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1 Úvod 
 

Prvotním impulsem pro zpracování bakalářské práce o firmě Avon Cosmetics bylo 

založení Avon Café v centru města, které se odkazuje na firmu Avon Cosmetics, ale není 

oficiálním centrem kosmetiky této firmy. Chtěla jsem se dozvědět více nejen o tomto 

konkrétním počinu, ale o všech známých centrech Avon kosmetiky v Ostravě, především pak o 

jejich komunikaci. 

Komunikace center kosmetiky Avon se stala v době zadávání bakalářských prací 

diskutovaným tématem nejen v mé rodině, kde je tato kosmetika považována za pomyslného 

člena, ale i v blízkém okolí. Komunikace byla ve většině případů shledána jako naprosto 

neúměrná velikosti a známosti firmy jako celku. 

Toto se stalo hnacím motorem mého přemýšlení o konečném tématu vypracování 

závěrečné práce na vysoké škole. Za cíl a zároveň jako název práce jsem tedy zvolila analýzu 

komunikace kosmetického centra. 

Bakalářskou prací na uvedené téma chci osvětlit problematiku komunikace center 

kosmetiky Avon s širokou veřejností, především pak problematiku celé propagace, která je 

klíčovým aspektem v uvedení do povědomí lidí. 

V první části se pokusím vysvětlit možnosti a jejich významy na poli tržní komunikace, 

představím stručným přehledem historie a současnosti společnost Avon Cosmetics, dále pak 

nastíním prvky tržního prostředí, ve kterém působí společnost v Ostravě. Pomocí dotazovací 

metody vytvořím marketingový výzkum povědomí o centrech Avon kosmetiky v Ostravě a na 

tomto ukážu, jakým způsobem se centra zapsala do paměti obyvatel. 

Druhou část bakalářské práce věnuji žurnalistickému zpracování řešené problematiky. 

Pokusím se zde vložit dva rozhovory s nezávislými kosmetickými poradci konkurenčních 

společností, vytvořím krátkou anketu s náhodnými respondenty a připíšu vlastní komentář; ve 

všech případech pak s ústřední tématikou center kosmetiky. V této dané části bych také ráda 

nastínila jak by mohla firma Avon Cosmetics dále postupovat. 
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2 Teorie tržní komunikace 
 

Během vývoje teorie i praxe marketingu se objevují různá pojetí a popisy 

marketingových nástrojů v různém počtu a struktuře. Nejznámější je členění, které vychází od 

E. J. McCarthyho, kdy jsou marketingové nástroje uspořádány do čtyř základních skupin 

nazvaných čtyři „P“. Jedná se tedy o: Product (produkt), Price (cena), Place (místo), Promiton 

(marketingová komunikace).1 

Pod pojmem tržní komunikace rozumíme veškeré aktivity a procesy, které probíhají 

cíleně mezi subjekty trhu za účelem informování zákazníků a jejich pobídky k nákupu a také 

budování jejich důvěry k danému výrobku, resp. značce a podniku.  

Pojem tržní komunikace v sobě zahrnuje několik částí, např. podnikovou komunikaci, 

komunikační modely, význam, cíle, prostředky plnění apod. 

V mnoha případech je uváděno, že pojmy marketingová komunikace a marketingová 

propagace jsou synonymní. Není tomu tak. Slovo propagace, případně propagování, znamená 

uvádění ve známost.2 Můžeme tedy říci, že marketingovou propagací je jednosměrný přenos 

informací k potenciálním zákazníkům. Naproti tomu marketingovou komunikací myslíme výše 

zmíněné oboustranné procesy probíhající mezi subjekty trhu. Ve své podstatě se tedy 

marketingovou komunikací může myslet následná činnost, kdy již zákazníci určitým způsobem 

reagují na propagaci výrobků či služeb. 

2.1 Podniková komunikace 
Rozumíme jí zásady jednotné prezentace podniku. Tato zahrnuje identitu podniku, 

podnikový vzhled a marketingovou komunikaci. 

Identita podniku je brána jako souhrn všech vlastností podniku, které jsou zjevné i 

skryté a činí subjekt výjimečný. Myslíme tedy jména, symboly, loga, podnikové hodnoty a 

podnikovou kulturu.3 

Vzhled podniku, tímto je myšlena tedy jednotná vizuální prezentace firmy pomocí 

firemních barev, loga, značky, obalů, potažmo všech materiálů, které vycházejí z firmy. 

                                                   
1 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
 
2 Wikipedie, otevřená encyklopedie. Propagace. [online].  [cit. 30. dubna 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propagace 
 
3 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
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Podmínkou je, aby tyto prvky měly rozlišovací schopnost, aby byly rozpoznatelné od jiných 

podniků.4 

Marketingová komunikace zahrnuje všechny typy a formy komunikace, 

prostřednictvím kterých se podnik snaží ovlivnit znalosti, postoje a chování zákazníka ve 

vztahu k produktům, které nabízí. Implicitně pak tento prvek zahrnuje taky komunikaci 

s akcionáři podniku, finančními subjekty, zaměstnanci, vládními institucemi, sdělovacím 

prostředky apod.5 

 

2.2 Komunika ční modely 
Komunikace je ve svém základu přenos určité informace od zdroje k příjemci. 

K ilustraci přenosu sdělení můžeme použít např. Laswellův model komunikačního 

procesu. V tomto modelu je počátkem komunikace zdroj, jehož snahou je předat sdělení 

příjemci. Viz. obr. 2.1 

Obr. 2.1 Laswellův komunikační model.6 

 

  

 

 

Přenášená informace musí být zakódována, tedy převedena do srozumitelné podoby; 

dále přenesena určitým typem média a dekódována příjemcem, jeho interpretace. V tuto chvíli 

nastává reakce příjemce sdělení, kterou nazýváme zpětnou vazbou. V celém procesu přenosu 

informace může docházet k tzv. komunikačnímu šumu. Ten znehodnocuje nebo narušuje 

                                                   
4 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
 
5 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
 
6 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
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sdělení, které následně nemusí být příjemcem dobře pochopeno a jeho reakce je v důsledku 

jiná než byla zdrojem sdělení očekávaná. 

Sdělení, které prochází komunikačním modelem, musí být pro příjemce poutavé, 

srozumitelné a odpovídat jeho určitým potřebám, které mohou být uspokojeny. 

Tyto základní požadavky ilustruje model AIDA. Model zachycuje jednotlivé etapy, 

kterými jedinec prochází v rámci kupního rozhodování. Viz. tab. 2.1  

 

Tab. 2.1 Model AIDA.7 

 

A Attention Pozornost 

I Interest Zájem 

D Desire Přání 

A Action Čin, akce 

 

Z tohoto modelu vyplývá, že zdroj informace musí nejdříve u potenciálního zákazníka 

upoutat pozornost, vzbudit jeho zájem o danou službu či dané zboží, vzbudit přání a touhu si 

toto přání splnit a nakonec dovést jedince až k akci neboli nákupu. 

 

2.3 Význam marketingové komunikace 
Dnešní společnost je již na tak vysoké úrovni, že dokáže v krátkém čase vyrobit 

spoustu nových výrobků, pro něž je třeba hledat kupující. Bez poptávky po produktech by 

výroba stále dalších výrobků neměla smysl. Proto je taky nutné tuto poptávku vytvářet. 

Marketingová komunikace je prostředkem, který vznik poptávky urychluje. 

„Propagaci je možno definovat jako úmyslné a nenásilné působení na člověka pomocí 

speciálních komunikačních prostředků s cílem podpořit hospodářskou aktivitu podniku. 

