice testovány a schváleny ministerstvem 

ČR. Toxikologické zkoušky čisticího koncentrátu jsou provedeny 

v Ústavu preventivního a klinického zdravotnictví v Bratislavě, 

• design 

◦ výrobce spolupracuje při navrhování vzhledu produktů 

s profesionálními designéry s ohledem na ekonomicky výhodnější 

variantu designu výrobku, 

• obal  

◦ produkty jsou s ohledem na eliminaci zátěže životního prostředí 

odpady dopravovány pouze v přepravních, především papírových 

obalech. Pokud je nezbytné použít plastovou formu obalu, jedná 
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se vždy o možnost opětovného naplnění. Pro spotřebitele je tento 

způsob ekonomicky výhodnější a také se tímto minimalizuje 

komunální odpad, 

◦ v rámci platné legislativy je podnik A dlouhodobým klientem 

společnosti EKO - KOM , a.s., která zajišťuje sdružené plnění 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich 

další efektivní recyklaci (zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a evidenci 

obalů ve znění pozdějších změn a doplňků). 

• značka 

◦ značka je patentově chráněna v mnoha zemích světa. 

 

 Rozšířený produkt 

• podnik A poskytuje záruční a pozáruční servis včetně vlastního 

poradenství, dodání zboží do 24 hodin po celé ČR, elektronickou 

odpověď na dotaz zájemce do 24 hodin, bezplatnou infolinku,  

• zajišťuje bezplatné poradenství po celou dobu užívání produktu. 

 

Dílčí shrnutí: 

 silné stránky: 

• široké produktové portfolio, 

• produkty vyrobeny z prvotřídních materiálů pomocí patentovaných 

technologií, 

• dlouhodobá životnost výrobků, 

• všechny výrobky vlastní homologace a certifikáty dle platné 

legislativy ČR, 

• pokud výrobek vyžaduje obal, je vyroben pouze z recyklovatelných 

nebo znovu použitelných materiálů, 

• komplexní poradenství, 

 příležitosti 

• vysoká kvalita a dlouhodobá životnost výrobků je spojena 

se spokojenosti zákazníka a může být důvodem pro další doporučení, 

• rozšíření portfolia výrobků, 
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 ohrožení: 

• dlouhodobá životnost produktů může působit kontraproduktivně 

v tom smyslu, že zákazník nemusí produkt znovu zakoupit z důvodů 

jeho opotřebení. 

 

3.2.2 Prodejní cena 

Cenová politika produktů firmy A je plně v gesci výrobce, tzn. tvorba ceny 

je limitovaná smluvním vztahem s výrobcem, který stanoví cenový strop, cca 15 – 20 % 

nad cenami platnými v zemích měnové unie. 

 

Vzhledem k plovoucímu kurzu koruny a eura je cena přizpůsobována této relaci 

zpravidla jednou ročně. Po zavedení eura u nás bude cena těchto výrobků ve všech 

zemích stejná (bez DPH).  

 

V rámci smluvních závazků s výrobcem může podnik A poskytnout slevu 5 % 

při prodeji organizacím a osobám tělesně postiženým.  

 

Dílčí shrnutí: 

 silné stránky: 

• sleva 5 % organizacím a hendikepovaným osobám, 

 ohrožení: 

• tvorba cen je závislá na kurzu české měny vůči euru. 

 

3.2.3 Distribuce 

Firma A je povinna prodávat své produkty v uzavřeném obchodním systému 

se dvěma úrovněmi prodeje a to: 

 

• oblastní zastoupení, které sdružuje max. 20 obchodních zástupců, 

• obchodní zástupce, který může spolupracovat přímo s výhradním 

zastoupením bez začlenění do oblastního zastoupení. 
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Tento způsob distribuce přináší pro klienta následující výhody:  

 

• klient nemusí pro výrobky nikam chodit, sám si určí místo a čas prezentace 

výrobků, 

• klient si zboží vyzkouší v podmínkách, ve kterých je bude využívat, 

• péči o klienta zabezpečuje obchodník, který mu zboží dodal, 

• klient obdrží zboží v čase jím určeném, 

• servis vyřizuje obchodník u klienta, 

• jakékoli dotazy zodpoví konkrétní osoba (obchodník, který zboží dodal), 

• klient investuje do vysoce kvalitního produktu. 