                                                   
7 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
 



 10    

V hospodářské praxi podniků je propagace součástí marketingových aktivit, jedním 

z prvků marketingového mixu. To znamená, že musí být řízena a využívána v souvislosti 

s ostatními nástroji marketingového mixu jako je výrobek, cena a distribuce.“8 

Propagace musí tedy splňovat následující funkce: 

„Musí zákazníka, na kterého je směřována, informovat a poučovat. 

Musí stimulovat jeho potřeby a tím zvyšovat prodejnost produktu. 

Musí usnadňovat srovnávání ceny s kvalitou a umožnit tak, aby byl trh diferenciovaný 

a přehledný. 

Musí přesvědčit zákazníka. 

Musí pomáhat budovat firmě dobrou pozici na trhu a pozitivní image.“9 

 

2.4 Cíle komunikace 
Komunikační cíle jsou podřízeny marketingovým cílům a před jejich stanovením by 

marketingoví manažeři měli stanovit cílové skupiny; ty jsou tvořeny potenciálními zákazníky. 

Existují určité požadavky, které platí pro formulování komunikačních cílů: 

„Musí vycházet z cílů marketingu. 

Musí být především komunikační. 

Musí být formulovány jednoznačně. 

Měly by být zpracovány písemně. 

Je nutné stanovit přesné časové termíny. 

Musí odpovídat realistickému odhadu komunikačních možností. 

Obecně pak cíle mohou být: informovat, zvýšit poptávku, odlišit výrobek, vytvořit 

zákaznické preference, budovat nebo upevnit pozitivní image.“10 

 

2.5 Prost ředky pln ění 
Prostředky komunikačního mixu jsou veškeré aktivity, které podnik používá k dosažení 

svých komunikačních cílů. 

                                                   
8 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 77) 
 
9 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 77) 
 
10 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 78)  
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Základními skupinami, do kterých můžeme prostředky roztřídit, jsou následující: 

reklama, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej a jako speciální skupinu pak public 

relations. 

Každý z těchto nástrojů má svá specifika. Tyto vlastnosti musí být známy především 

marketingovým pracovníkům, kteří by následně měli být schopni vytvořit správný a efektivní 

komunikační mix. 

 

2.5.1 Reklama 
„Reklama je placená forma neosobní, mediální komunikace, jejímž cílem je ovlivňovat 

nákupní chování a rozhodování zákazníků nebo vytvářet pozitivní image organizace.“11 

„Základní rozhodnutí v reklamě bývají označována jako pět M: Mission (poslání), Money 

(peníze), Message (sdělení), Media (média), Measurement (měřítko).“12  

Prostředkem reklamních sdělení jsou zpravidla masová média. „Komunikace masová je 

definována jako proces přenosu sdělení od komunikátora k  adresátovi, přičemž 

komunikátorem je komplexní organizace zaměstnávající profesionální komunikátory a užívající 

specializované technologie k výrobě vysoce standardizovaných sdělení určených pro rozsáhlé 

nesourodé a disperzní publikum. 

Komunikace masová není teoretický koncept, který by bylo možné terminologizovat a 

jednoznačně definovat. Pod komunikací masovou se zpravidla rozumí ty komunikační aktivity, 

na nichž se podílejí noviny, časopisy, kina, televize, rozhlas a reklama. Někdy se do 

komunikace masové počítá i vydávání knih (zvláště spotřebního čtiva) a produkce populární 

spotřební hudby. 

Pro komunikaci masovou je vedle institucionalizace, důsledné dělby práce při produkci 

sdělení a prostředků a technologií na jejich šíření příznačné to, že příjemci sdělení představují 

velmi početné a rozptýlené (disperzní) publikum. Tento typ publika, tedy velký počet příjemců, 

u nichž se nepředpokládají charakteristické sociální vazby, vnitřní skupinová hierarchie a 

vzájemná komunikace, je tradičně označován jako masa.“13  

                                                   
11 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 47) 
 
12 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I. 1. vyd . Ostrava: Vysoká škola podnikání, 
a.s., 2006. 72 s. ISBN 80-86764-46-X (s. 51) 
 
13 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace: agenda-setting, bulvár, dezinformace, kulturní průmysl, 
masová komunikace, manipulace, novinářská etika, reklama, spirála mlčení, účinky médií, žurnalistika. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7 (s. 100-101) 
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Televize je stále nejvlivnějším prostředkem masové, tedy potažmo i marketingové, 

komunikace. Provozovatelé televizí fungují z prostředků, které získají za odvysílání reklamy. 

Výlučně to platí pro komerční televize; téměř pak pro veřejnoprávní, které mají jako svůj 

druhý příjem koncesionářské poplatky.14 

Výhodami televizní reklamy je především masové pokrytí. Tento typ reklamy zasahuje 

veškeré věkové i společenské vrstvy obyvatelstva. Další výhodou je silný účinek, kterého 

docílí spojením obrazové a zvukové stránky, případně písma. Dále je zde možnost výběru 

času, kdy je reklama odvysílána, tedy taky možnost umístění před divácky oblíbené a 

upřednostňované pořady. 

Naproti stojí nevýhody, kterým především dominuje vysoká finanční zátěž pro 

zadavatele a pomíjivost reklamního spotu. Dále pak jsou nutné obměny reklam, které opět 

přinášejí finanční zatížení.  

„Ur čitou variantou reklamy v televizi je reklama v biografech před uvedením filmu. 

Její výhodou je, že působí sugestivněji než reklama v televizi a má zajištěny lepší podmínky pro 

nerušené sledování. Nevýhodou je omezený počet návštěvníků v kinech.“15 

 Rozhlasová reklama je finančně dostupnější, tedy i preferovanější menšími a středními 

podniky. Tento druh sdělení je více zaměřen na konkrétní cílovou skupinu, a to 

prostřednictvím vysílání na různých stanicích. Nespornou výhodou oproti televizním 

reklamám má rozhlasová především v tom, že je mobilnější. Rozhlas mohou lidé poslouchat na 

jakémkoli místě, které je pokryté signálem. 

Nevýhodou se stává nevtažení posluchače do děje. Proto je třeba tuto reklamu častěji 

opakovat. V tomto případě však může dojít k tzv. oposlouchání. Vnímavost posluchačů je opět 

snížena; je třeba reklamy obměňovat. 

Novinové a časopisové reklamy patří mezi nejstarší formy. „U tohoto druhu reklamy 

rozlišujeme řádkovou inzerci (prostý text), plošnou inzerci (využití grafiky) a vkládanou 

reklamu (např. barevné letáčky).“16 

Výhodou je masové pokrytí a jistá selekce. Zadavatel si může vybrat mezi regionálním 

nebo celoplošným tiskem, zároveň pak mezi specializovaným nebo nespecializovaným.  

                                                   
14 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 
 
15 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 83) 
 
16 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 50) 
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Velkou nevýhodou však je velice krátká životnost novin, především pak deníků; hned 

další den vychází nové číslo. U časopisů tento konflikt nenastává, ovšem naopak přichází 

problém malé pružnosti vzhledem k delší uzávěrce. 

„Venkovní reklama je jedním z nejstarších médií. Poutače, firemní štíty a plakáty byly 

nalezeny již ve vykopávkách starověkých Pompejí. Toto reklamní médium můžeme rozdělit do 

dvou skupin – boardy a alternativní nosiče. 

Typickým představitelem boardů je billboard formátu 5,1 m x 2,7 m, existuje také 

bigboard, megaboard. Dále do této kategorie zahrnujeme malovanou reklamu a reklamní 

plachty na domech, plakáty a miniboardy v interiérech, reklamní panely s otočnými lamelami, 

LED stěny, promítání na zeď a další.“17 

Alternativní nosiče jsou reklamní prostředky nové doby.  

„Mohou to být city light vitríny – reklamní osvětlené panely o rozměrech cca 1,75 m x 

1,18 m například na zastávkách městské hromadné dopravy; městské mobiliáře – reklamní 

sloupy a lavičky, mluvící informační tabule nebo také reklamní hodiny a teploměry; prostředky 

městské hromadné dopravy; balónová reklama – balóny a vzducholodě s posádkou, upoutané 

heliové poutače a pneumatické poutače a další.“18 

Výhodami venkovní reklamy a alternativních nosičů sdělení je, že mohou pohotově 

komunikovat jednoduchými sděleními, např. pomocí loga nebo značky firmy. Velkou výhodou 

alternativních nosičů je jejich neotřelost, novost. Lidé si všimnou nových, originálních a 

především odlišných způsobů, kterými podniky a organizace komunikují se svými 

potenciálními zákazníky, spíše než všedních a denně se opakujících. 

Jako nevýhodu můžeme brát kritiku určité části veřejnosti k tomuto způsobu tržní 

komunikace. Nelibost může vzbuzovat reklama na objektech veřejné správy apod. 

 

2.5.2 Přímý marketing 
„P římý marketing je interaktivní systém, který využívá jedno nebo více médií pro 

vytváření měřitelné odezvy nebo transakce. Mezi média a nástroje přímého marketingu patří 

direct mail, telemarketing, teleshopping a také různé formy neadresné distribuce. 

Cílem přímého marketingu je navázání kontaktu s pečlivě vybranými perspektivními 

zákazníky z databáze. Vytvoření kvalitní databáze a realizace přímého marketingu obecně není 

levnou záležitostí. Na druhou stranu je přímý marketing velmi efektivní formou komunikace, 

                                                   
17 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 51) 
 
18 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 52) 
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mimo jiné proto, že cílová skupina je obvykle menší a hlavně přesněji definovaná než u 

ostatních forem komunikace.“19 

Obecně lze tedy říci, že přímý marketing je neveřejný, přizpůsobený, bezprostřední a 

adresovaný konkrétní osobě.20 

Direct mail je způsob jak potenciálního zákazníka oslovit bez přímého kontaktu. Jedná 

se zpravidla o oslovení prostřednictvím obchodního dopisu nebo letáčku, katalogu. Přiloženy 

mohou být různé vzorky nabízeného produktu nebo další materiály.21 

Výhodou je selektivita, tedy oslovení určité vybrané skupiny osob, a to s předem 

daným a přizpůsobeným výběrem produktů. Na druhou stranu jsou nevýhodou náklady, které 

jsou poměrně vysoké; a dále také zažitá podezíravost a averze vůči tomuto způsobu 

marketingové komunikace. 

Telemarketing je marketingová komunikace s využitím telefonní linky.  

„Mohou mít dvě podoby: pasivní telemarketing – zákazník volá podniku například na 

bezplatnou linku nebo využívá služeb kontaktního centra (call centra); aktivní telemarketing – 

prodejce volá potenciálním zákazníkům nebo respondentům.“22 

Telemarketing poskytuje přímý kontakt a zpětnou vazbu. Klienta neoslovujeme 

osobně, ale vedeme s ním živý rozhovor, což nám dává možnost okamžitě reagovat na jeho 

případné dotazy a připomínky. Opět ale na druhé straně stojí velký otazník u otázky 

poskytování osobních údajů. Firmy, které podnikají tento způsob komunikace, osobní údaje 

vyžadují pro možnost další komunikace. Je to velice citlivé téma, které může mnoho klientů 

odradit. 

Teleshopping funguje na bázi předvedení vlastností výrobků masové veřejnosti 

prostřednictvím televizního programu. V tomto případě je možnost objednání okamžitá, 

protože veřejnosti jsou nabídnuta telefonní čísla, na kterých si lze produkt objednat. 

 

                                                   
19 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s.52)  
 
20 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-
247-0513-3 
 
21 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9  
 
22 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 54) 
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2.5.3 Podpora prodeje 
„Podpora prodeje je forma neosobní komunikace a zahrnuje všechny prostředky 

vedoucí ke krátkodobému stimulování prodeje a podpoře efektivní práce obchodních 

mezičlánků. Představuje krátkodobý podnět a většinou je kombinována s dalšími formami 

propagace s cílem zdůraznit produkt, pomoci zákazníkovi se rozhodnout, doplnit hodnotu, 

zvýhodnit nabídku či jinak podpořit celkové cíle propagace. Často se jedná o krátkodobou 

změnu vztahu ceny a produktu sledující zvýšení prodeje, např. dočasným snížením cen nebo 

zvýšením přitažlivosti produktu.“23 

Existuje mnoho způsobů jak podpořit prodej produktů. Můžeme je rozdělit na cenové 

podpory, kupóny a prodejně podpůrné metody.24 

„Cenová podpora prodeje zahrnuje zaváděcí ceny – při uvádění nového výrobku na trh 

s cílem prolomit počáteční neinformovanost a nedůvěru zákazníků a získat tržní podíl; dočasné 

slevy a výprodeje; balení zdarma – cenové zvýhodnění většího balení; zboží zdarma – při 

nákupu dvou a více kusů další jeden nebo více kusů zdarma; odměna pro zákazníka (balení 

s prémií) – například láhev alkoholu se skleničkou; klubové ceny – například prodej knih se 

slevou členům klubu; dlouhodobé plány – například některé letecké společnosti po určitém 

počtu nalétaných kilometrů nabízí určitý počet volných kilometrů; výkupní bonifikace – prodej 

zboží na protiúčet.“25 

Kupóny můžeme mít slevové nebo křížové. Kupóny na slevu jsou součástí inzerátů, 

které jsou zasílány zákazníkům poštou nebo jsou rozdávány na ulici. Tyto kupón zákazník 

může uplatnit v daném obchodě nebo jednom z řetězce obchodů při nákupu inzerovaného 

zboží. Křížový kupón je součástí již zakoupeného výrobku a umožňuje získání jiného výrobku 

zdarma; může se jednat o komplement.26 

Prodejně podpůrné metody jsou nazývány jako sampling. Jedná se o rozdávání vzorků. 

Často se jedná o doprovodnou akci při uvádění nového výrobku na trh; ochutnávky a 

demonstrace; prémie – za nasbírání bodů; spotřebitelské soutěže. 27 

                                                   
23 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 84) 
  
24 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 
 
25 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 55) 
 
26 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9  
  
27 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 
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2.5.4 Osobní prodej 
„Osobní prodej je forma osobní placené komunikace zaměřené na přímé ovlivňování 

zákazníka prostřednictvím osobního kontaktu. Charakteristickými rysy osobního prodeje je 

interaktivnost, flexibilita, komunikace z očí do očí. Komunikace prostřednictvím osobního 

prodeje se využívá na všech trzích: průmyslových, obchodních i spotřebitelských.“28 

Osobní prodejce však nemusí být jen člověk, který přijde za potenciálním zákazníkem 

a nabízí mu daný produkt. Osobní prodejce má také funkci zprostředkovatele informací, a to na 

jedné straně od výrobce směrem ke klientům a na straně druhé od klientů směrem k výrobci. 

V druhém případě se jedná o připomínky a dotazy směřované na výrobce produktu. Další 

funkcí je také servis. Servisními službami rozumíme dodání produktu, vysvětlení zapojení a 

další doplňující služby.29 

Z výše uvedeného také vyplývá, že osobní prodejce musí mít určité charakteristiky. 