 

Dílčí shrnutí: 

 silné stránky: 

• způsob distribuce přináší mnoho výhod pro zákazníka. 

 

3.2.4 Propagace 

Rozhodování o propagačních aktivitách spadá do kompetence majitele podniku 

A. Výrobce se přímo nepodílí na reklamě v České republice, prostředky na ni jsou proto 

zakalkulovány v nákupních cenách. Podnik A nesestavuje marketingový plán 

a neplánuje rozpočet na marketingové investice. 

 

Podnik A se zúčastňuje prodejních a kontraktačních výstav, využívá články typu 

pulic relations, katalogy, letáky, prezentuje výrobky na médiích CD a DVD, 

na internetu, kde uvádí podrobnou charakteristiku jednotlivých produktů a cenu. Pořádá 

skupinové prezentace se speciálním bonusem pro hostitelku.  

 

3.2.4.1 Reklama 

Cílem reklamy je dostat se do povědomí potenciálních zákazníků. Důležitou 

formou podpory je reklama ve veřejných sdělovacích prostředcích, ale tato možnost 

je v současné době s ohledem na objem prodeje ekonomicky neuskutečnitelná. 
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Firma využívá články typu public relations, reklamu v oblastních periodicích, 

částečně v celorepublikových časopisech, katalogy, letáky, anoncovaná reklama 

na internetu v případě slev, prezentace výrobků na médiích CD a DVD. 

 

Při volbě média se firma zaměřuje na oblast pokrytí, jeho účinnost, serióznost. 

Procentuální úspěšnost reklam se postupně snižuje, ukazuje se, že výsledky začíná 

vykazovat reklama na internetu. Stránky mají korespondovat s různými modifikacemi 

stránek výrobce, grafická úprava není přesně dána. 

 

3.2.4.2 Podpora prodeje 

Firma se zúčastňuje prodejních a kontraktačních výstav (tyto výstavy už ztratily 

statut místa nákupu, jde víceméně jen o udržování kontaktů stávajících zákazníků 

a pronikání do povědomí eventuálních nových zákazníků). Osvědčilo se část finančních 

prostředků věnovat na podporu prodeje stávajícím spolupracovníkům (do jejich 

vzdělávání, školení, motivační setkání apod.). 

 

Zákazníkům je poskytována v případě nevhodného výběru produktu možnost 

jej vrátit, u internetového prodeje do 14 dnů, při domácí prezentaci do 30 dnů 

za předpokladu, že výrobek nenese známky opotřebení. Dále jsou k dispozici časově 

limitované akce slev na výrobky, množstevní slevy, vánoční balíčky. Výraznější slevy 

jsou poskytovány novomanželům do 2 měsíců od data sezdání. 

 

Každoročně výrobce pořádá společná setkání za účelem vyhodnocení prodejních 

výsledků jednotlivých spolupracovníků včetně jejich ocenění, sdělení si nových 

obchodních zkušeností, navázání formálních a neformálních vztahů.  

3.2.4.3 Osobní prodej 

Majitel pořádá skupinové prezentace s možností okamžitého či následného 

prodeje se speciálním bonusem pro hostitelku, která je bonusově zainteresována 

na objemu prodeje. Tyto domácí prezentace jsou v současné době devalvovány 

nekalými obchodními praktikami prodejců jiných prodejních komodit. 
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3.2.4.4 Public relations 

Od nového roku firma zavádí internetovou reklamu společnosti RBV 

Take it, s. r. o. Jedná se o aktivní odkazy v článcích různých internetových deníků. 

 

V rámci prodejních aktivit a vlastní formy prodeje je zakázáno prodejnímu týmu 

  pomlouvat konkurenční výrobky. Z  pohledu firmy A jde o nekalé obchodní praktiky, 

což je zároveň ošetřeno i ve smlouvě o spolupráci. 

 

3.2.4.5 Přímý marketing 

Podnik A uskutečňuje prodej přímo zákazníkovi, neboť nedílnou součástí 

je praktické předvedení produktů obchodníkem, aby byla zaručena jejich optimální 

manipulace a způsob použití. Proto tyto produkty nelze koupit v žádném kamenném 

obchodě. 