„Mezi charakteristiky efektivního prodejce patří: fyzické a osobnostní charakteristiky, 

individuální schopnosti (důvěryhodnost, schopnost naslouchat, empatie, flexibilita a další), 

schopnost prezentace sdělení.“30 

Typy prodejců využívané v osobním prodeji: podomní prodavači, ambulantní prodej, 

regáloví prodavači, merchandiseři, zástupci velkoprodeje, propagandisté, obchodní zástupci, 

prodejní manažeři. Dále pak do této sféry můžeme zahrnout prodejní inženýry, montéry, 

vedoucí a ředitelé prodeje, kteří se starají o bezproblémový chod činností.31 

Přímý prodej můžeme považovat za nástroj osobního prodeje, kam je také často 

zařazován. Jedná se však o specifickou činnost, kdy prodejce je v osobním kontaktu se 

zákazníkem, tzv. face-to-face. Zboží či služby jsou představovány mimo maloobchodní sítě, 

především pak v domovském prostředí prodávajícího nebo nakupujícího. V těchto případech 

také často dochází k úplné demonstraci či vysvětlení vlastností výrobků.32 

                                                   
28 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I. 1. vyd . Ostrava: Vysoká škola podnikání, 
a.s., 2006. 72 s. ISBN 80-86764-46-X (s. 53) 
 
29 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9  
 
30 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I. 1. vyd . Ostrava: Vysoká škola podnikání, 
a.s., 2006. 72 s. ISBN 80-86764-46-X (s. 53) 
 
31 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. 
  
32 feDSA. What is direct selling. [online]. [cit. 30. dubna 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.fedsa.be/tableau.html 
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2.5.5 Public relations 
„Jeden z klíčových prvků mixu marketingové komunikace, jehož funkcí je vytvoření 

pozitivního image o firmě, jejích produktech, službách nebo lidech, a to předně použitím 

neplacených forem komunikace. Public relations se liší od reklamy a jiných forem 

marketingové komunikace jako podpora prodejů a přímý marketing – které rozšiřují 

marketingové informace přes placená média. Hlavním cílem public relations je ovlivnění 

pocitů, názorů a domněnek o organizaci v relevantní veřejnosti: zákaznících, akcionářích, 

vládních agenturách, všeobecné veřejnosti atd.“33 

 „N ěkteré části veřejnosti a oblasti public relations mohou být: media (press) relations 

– práce s médii, především zajištění kladné publicity; human (employee) relations – vztahy 

s vnitřní veřejností (zaměstnanci); investor relations – vztahy s investory, donátory, akcionáři, 

majiteli a zřizovateli; industry relations – vztahy s obchodními partnery, například dodavateli; 

goverment relations – vztahy s komunitou z okolí organizace (podnik může být touto komunitou 

na jednu stranu vnímán pozitivně jako významný zaměstnavatel, na druhou stranu negativně 

například jako znečišťovatel ovzduší); public affairs – public relations zaměřené do oblasti 

veřejných záležitostí a neziskové sféry.“34 

Public relations disponuje nástroji, kterými může vytvářet příznivou atmosféru pro 

komunikaci o výrobcích, službách, potažmo o celém podniku. „Souboru těchto nástrojů 

říkáme PENCILS: Publikace (Publications), Události (Events), Zprávy (News), Zapojení do 

místní komunity (Community affairs), Identifikační média (Identity media), Lobbování 

(Lobbying), Služby veřejnosti (Social investments).“35 

Nástroje PR pak můžeme dělit také do tří souborů, kterými jsou publicita, ucelené akce 

a ostatní formy a prostředky. Příznivou publicitu si podnik vytváří skrze media relations. 

Používá tedy dané prostředky k vytvoření správně fungujícího vztahu s médii. „Vztahy s médii 

lze vytvářet pomocí široké škály prostředků: tiskové informace (tiskové zprávy), tiskové 

konference, tiskové brífinky, poskytování interview, tisková střediska, zájezdy a pobyty 

novinářů apod.“36 Ucelenými akcemi máme na mysli různé druhy public relations spojené do 

jedné celistvé akce. „N ěkolik základních typů ucelených akcí: prezentace – mají výrazně 

                                                   
33 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 378 s. ISBN 80-251-0228-9. 
(s. 227) 
 
34 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 59) 
 
35 KOTLER, Philip. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. vyd. Praha: 
Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1 (s. 106-107) 
 
36 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 63-64) 
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pracovní podobu a jejich cílem může být například seznámení s novinkami v nabídce podniku; 

konference, sympozia, semináře, firemní dny a přednášky – jsou časově rozsáhlejší než 

prezentace a mají širší tematický záběr; zahájení provozu a dny otevřených dveří; společenské 

akce (plesy, koncerty, vernisáže), dobročinné aukce a mnohé další.“37 

Existují ale také další formy, které lze použít. Např.:  „Sponzoring – podpora kulturní, 

charitativní nebo jiné akce, při níž sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a 

sponzorovaný na oplátku pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle; vydávání 

publikací – výroční zprávy (významný nástroj investor relations), časopisy pro zákazníky nebo 

pro zaměstnance a další; prostředky individuálního působení – osobní rozhovory, telefonáty, 

korespondence, projevy, vyjednávání a bez jakýchkoliv konotací také lobbying.“38 

2.6 Komunika ční politika 
„ Řeší problematiku související s plánováním, organizováním a řízením jednotlivých 

propagačních akcí. K těmto opatřením patří rozhodnutí o: 

- propagačním sdělení, 

- propagačním stylu, 

- médiích,  

- načasování akce (začátek a konec), 

- intenzitě jejího nasazení, 

- rozpočtu.“ 39 

Propagačním sdělením myslíme konkrétní argument, který je dominantou celé akce. 

Jedná se tedy o argument, jímž se snažíme zákazníka přimět k nákupu, nebo jej alespoň 

příznivě naklonit. K těmto základním argumentům se připojují doprovodná sdělení, která 

vyjadřují, jaké má daný produkt další užitky. Samozřejmě se zde jedná o kvalitu, značku, cenu, 

záruku a další. 

Propagační styl nám říká, jakým způsobem argument předáme veřejnosti. Můžeme 

použít různé způsoby; využít textové, obrazové i zvukové prvky. To se však odvíjí od 

základního rozhodnutí, jestli budeme daný produkt prezentovat tak, abychom zapůsobili 

emotivně nebo racionálně. U každého produktu se toto může lišit. „Zvlášť je nutno určit 

                                                   
37 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 64) 
 
38 KAPOUN, Pavel. Marketing a marketingové komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 70 s. 
ISBN 978-80-7368-566-9 (s. 65) 
 
39 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 93) 
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propagační prostředí, ve kterém bude základní propagační sdělení prezentováno. Je to vlastně 

otázka, jak by měl zákazník na propagaci reagovat. Má propagace: 

- být vtipná (má rozesmát), 

- provokovat (vzbudit odpor, polemiku), 

- vyvolat strach, 

- být tajuplná, 

- uklidňovat a vzbuzovat důvěru, 

- prezentovat prestiž, úspěch.“40 

Rozhodnutí o médiích znamená, že se organizační tým rozhodne, kterou konkrétní 

formu nebo kombinaci forem přenosu sdělení použije. Toto rozhodnutí není nahodilé, je 

výsledkem analýzy určitých kritérií. Je třeba brát v úvahu cílovou skupinu, propagační cíl, 

charakter výrobku, cyklus tržní životnosti, rozpočet na propagaci, propagační strategie 

konkurence, právní předpisy.41 

Načasování celé akce je velice důležitou složkou. Mediální kampaň by měla začít ještě 

před uvedením na trh, aby byla zajištěna předprodejní komunikace. Nejvíce se pak zaměřují 

propagační týmy na dobu, kdy je produkt uveden na trh a je třeba zajistit poptávku. Další částí 

pak je poprodejní komunikace. Tou se zpravidla myslí servisní služby. 

Intenzitou nasazení reklamní akce je myšleno, jak často probíhá nasazení propagace. 

„S ohledem na intenzitu nasazení propagace je možno volit mezi následujícími možnostmi: 

- koncentrované, časově ohraničené nasazení propagace, 

- plynulé nasazení propagace, 

- přerušované nasazení propagace, 

- kombinace předchozích variant.“42 

Rozpočet a finanční prostředky jsou základním kamenem jakékoliv reklamní a jiné 

propagace. Hlavním předpokladem je, aby rozpočet nebyl přemrštěný a aby se tyto finance 

poté začaly vracet prostřednictvím zvyšujícího se počtu prodaných produktů. 

„Existují různé metody stanovení výše komunikačního rozpočtu, jsou to stanovení: 

- dle výše prodeje, 

- pevnou sazbu na jednotku, 

- dle konkurence, 
                                                   
40 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 93)  
 
41 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s.  
 
42 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s. (s. 94) 
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- dle komunikačních cílů.“ 43 

 

Na trh denně vstupují nové firmy, organizace, sdružení a další subjekty, které mají za 

cíl zvýšit prodej vlastních výrobků a služeb. K tomu je zapotřebí efektivní tržní komunikace. 

S tou ale přichází množství firem, a proto je zapotřebí, aby podniky měly vytvořené schopné 

marketingové a komunikační týmy s kvalifikovaným personálem.  

Pokud podniky splní podmínky správné marketingové komunikace a lidé reagují podle 

očekávání, postupují směrem vzhůru v žebříčku populárních a prosperujících firem v daném 

oboru. 

                                                   
43 SVOBODOVÁ, Hana a kol. Základy marketingu II (marketingový mix). Ostrava: Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita. Ekonomická fakulta. Ostrava, 1998. 98 s.  
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3 Charakteristika relevantních prvk ů prost ředí 
 

3.1 Historie a sou časnost spole čnosti Avon  
David H. McConnell zakládá roku 1886 ve svých 28 letech společnost s názvem 

California Perfume Company. Oficiálním sídlem společnosti se stal New York.44 

Prvním předpokladem pro odbyt kosmetiky se stal osobní kontakt mezi prodejcem a 

zákazníkem, v případě společnosti Avon tedy žena nabízející zboží ženě. Prvním distributorem 

společnosti se stala paní P. F. E. Albee, která je tedy považována za první Avon lady. V dané 

době samozřejmě toto pojmenování neexistovalo. 

V roce 1929 se na trhu objevila řada výrobků, které byly pojmenovány podle rodiště 

jednoho z oblíbených autorů syna zakladatele společnosti, Williama Shakespeara, Stradford 

upon Avon.45 Název se stal populárním a vedení firmy se rozhodlo roku 1939 oficiálně změnit 

název společnosti California Perfume Company na Avon Product Inc.46 

Avon je celosvětově vedoucí společností přímého prodeje v oblasti kosmetiky. 

Společnost Avon nabízí své produkty prostřednictvím téměř 5,5 milionu nezávislých 

kosmetických poradců na celém světě.  

Tato kosmetická společnost se specializuje na několik předmětů své činnosti, a to 

především na: 

- koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

- reklamní činnost, 

- zabezpečení organizace odborných sympózií, konferencí a školení, 

- konzultace v oblasti kosmetiky, 

- obstaravatelskou činnost v obchodech, 

- kosmetické služby.47 

 

                                                   
44 AVON Products, Inc. The Avon Story Unfolds. [online]. © 2009. [cit. 10. února 2009]. Dostupné na World 
Wide Web: http://www.avoncompany.com/about/history.html 
 
45 AVON Cosmetics, Česká republika. O Avonu. [online]. © 2008. [cit. 5 března 2009]. Dostupné na World Wide 
Web: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/whoweare_main.page 
  
46 AVON Products, Inc. The Avon Story Unfolds. [online]. © 2009. [cit. 10. února 2009]. Dostupné na World 
Wide Web: http://www.avoncompany.com/about/history.html 
 
47 Obchodní rejstřík. Listina C 998/SL 22. Úplné znění zakladatelské listiny společnosti AVON Cosmetics,      
spol. s r.o. ke dni 26. září 2008. [online]. [cit. 12. února]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentDetail&vypisListiny.
@slCis=100749263&vypisListin.@cEkSub=23811 
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Od ledna 1991 působí společnost Avon také na českém trhu.48 Obchodní jméno 

společnosti zní AVON Cosmetics , spol. s r.o.; sídlo společnosti se nachází na adrese: Praha 7, 

Na Maninách 876/7, PSČ 17000; společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského 

soudu v Praze v oddílu C, vložce 998.49 

Společnost Avon ČR začala od počátku roku 1991 postupně pronikat na český 

kosmetický trh. Do roku 1998 Avon ČR patřil pod centrálu v Německu, v současnosti je řízen 

samostatným managementem pro Českou republiku a Slovenskou republiku.50 Jednatelkou 

firmy byla jmenována 1. března 2008 paní Karin Dudek-Miracka.51  

Přímému prodeji výrobků této společnosti se věnuje v České republice přes 90 tisíc 

nezávislých Avon ladies a Avon gentlemen, kteří obslouží přes 4,5 milionu zákazníků ročně.52 

Avon Cosmetics je zároveň členem Asociace přímého prodeje, která vznikla za účelem 

ochrany spotřebitele a etičnosti působení na trhu.53 

 

3.2 Charakteristika zp ůsobů prodeje 
Společnost Avon Cosmetics jako člen Asociace osobního prodeje se zabývá pouze 

metodou přímého prodeje svých výrobků. Formy této metody jsou ovšem různé. Zákazníci 

dnes nejsou nijak limitování a mohou si vybrat, jakou cestou si chtějí výrobek objednat. Nabízí 

se jim možnost objednávky prostřednictvím své osobní Avon lady nebo Avon gentlemana, 

objednání přes internetové stránky společnosti nebo vlastní nákup v oficiálním Avon centru. 

Avon ladies a Avon gentlemen jsou nezávislí kosmetičtí poradci s přiděleným 

registračním číslem a jsou u společnosti vedeni jako registrovaní zákazníci. Tito zákazníci 

nakupují výrobky od společnosti pro svou vlastní potřebu, případně navštěvují potenciální 

                                                   
48 AVON Cosmetics, Česká republika. O Avonu. [online]. © 2008. [cit. 5 března 2009]. Dostupné na World Wide 
Web: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/whoweare_main.page 
 
49 Obchodní rejstřík. AVON Cosmetics, spol. s r.o. [online]. [cit. 18. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@typ=subje
kt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=Avon 
 
50 AVON Cosmetics, Česká republika. O Avonu. [online]. © 2008. [cit. 3 března 2009]. Dostupné na World Wide 
Web: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/whoweare_main.page 
 
51 Obchodní rejstřík. Listina C 998/SL 20. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. 
[online]. [cit. 12. února]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentDetail&vypisListiny.
@slCis=100643666&vypisListin.@cEkSub=23811 
 
52 AVON Cosmetics, Česká republika. O Avonu. [online]. © 2008. [cit. 2 března 2009]. Dostupné na World Wide 
Web: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/whoweare_main.page 
 
53 Asociace osobního prodeje. Etika, důvěra, jistota. [online]. [cit. 15. února]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.osobniprodej.cz/ 
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zákazníky či pořádají schůzky více zákazníků najednou za účelem představení výrobků 

společnosti a dále získání objednávek. V tomto případě zákazník objednává zboží u tohoto 

nezávislého poradce a od něj také přebírá své zboží. 

Avon ladies a Avon gentlemen mohou různým způsobem dále rozvíjet svou iniciativu 

v prodeji produktů společnosti. Často například zřizují internetové stránky, kde je možné 

zakoupit produkty od daného nezávislého kosmetického poradce. Další iniciativou je zřízení 

neoficiálního Avon centra, kde jsou představovány produkty společnosti. Ty je zde možno 

zakoupit dvojím způsobem, a to objednáním a pozdějším odběrem zboží u Avon lady nebo 

Avon gentlemana v tomto centru nebo okamžitým zakoupením v případě, že výrobky jsou již 

na skladě. Za tuto samostatnou činnost Avon ladies a Avon gentlemen nenese společnost 

zodpovědnost. 