 

Dílčí shrnutí: 

 silné stránky: 

• akční a množstevní slevy, vánoční balíčky, výraznější slevy 

pro novomanžele, 

 slabé stránky: 

• podnik A nesestavuje marketingový plán a neplánuje rozpočet 

na marketingové investice, 

 

3.3 Marketingové podnikatelské prostředí 

Důležitými faktory marketingového podnikatelského prostředí, které 

bezprostředně ovlivňují schopnost podniku A uspokojovat potřeby a přání svých 

zákazníků jsou:  

 

• dodavatelé, 

• zákazníci, 

• konkurence, 

• distributoři, 

• veřejnost. 
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3.3.1 Dodavatelé 

Podnik A nakupuje výhradně výrobní portfolio výrobce. Je smluvně zakázáno 

obchodovat s konkurenčními produkty jiných dodavatelů. Žádným způsobem nemůže 

firma zasahovat do tvorby cenové politiky výrobce. Forma distribuce je striktně 

výrobcem daná. I přes vlastní vývoj a výrobu je výrobce otevřen návrhům, podnětům 

a praktickým poznatkům uživatelů, které slouží ke zdokonalování vývoje výrobků. 

 

Dílčí shrnutí: 

 slabé stránky: 

• závislost podniku A na existenci výrobce. 

 

3.3.2 Zákazníci 

Předpokladem úspěchu v přímém prodeji je nabídnout zákazníkovi výrobky 

v nadstandardní kvalitě a jejich názorné praktické předvedení.  

 

Největší část objemu prodeje připadá ze 70 % organizacím a zbylých 30 % 

náleží domácnostem. 

 

Graf č. 3.1 – Objem prodeje připadající na jednotlivé zákazníky 

30%

40%

8%
7%5%10%

Domácnosti Školství Kulturní zařízení
Zdravotnická zařízení Veřejná správa Ostatní

 
 

Do organizací se většinou prodávají 4 typy produktů, které tvoří páteřní osu 

výrobního portfolia výrobce. Organizace mají převážně zájem o nabídku cenově 

výhodného velkoobjemového balení čisticího koncentrátu, profesionální okenní čističe 
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s velkorozměrovými distančními nástavci, rozměrnější podlahové čističe v provedení 

nerez a vysoce pevnostní plast. 

 

Na druhé straně domácnosti objednávají jiné typy výrobků, které jsou schopny 

splnit požadavky úklidu vzhledem k rozmanitosti a velikosti čištěných ploch. Klient 

si může vybrat ze širokého spektra produktů, jež jsou určené pro specifické povrchy. 

Jedná se zejména o nasazení vlákna nano.  

 

Zhodnocení rozdílů v prodeji organizacím a domácnostem: 

 

 Organizace 

• Výhody: 

◦ větší objemy jednotlivých nákupů, 

◦ snadnější oslovení potencionálního zákazníka, 

 

• Nevýhody: 

◦ vyžadují větší péči prodejce, aby byla minimalizována potřeba změny 

dodavatele úklidové a čistící techniky z důvodu nedostatečného 

zájmu o klienta, 

◦ organizace většinou nevygeneruje nového zákazníka, 

◦ delší doba úhrady faktury za zboží, 

◦ vznik nedobytných pohledávek s ohledem na konkurzní řízení dané 

firmy. 

 

 Domácnosti 

• Výhody: 

◦ častější nákupy zboží, 

◦ zpravidla hotovostní platba za zboží, 

◦ mohou doporučit nové zákazníky nejen z domácností, ale 

i organizací, 

◦ možnost navodit často i neformální vztahy s klienty, 

• Nevýhody: 

◦ obtížnější nalezení formy oslovení klienta v soukromí, 
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◦ menší objem nákupu zboží, 

◦ oproti organizaci časově náročnější. 

 

Dílčí shrnutí: 

• z hlediska dlouhodobé strategie je zapotřebí změnit poměr podílu 

organizací ve prospěch domácností, protože právě spokojenost 

zákazníků v domácnostech vygeneruje nové zákazníky a to jak z řad 

domácností tak i organizací. 

 

3.3.3 Konkurence 

Podnik A sleduje obchodní aktivity přímé konkurence, posuzuje a srovnává 

produkty z hlediska užitných vlastností, kvality, vzhledu a ceny. Tyto faktory firma A 

však nemůže zásadním způsobem ovlivnit, snaží se však odlišit od konkurence formou 

oslovení zákazníků. Podnik A nepoužívá prvky nekalé soutěže vůči ostatním firmám. 