V případě, kdy se zákazník rozhodne pro objednávku skrze internetové stránky této 

kosmetické společnosti, odpadá první návštěva a fyzické představení produktů. Následné 

předání výrobků ovšem probíhá přes Avon lady nebo Avon gentlemana, kterého vyhledá 

společnost v nejbližším okolí zákazníka a na jehož adresu je také doručena požadovaná 

zásilka. 

Dalším způsobem prodeje je osobní nákup v Avon centru. Oblastní Avon centra jsou 

oficiálním projektem společnosti a jejich řízení je svěřeno koordinátorům jednotlivých oblastí 

prodeje. Oficiální centra společnosti jsou ovšem zřízena převážně pro Avon ladies a Avon 

gentlemen za účelem jejich shromažďování u příležitosti školení prodeje či prezentace 

produktů nových kampaní.  

Při tomto způsobu nákupu zboží si zákazník může výrobek prohlédnout a vyzkoušet, 

pokud je tento na prodejně, a případně zakoupit. Koordinátor, případně Avon lady či Avon 

gentleman pracující v Avon centru, přijímají tuto koupi jako objednávku na svou osobu a 

vyhledají zákazníkovi v databázi Avon lady či Avon gentlemana, který jim zboží doručí 

v případě nemožnosti okamžitého odběru.  

Hlavním Avon centrem je pobočka s názvem Avon Beauty Centrum v Praze 7.54 

V Moravskoslezském kraji existuje osm oblastních Avon center; konkrétně tedy ve Frýdku-

Místku, Havířově, Karviné, Krnově, Novém Jičíně a Ostravě. Ostravská centra jsou tři, a to 

v částech Moravská Ostrava, Ostrava – Hrabůvka a Ostrava – Poruba. 55 

 

                                                   
54 AVON Cosmetics, Česká republika. AVON Beauty Centra. [online]. © 2008. [cit. 10. února 2009]. Dostupné na 
World Wide Web: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/beautycenters.page 
 
55 AVON Cosmetics, Česká republika. Oblastní Avon Centra. [online]. © 2008. [cit. 15. února 2009]. Dostupné na 
World Wide Web: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/localcenters.page#moravskoslezsky 
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3.3 Konkuren ční prost ředí 
Jedno z marketingových pravidel říká, že pokud chce být firma úspěšná, musí být lepší, 

potažmo lépe uspokojovat potřeby a přání zákazníků, než konkurenční firmy.56 Neexistuje 

určitá univerzální marketingová strategie, která by zaručovala úspěšnější chod firmy oproti 

firmám konkurenčním, ale existují prvky, které mohou přispět k vytvoření správné 

marketingové strategie pro danou firmu. 

Na konkurenčním poli se objevuje především kosmetika značky Oriflame. Tato 

společnost využívá k prodeji zboží velice podobné metody jako společnost Avon Products, Inc.  

Společnost Oriflame byla založena ve Stockholmu roku 1967 bratry Jonasem a 

Robertem af Jochnick. Jejich koncept spočíval ve vytvoření sítě obchodních poradců, kteří by 

kosmetiku nové švédské značky prodávali. Neinvestovali do vytvoření prodejen, protože se 

domnívali, že tyto pouze kradou čas a jsou příliš nákladné.57 

V České republice je kosmetika propagována od roku 1990. Nyní je nabízena 

nezávislými kosmetickými poradci, jejichž počet přesahuje 80 tisíc58; na celém světě poté přes 

2,8 milionu. Oficiální název společnosti v České republice je ORIFLAME CZECH 

REPUBLIC spol. s r.o.; sídlo společnosti se nachází na adrese: Praha 10, V Olšinách 82/16, 

PSČ 10000. 59  

Předmětem podnikání této kosmetické společnosti je především: 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

- reklamní činnost, 

- průzkum a vyhodnocování trhu, 

- činnost organizačních a ekonomických poradců, 

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, 

- zpracování dat, služby databank, správa sítí.60 

                                                   
56 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-
247-0513-3 
 
57 Oriflame Cosmetics. How it all started. [online]. © 2009. [cit. 25. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.oriflame.com/About_Oriflame/History/ 
 
58 Oriflame. Oriflame Česká republika. [online]. © 2004. [cit. 25. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.oriflame.cz/aboutOriflame/contents/welcomeToOriflameCountry.jhtml 
 
59 Oriflame. Profil společnosti Oriflame [online]. © 2004. [cit. 25. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.oriflame.cz/aboutOriflame/contents/CompanyOverview.jhtml 
 
60 Obchodní rejstřík. ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. [online]. Aktualizace 2009 [cit. 14. dubna 
2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=25555&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=
transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=8291479097699cd1a689a3b6
c17db864&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=2753&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem
%20v%20Praze&sysinf.platnost=14.04.2009 
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1. listopadu 2007 se stal generálním ředitelem společnosti Oriflame pro Českou 

republiku pan Ing. Mirek Kopřiva, MBA.61 

Společnost Oriflame je velkým konkurentem společnosti Avon. Tato situace je dána 

faktem, že tyto dvě firmy volí téměř totožné způsoby prodeje svých výrobků. Rozdíl je pouze 

v organizaci dodávek. Avon převážně doručuje objednané zboží na adresu svých 

registrovaných Avon ladies a Avon gentlemen. Oriflame má několik hlavních center, 

distribuční centra, studia nezávislých kosmetických poradců, certifikovaná studia nezávislých 

kosmetických poradců, kde lze zakoupit zboží; případně Oriflame doručuje za poplatek na 

poštovní adresu.62 

Hlavní centra Oriflame se nacházejí v Praze, Brně a Ostravě. Zde je možnost 

prohlédnutí a vyzkoušení výrobků. Největší výhodou hlavních center je, že objednávka podaná 

kosmetickým poradcem je zde ihned vyřízena a zboží na počkání vydáno. Dále má Oriflame  5 

distribu čních center po celé ČR. Jsou to menší centra, která jsou většinou ve zbylých 

krajských městech. Lze si zde prohlédnout a vyzkoušet výrobky a také podat objednávku, která 

je vyřízena do tří pracovních dnů. Poté studio nezávislého kosmetického poradce, které je 

distribučním místem nejaktivnějších distributorů a vzniká jejich vlastní iniciativou. Studio 

slouží převážně pouze k vyzvedávání objednaných výrobků. Certifikované studio 

nezávislého kosmetického poradce je prestižní centrum kosmetického poradce Oriflame 

certifikované firmou. Slouží převážně k vyzvednutí objednaných výrobků. Dvě poslední formy 

vyzvednutí objednaného zboží mohou být zpoplatněny režijním poplatkem.63 

Výhodou společnosti Oriflame je větší počet center, které nejsou určeny výhradně 

nezávislým poradcům společnosti, ale také široké veřejnosti. V některých z těchto center je 

možno vyzkoušet jakýkoli výrobek, což společnost Avon oficiálně nenabízí. 

 

3.4 Spot řebitelské prost ředí 
„Jako spotřebitele označujeme na trhu zboží a služeb jednotlivce, který stojí na straně 

individuální poptávky. Tento jednotlivec poptává statky. Horizontálním součtem všech 

individuálních poptávek dostaneme poptávkovou křivku celého trhu - tedy všech spotřebitelů. 

Spotřebitel poptává statky a poptávané množství je nepřímo úměrné ceně statku. Tedy čím větší 

                                                   
61 Oriflame. Oriflame Česká republika. [online]. © 2004. [cit. 25. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.oriflame.cz/aboutOriflame/contents/welcomeToOriflameCountry.jhtml 
 
62 Oriflame. Mapa kontaktních míst. [online]. [cit. 26. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://mapa.oriflame-prace.cz/index.php 
 
63 Oriflame. Mapa kontaktních míst. [online]. [cit. 26. února 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://mapa.oriflame-prace.cz/index.php 
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cena, tím menší množství bude spotřebitel poptávat. Racionální spotřebitel se obvykle chová 

racionálně a předvídavě. 

Spotřebitel je z pohledu práva osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 

rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo 

užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.“64 

Společnost Avon nabízí své výrobky na celém území České republiky, které je však 

pro interní potřeby rozděleno do oblastí podle územně správních jednotek krajů a dále do 

očíslovaných zón. Ostrava takto spadá do oblasti Moravskoslezského kraje. Pro potřeby práce 

se však omezíme pouze na město Ostrava. 

Podle Českého statistického úřadu a výsledků akce s názvem Sčítání lidu, domů a bytů 

2001 žilo v Ostravě k 1. březnu 2001 celkem 316 744 obyvatel; poměrově ženy k mužům 

163 726 k 153 018.65 Z tohoto můžeme usoudit, že spotřebitelská základna pro kosmetickou 

společnost Avon Cosmetics je poměrně široká.  

Dále se však musíme zaměřit na věkovou strukturu obyvatelstva. Společnost Avon 

Cosmetics registruje jako své nezávislé kosmetické poradce pouze osoby, které dosáhly 

hranice 18 let věku. Konkrétně nelze podle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 uvést, kolik 

obyvatel města Ostravy dosáhlo věku 18 let, ale můžeme toto číslo uvést po dosažení 20 let. 

Poté se jedná o 244 365 obyvatel starších 20 let; v případě započítáni skupiny 15 – 19 let, je 

počet obyvatel 264 901.66 Z tohoto vyplývá, že Avon Cosmetics může dosáhnout také širokého 

záběru při registrování nezávislých kosmetických poradců. 

Ekonomické prostředí je nedílnou součástí celého makroprostředí. „K úspěšnému 

prodeji je třeba, aby lidé měli kromě zájmu nakupovat i potřebné peníze.“67 Musíme tedy 

započítat, že výrobky dané kosmetické společnosti jsou dostupné za finanční úplatu, proto je 

vhodné usuzovat, že spotřebiteli jsou převážně osoby pobírající mzdu. U mladšího 

obyvatelstva, případně žáků, studentů či učňů, usuzujeme, že směnné prostředky pocházejí od 

zákonných zástupců, tedy potažmo jsou nakupujícími právě zákonní zástupci. 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity rozdělujeme na ekonomicky aktivní a 

ekonomicky neaktivní. K 1. březnu 2001 bylo v Ostravě celkově 160210 ekonomicky 

                                                   
64 Wikipedie, otevřená encyklopedie. Spotřebitel. [online].  [cit. 10. dubna 2009]. Dostupné na World Wide Web: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebitel 
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aktivních obyvatel; z toho zaměstnaných 132495 a nezaměstnaných 27715.68 Z těchto údajů 

vyplývá, že společnost může s relativně slibnými vyhlídkami oslovit více než třetinu celkového 

počtu obyvatelstva. Samozřejmostí je, že Avon ladies a Avon gentlemen oslovují i jiné části 

obyvatelstva, např. ekonomicky neaktivní jedince. 

Neopomenutelným faktorem při rozhodování o nákupu kosmetiky je také životní styl 

jedinců. Životním stylem je míněn způsob života jednotlivce, vyjádřený psychografickými 

faktory, které můžeme rozdělit do tři skupin; tedy činnosti, zájmy, názory.69 V celém životě 

jedince se projevují tyto faktory a utvářejí mimo jiné také jeho status ve společnosti. S tím 

souvisí další aspekty, např. sebevědomí, dobré pocity ze sebe sama aj.  

„Psycholog Albert Mehrabian při svém vědeckém výzkumu zjistil, na jakých faktorech 

závisí účinek mluveného sdělení. Jsou tři: obsah sdělení s podílem 7 %, řeč těla s podílem     

55 %, hlas a technika mluvení s podílem 38 %.“70  Řečí těla není myšlena pouze gestikulace či 

mimika, jedná se také o celkový vzhled člověka. Právě zvolená kosmetika tedy může hrát 

výraznou roli při nejrůznějších setkáních, jednáních či jiných akcích. Kosmetické produkty se 

proto také stávají nepostradatelnými artikly v téměř všech domácnostech. 

 

Pro shrnutí tedy můžeme říci, že společnost Avon Cosmetics má v oblasti města 

Ostravy velice dobré možnosti a při vytvoření správné marketingové strategie taky možnost 

dosáhnout předních příček v prodeji svého zboží. 
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4 Výzkum pov ědomí o centru Avon kosmetiky v Ostrav ě 
 

Abychom mohli spolehlivě provést marketingový výzkum povědomí o centru Avon 

kosmetiky v Ostravě, musíme definovat základní pojmy a postupy, které se provádějí před, 

během a také po realizaci výzkumu. 

 

4.1 Marketingový výzkum 
V určitých situacích, kdy marketingoví manažeři řeší problém na poli odbytu, 

propagace, konkurence apod., není marketingové vyhledávání informací schopno pokrýt 

potřebné spektrum údajů. Manažeři proto vyhledávají firmy, které pro ně vytvoří a zrealizují 

marketingový výzkum; případně tento mohou obstarat vlastními silami.71 

„Efektivní marketingový výzkum zahrnuje pět kroků: definování problému a cílů 

výzkumu, sestavení plánu výzkumu, shromáždění informací, analýza informací a presentace 

výsledků.“ 72 Tento marketingový výzkum může managementu následně pomoci při 

stanovování tržního potenciálu a možného tržního podílu, porozumění potřebám zákazníků a 

tržnímu chování a měření efektivnosti výroby a propagačních aktivit.73 

 

4.1.1 Definování problému a cíl ů 
Definice problému je stěžejní částí celého výzkumného procesu. Management 

marketingu musí přesně definovat, jaký problém se vyskytl a v jaké konkrétní oblasti. Pokud 

tato část selže, dochází  k tomu, že celý výzkum je směřován špatným směrem, a tudíž nemá 

pro danou firmu, potažmo její management, vypovídající schopnost. 

Po definování problému nastává fáze stanovení cílů výzkumu. Existují tři základní cíle 

výzkumu, podle nich poté nazýváme výzkumy explorativními, deskriptivními a kauzálními.74 

Explorativní neboli také badatelský výzkum má za cíl shromáždit předběžné informace 

k osvětlení skutečné podstaty zkoumaného problému; dále pak mohou být navrženy určité 
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hypotézy a myšlenky. Cílem deskriptivního neboli popisného výzkumu je popis určitých 

veličin či situací na trhu. Kauzální výzkum má za cíl prověřit vztahy příčiny a následku.75  

 

4.1.2 Sestavení plánu 
Sestavením plánu výzkumu je myšleno, že se musí management rozhodnout, jaké 

informace bude požadovat od výzkumníků, jakým způsobem tyto informace budou získány a 

také od koho tyto údaje budou získány. 