 

Mezi nejvýznamnější konkurenty podniku A patří: 

 

 konkurent A 

• sídlo – Olomouc, 

• distribuce a prodej úklidových a čistících prostředků založených 

na fyzikálně – mechanickém čištění a tělové kosmetiky, 

• pro podnik A je nejvýznamnějším konkurentem v rozsahu nabízeného 

zboží, 

• na svých webových stránkách neuvádí podrobnější informace 

o výrobcích, ceník není zveřejněn. 

 

 konkurent B 

• sídlo – Jablonec nad Nisou, 

• distribuce a prodej úklidových a čistících prostředků,  

• webové stránky jsou pouze v anglickém jazyce s odkazem na kontakt 

distributora v ČR, rovněž neuvádí informace o cenách. 
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 konkurent C 

• sídlo – Hostivice, 

• distribuce a prodej nejen úklidových prostředků, ale také kuchyňské 

a další techniky pro domácnost,  

• webové stránky v českém jazyce, produktový katalog pouze v německém 

jazyce, opět informace o cenách chybí. 

 

 konkurent D 

• sídlo – Mladá Boleslav, 

• distribuce úklidových vozíků a další úklidové techniky, Puraqleen 

(systém umožňuje čistit plochy ve výškách), 

• webové stránky jsou přehledné, informace o cenách jsou zveřejněny, 

u některých produktů chybí grafické vyobrazení. 

 

Protože konkurent A nabízí portfolio výrobků nejvíce podobné výrobkům 

podniku A, proto nabízím jejich porovnání: 

 

Srovnání konkurenta A s podnikem A z hlediska nástrojů marketingového 

mixu: 

 

Konkurent A: 

 

 produkt 

• výrobky jsou založeny na principu fyzikálně – mechanického čištění, 

tzn., že nečistota je odstraňována působením vláken za podpory vody, 

• obal – s ohledem na zatížení životního prostředí odpady, nemají produkty 

vlastní obal, pouze přepravní a skupinový. Spotřebiteli jsou produkty 

dodávány ve firemní papírové tašce, 

• kvalita – všechny finální produkty prochází individuální kontrolou, 

• design – velice jednoduchý, důraz kladen zejména na kvalitu, 

• služby – poradenství, záruční a pozáruční servis, 

• platební podmínky – hotovostní platba, platba převodem, splatnost 7 dní. 
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 prodejní cena 

• vysoká vzhledem k užitné hodnotě, neuvádí informace o cenách 

na webových stránkách. 

 

 distribuce 

• v klasickém víceúrovňovém prodejním systému, který poskytuje provize 

i meziprovize z obchodní skupiny,  

• prostřednictvím obchodních zástupců. 

 

 propagace 

• katalogy, internetové stránky, propagační letáky, prezentace. 

 

Pro srovnání konkurenta A s podnikem A, které je uvedeno v tabulce 3. 1. jsem 

použila hodnocení tímto způsobem: 

 

• 1 – horší, 

• 2 – stejné, 

• 3 – lepší. 

 
Tab. č. 3.1 – Srovnání konkurenta A a podniku A 

 
 Konkurent A Podnik A 

Výrobní program 1 3 
Obal 2 2 

Kvalita 1 3 
Design 1 3 
Služby 2 2 

Poradenství 2 2 
Platební podmínky 1 3 

Prodejní cena 1 3 
Distribuce 2 1 
Propagace 2 2 
CELKEM 15 24 

 
 

Ze součtu bodů je patrné, že podnik A je celkově lepší než jeho nejvýznamnější 

konkurent A, nicméně velkou slabinou podniku A oproti konkurenci je oblast 
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distribuce, způsobena vlivem nedostatečné distribuční sítě. Určité oblasti mají nízký 

počet obchodních zástupců, či dokonce žádného. 

 

Závěrečné porovnání podniku A vůči konkurentovi A: 

 

 silné stránky: 

• široké portfolio výrobků, 

• vysoká kvalita, 

• nižší ceny, 

• lepší platební podmínky, pro osoby tělesně postižené sleva,  

• delší doba splatnosti při platbě převodem, 

• transparentní ceny na internetu, 

 

 slabé stránky: 

• malý počet obchodních zástupců, místy dokonce žádný, 

• vzdělávací systém obchodních zástupců, 

 příležitosti: 

• rozšíření distribuční sítě, 

 ohrožení: 

• vstup nového konkurenta na trh, 

• zvýšení podílu na trhu stávajícími konkurenty, 

• nezájem stávajících obchodních zástupců nadále spolupracovat. 

 

3.3.4 Distributoři 

Podnik A má výhradní právo distribuce a prodeje produktů německé firmy 

na území České republiky. To znamená, že výrobce nebude přímo prodávat své výrobky 

na českém trhu nebo jinému distributorovi než p. Sobotíkovi. 

 

Vytvoření a struktura distribuční sítě je plně v kompetenci podniku A, který 

prodává sám nebo prostřednictvím obchodních zástupců. Jelikož se jedná o systém, 

který není založen na provizích a meziprovizích, je velice obtížné získat nového 

obchodního zástupce. 
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Dílčí shrnutí: 

 slabé stránky: 

• nízká motivace pro získání nových obchodních zástupců. 

 

3.3.5 Veřejnost 

Vztahy s veřejností jsou nedílnou součástí vytváření dobrého jména podniku 

a rovněž ovlivňují jeho aktivity. Jedná se především o následující: 

 

 média: 

• inzerce v místních a regionálních periodicích, 

• reklama na internetu, 

• média slouží majiteli jako zdroj informací, 

• majitel nevyužívá reklamu v televizi. 

 

 vládní instituce: 

• o změnách v legislativě a nových vládních nařízeních, které mají dopad 

na podnik, je majitel informován prostřednictvím daňového poradce, 

• další potřebné informace týkající se legislativy získává majitel z médií. 

 

 široká veřejnost: 

• podnik A se těší dobré pověsti u široké veřejnosti v kvalitě produktů, 

doprovodných službách a pozitivním přístupu majitele, o čemž svědčí 

kladné reference zákazníků uveřejněné na firemních webových 

stránkách. 

 

 zaměstnanci podniku: 

• součinnost mezi majitelem a osobou spolupracující je založena 

na přátelském vztahu. 

 

Dílčí shrnutí: 

 silné stránky: 

• dobrá pověst podniku A u široké veřejnosti. 
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3.4 SWOT analýza 

Na základě jednotlivých shrnutí, tedy analýzy podnikatelského prostředí, 

nástrojů marketingového mixu a marketingového podnikatelského prostředí jsem 

sestavila SWOT analýzu: 

 

 Silné stránky: 

• dlouholeté zkušenosti majitele s podnikatelskou činností, 

• poskytování služeb a poradenství, 

• široké produktové portfolio, 

• produkty vyrobeny z prvotřídních materiálů pomocí patentovaných 

technologií, 

• dlouhodobá životnost výrobků,  

• vysoká kvalita, 

• všechny produkty vlastní homologace a certifikáty dle platné 

legislativy ČR, 

• pokud výrobek vyžaduje obal, je vyroben pouze z recyklovatelných 

materiálů, 

• způsob distribuce přináší mnoho výhod pro zákazníka, 

• akční a množstevní slevy, vánoční balíčky, výraznější slevy 

pro novomanžele, 

• sleva 5 % organizacím a hendikepovaným osobám, 

• lepší platební podmínky, 

• delší doba splatnosti při platbě převodem, 

• transparentní ceny na internetu, 

• dobrá pověst podniku A u široké veřejnosti. 

 

 Slabé stránky 

• nevypracovaná marketingová strategie v písemné podobě, 

• podnik A nesestavuje marketingový plán a neplánuje rozpočet 

na marketingové investice, 

• malý počet obchodních zástupců, místy dokonce žádný, 

• vzdělávací systém obchodních zástupců, 
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• nízká motivace pro získání nových obchodních zástupců, 

• závislost podniku A na existenci výrobce. 

 

 Příležitosti: 

• vysoká kvalita výrobků spojená s dlouhodobou životností a tím 

pádem spokojenosti zákazníka, může být důvodem pro doporučení, 

• rozšíření portfolia výrobků. 

• rozšíření distribuční sítě, 

 

 Ohrožení: 

• oslabení koruny má za následek zvýšení nákladů importovaného 

zboží, 

• zvyšování cen pohonných hmot a silniční daně, 

• změny preferencí nákupního chování zákazníků, 

• dlouhodobá životnost produktů může působit kontraproduktivně 

v tom smyslu, že zákazník nemusí produkt znovu zakoupit z důvodů 

jeho opotřebení, 

• vstup nového konkurenta na trh, 

• zvýšení podílu na trhu stávajícími konkurenty, 

• nezájem stávajících obchodních zástupců nadále spolupracovat. 
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Závěrečné shrnutí: 
 

Na základě provedené SWOT analýzy mohu konstatovat, že: 

 

1. marketingová strategie podniku A není sice vynikající, ale je relativně 

úspěšná,  

2. podnikatelský záměr není zpracován v písemné podobě, 

3. není vypracován motivační systém obchodních zástupců pro zvyšování 

prodejních výsledků, 

4. postup získávání dalších zákazníků nemá písemnou podobu, 

5. neexistence projektu marketingové strategie. 
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4 Návrhy a doporučení 

Na základě závěrečného shrnutí jsem návrhy a doporučení pro podnik A 

rozdělila do tří částí: 

 

 doporučení pro získávání nových zákazníků, 

 doporučení pro zlepšení motivačního a vzdělávacího systému obchodních 

zástupců, 

 doporučení týkající se marketingové strategie v oblasti propagace. 

 

 

 Doporučení pro získávání nových zákazníků 

 

1. Doporučuji vypracovat písemný postup získávání nových zákazníků 

 

 Způsob, jakým majitel chce získat nové zákazníky, by neměl nosit pouze 

v hlavě, ale měl by jej vypracovat do písemné podoby, neboť může lehce dojít 

k opomenutí důležitých poznatků, nápadů a myšlenek. Dokument pak bude vnášet 

do procesu získávání potenciálních zákazníků řád. 

 

Jako příklad pro získání nových zákazníků bych doporučila pořádání zvláštních 

akcí se vzorky či výrobky firmy zdarma (zákazníky těší pocit, že ušetří). Zde se nabízí 

možnost vytvoření soutěže o ceny (výrobky) formou otázek. Otázky se mohou týkat 

např. založení firmy, novinek v sortimentu, technických parametrů produktů či 

nabízených služeb. Důležité je, aby všechny odpovědi byly vyhledatelné na webu 

podniku A. 

 

 

 Doporučení pro zlepšení motivačního a vzdělávacího systému 

obchodních zástupců 
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2. Doporučuji vylepšení vzdělávacího systému obchodních zástupců 

 

Pro zefektivnění vzdělávání obchodních zástupců doporučuji spolupráci 

se vzdělávacími agenturami, které by vedlo ke zlepšení prodejních výsledků 

podávaných obchodními zástupci. 

 

3. Doporučuji konání setkání majitele podniku A s obchodními zástupci 

 

Doporučuji konání pravidelných společných setkání jak formálního, 

tak i neformálního charakteru, která by spočívala ve vzájemném předávání informací, 

zkušeností, názorů a nápadů, vysvětlení případných nejasností, řešení problémů 

vzniklých při komunikaci se zákazníkem. 

 

4. Doporučuji vybudování hodnotícího systému  

 

Jako možnou formu podpory prodeje lze uplatnit vybudování hodnotícího 

systému prodejních výkonů obchodních zástupců a vytvoření bonusového programu 

pro odměnění obchodních zástupců s nejlepšími prodejními výsledky.  

 

Vybudování tohoto systému může být zároveň motivačním faktorem pro získání 

dalších prodejců. 

 

 

 Doporučení týkající se marketingové strategie v oblasti propagace 

 

5. Doporučuji vypracovat marketingovou strategii v písemné podobě 

 

Vypracování marketingové strategie do písemné podoby by pomohlo podniku A 

si lépe uvědomit, co je jeho hlavním cílem a jakou kombinaci marketingového mixu 

tohoto cíle může dosáhnout. 
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6. Doporučuji zvýšit podíl PR článků a reklamy v tisku 

 

Jedná se o nejlevnější variantu prezentace firmy a produktů v obecních, 

regionálních tiskovinách i v periodicích s celorepublikovým působením jako např.: 

 

• MF Dnes, 

• Lidové noviny, 

• Právo, 

• deník Blesk, 

• apod. 

 

7. Doporučuji propagaci formou krátkých reklamních spotů  

 

Propagace pomocí krátkých spotů v regionálních rozhlasových stanicích by 

se mohla jevit jako vhodná forma oslovení velkého počtu potenciálních zákazníků. 

 

8. Doporučuji reklamu v kabelové televizi 

 

Jako další vhodná forma oslovení se nabízí krátké reklamní spoty v kabelových 

sítích po celé České republice. Pro vytvoření této reklamy lze využít jako zdrojového 

materiálu již existující prezentaci výrobků na DVD. 

 

9. Doporučuji reklamu na vozidlech distributorů 

 

Velmi vhodná a ekonomicky přijatelná forma reklamy může být umístění 

samolepicího loga podniku A na viditelných místech vozidel distributorů. 

 

10. Doporučuji využití reklamy v rámci sponzorských akcí 

 

Další z možností zviditelnění podniku A je účast na sponzorských akcích. Firma 

tím zvýší svou prestiž a důvěryhodnost u cílových skupin, do nichž patří stávající 

a potenciální zákazníci, státní a místní správa, organizace. 
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11. Doporučuji zvýšit podíl regionálních výstav 

 

V dnešní době výstavy sice pomalu ztrácejí statut místa nákupu, ale pro každý 

podnik je nezbytné neustálé pronikání do povědomí potenciálních zákazníků. 

Pro podnik A mohou výstavy znamenat také příležitost navázání spolupráce s novým 

obchodním zástupcem.  

 

12. Doporučuji vyjednat s výrobcem spoluúčast na podpoře prodeje 

 

Jelikož výrobce propagaci zcela přesunul na distributory a sám se na ní žádným 

způsobem nepodílí, doporučila bych projednat s výrobcem možnosti finanční 

spoluúčasti na reklamě. 

 

13. Doporučuji vytvoření nové podoby webových stránek  

 

Chce-li podnik A účinně propagovat svoji firmu, dát o sobě vědět a dostat 

tak do podvědomí lidí svou firemní značku nebo produkt, který nabízí, doporučovala 

bych využití obrovských možností Internetu. Předpokladem je vytvoření vlastní 

profesionální webové stránky s možností nákupu přes e-shop, vytvoření statistik 

návštěvnosti jednotlivých produktů, využít dostupných forem zviditelnění např. využití 

výměny odkazů mezi stránkami s podobným zaměřením spočívající ve vytipování si 

webů, které vhodně doplňují nabídku podniku A (a podnik A naopak jejich), aniž by si 

přímo konkurovali. 

 

V neposlední řadě bych doporučila zavést dárkové kupony, kdy zákazník 

na stránkách zaplatí digitální kupon a prostřednictvím jednoduchého webového 

formuláře jej odešle jako dárek někomu ze svých blízkých. Obdarovaný si pak bude 

moci na webových stránkách cokoli koupit v hodnotě kuponu. 

 



 48

ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit marketingovou strategii podniku A 

pomocí nástrojů marketingového mixu a na základě tohoto zhodnocení pak 

navrhnout doporučení, která by vedla k rozvoji podniku A. Pro dosažení cíle, bylo 

nezbytné vycházet z teoretických východisek, proto jsem z dostupných pramenů 

čerpala co nejvíce poznatků, které by bylo možné přímo využít v současných 

podmínkách podniku A.  

 

Teoretická východiska jsem rozdělila do kapitol, kde jsem definovala 

poslání a cíle firmy, podnikovou strategii i marketingovou strategii. Dále jsem 

charakterizovala podnikatelské prostředí, prostředí marketingu, marketingový mix 

a jeho nástroje a v neposlední řadě metody a techniky zkoumání podnikatelského 

prostředí. 

 

V praktické části jsou teoretická východiska aplikována na konkrétní 

podmínky podniku A. Vycházela jsem z informací získaných konzultacemi 

s majitelem podniku. 

 

Celkově lze říci, že prodej výrobků podniku A formou přímého marketingu 

a spolupráce s obchodními zástupci provozujícími svou činnost na základě 

živnostenského oprávnění je značně specifický, časově a ekonomicky náročný, 

proto je zájem u obchodních zástupců o prodej velmi nízký. Zejména navázání 

obchodní spolupráce ve velkých městech je mnohem obtížnější s ohledem na 

možnosti jiné seberealizace. V současné době není umění produkt nabízet, ale umět 

produkt prodat. 
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