Management požaduje po výzkumných pracovnících informace, kterou jsou především 

relevantní, spolehlivé, dostatečně rychlé a validní. Informace také můžeme rozdělit na 

informace primární a sekundární, kdy informace primární jsou získávány v souvislosti s cílem 

výzkumu a dříve nebyly shromážděny; sekundární informace naproti tomu již byly dříve 

seskupeny za jiným účelem a jsou stále k dispozici.76 

Sběr primárních informací může být realizován několika postupy, konkrétně pak 

pozorováním, dotazováním, jednozdrojovým datovým systémem, experimentálně, sledovaným 

skupinovým rozhovorem, on-line marketingovým výzkumem.77 

Mezi nejpoužívanější metody můžeme zařadit právě pozorování, což je sledování 

skupiny lidí, akcí nebo určitých situací; dále dotazování, které je vhodné pro získávání 

informací s popisným charakterem; dále experimentální výzkum, který se používá za určité 

vyvolané situace, za různých podmínek.78 

Dalším rozhodnutím managementu je od koho budou tyto údaje získány, tedy sestavení 

výběrového souboru. V tomto případě je nutno rozhodnut o tom, kdo má být sledován, kolik 

takových lidí to bude a jak by měli být lidé do výběrového souboru vybíráni.79 Ve většině 

případů si zadavatel výzkumu určí, jakou cílovou skupinu má tazatel oslovit. Počet lidí ve 

výběrovém vzorku je také na zadavateli, přičemž není nutno, aby výběrový soubor obsahoval 

mnoho lidí.  
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Management musí brát při rozhodování o velikosti vzorku respondentů v potaz také 

otázku statistické spolehlivosti, validity výpovědí a také otázku nejvyšší možné peněžní 

hranice prostředků na realizaci.80 

Způsob vybírání respondentů do výběrového souboru je dvojího druhu, náhodný a 

kvótní. „Náhodný výběr – výběr subjektu do vzorku je podřízen schématu, resp. stereotypu, 

který minimalizuje vliv tazatele. Je stanoven určitý výběrový postup, krok, kterým se tazatel 

řídí.  

Kvótní výběr je založen na myšlenkově opačném přístupu. Předem jsou na základě 

statistiky sociální struktury stanoveny u respondentů, kteří mají být vybráni, jejich sociální 

charakteristiky. Výsledkem je výběr, který odpovídá sociálnímu spektru…“81 

V případě, že zadavatel určí všechny kategorie, je možno přistoupit k samotné realizaci 

výzkumného projektu v terénu. 

4.1.3 Shromaž ďování dat 
Tato část marketingového výzkumu je realizována dvěma způsoby, vlastními silami 

nebo oslovenou společností zabývající se takovými druhy výzkumů. 

V případě, že se jedná o realizaci vlastními silami, pověřuje management realizací 

projektu stálého pracovníka firmy, často se může jednat právě o zaměstnance v sekci 

marketingu. 

Při využití služeb výzkumné společnosti či agentury, zadavatel pouze určí základní 

kritéria, kterými se má společnost při realizaci řídit. Samotná realizace může pak probíhat 

prostřednictvím zaměstnanců firmy, případně externích spolupracovníků. Agentura poté 

předává za úplatu výsledky zadavateli projektu. 

 

4.1.4 Analýza dat a prezentace výsledk ů 
Získaná data mohou být zpracována agenturou, která měla zadáno shromáždění 

informací, případně při realizaci projektu vlastními pracovníky, zpracovává právě tento 

zaměstnanec příslušné údaje.  

„Zpracování údajů by však nemělo být ponecháno pouze na bedrech marketingových 

výzkumných pracovníků, kteří jsou sice často experty na organizaci výzkumu a na statistiku, 

ale těmi, kdo mají hlubší znalosti o dané problematice a musejí stanovit závěrečné rozhodnutí, 
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jsou především manažeři. I ta nejlepší analýza se stává bezvýznamnou, pokud manažer slepě 

přijme chybné interpretace marketingového výzkumného pracovníka. Podobně mohou být 

manažeři pod vlivem předsudků, mít tendenci přijmout výsledky analýzy, která prezentuje 

výsledky, které očekávali, a odmítnout závěry, které nepředpokládali.“82  

V takovém případě je tedy výhodná spolupráce mezi managementem a marketingovým 

týmem společnosti. 

Konečným počinem v rámci realizace marketingového výzkumného projektu je 

vytvoření závěrečné zprávy o výsledcích provedené akce. Tato má jasně definovat počáteční 

problém a cíl projektu, metodu získání informací, charakteristiku výběrového souboru 

respondentů, analyzované výsledky výzkumu a závěrečné hodnocení. 

 

4.2 Vlastní výzkum 
Marketingový výzkum na téma „Povědomí o centrech Avon kosmetiky v Ostravě“ pro 

potřeby této práce můžeme klasifikovat jako výzkum deskriptivní neboli popisný. Cílem se 

stává zmapování povědomí o centrech Avon kosmetiky na území města Ostravy, kdy nejsou 

vyloučeny ani neoficiální Avon centra budovaná z vlastní iniciativy nezávislých kosmetických 

poradců společnosti Avon Cosmetics. 

Sběr informací bude probíhat metodou dotazování za pomoci předem připravených 

otázek sestavených do dotazníku. Konkrétně pak prostřednictvím tazatele. 

Výběrový soubor respondentů bude tvořen podle určité kvóty. Avon kosmetika je 

určena především ženám, proto do výběru respondentů zařadíme právě ženy s výjimkou 

registrovaných Avon ladies. Věková hranice bude omezena pouze spodní příčkou, tedy 18 

let. Toto opatření má své opodstatnění ve výše zmíněné problematice úplaty. Výrobky 

společnosti jsou kupovány za finanční úplatu, proto je nasnadě, abychom jako kupce 

započítávali především osoby výdělečně činné. Při dovršení věku 18 let je pravděpodobné, 

že člověk již nějakým způsobem vydělává. 
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4.2.1 Dotazník 
Dotazník je způsob, jak získávat informace prostřednictvím formuláře.83 

Otázky v dotaznících mohou být rozděleny podle určitých typů. Pokud dělíme otázky 

podle odpovědí, jedná se o dotazy otevřené a uzavřené, kdy otevřené otázky nenabízí 

respondentovi škálu možných odpovědí a uzavřené tyto varianty nabízejí. Dále podle 

tématického členění dělíme otázky na přímé, které se týkají podstaty věci a neobsahují žádný 

skrytý význam, a nepřímé otázky, které mohou svou formulací zastírat pravý smysl dotazu. 

Poté podle pozice v dotazníku na otázky filtrační neboli screeningové, které zajišťují, aby do 

výběrového souboru nevnikly nežádoucí, tedy mimosegmentové, osoby; dále kontaktní otázky, 

které jsou někdy také uváděny jako screeningové; analytické otázky, které tvoří vlastní jádro 

celého dotazníku a jsou pokládány osobám, jež jsme zahrnuli do vybraného souboru 

respondentů. Odpovědi na tyto dotazy nám po analýze mají dát předpoklad pro vytvoření 

správného řešení nastalého a řešeného problému. Podle tohoto pozičního rozdělení ještě 

můžeme použít demografické neboli statistické otázky, které jsou nutné pro zpracování 

výsledků, k tomu, aby bylo možné odpovědi vztahovat k určitému typu spotřebitele a případně 

hledat vazby. Tyto otázky se kladou na konec dotazníku.84 

Pro potřeby této práce je vytvořen dotazník o osmi otázkách. Jak dokládá vytvořený 

dotazník z přílohy č. 1. Otázky jsou v něm koncipovány především uzavřeně, tzn. je nabídnuta 

škála odpovědí. Pouze jediná otázka je koncipována pro otevřenou odpověď. 

 První otázka v tomto dotazníku je screeningová a určí nám, jestli je možno 

respondenta zařadit do výběrového souboru. Další otázka má již výpovědní charakter, ovšem 

při záporné odpovědi dotazování dále nepokračuje. Následné otázky po číslo 7 jsou pravým 

jádrem dotazníku a měly by nám následně dát odpovědi na dotazovaný problém. Poslední 

otázka je doplňující a nemusí být vůbec položena. Její zodpovězení je předem provedeno 

tazatelem. V případě, že si tento není jistý odpovědí, může ji položit respondentovi. 

 

4.2.2 Realizace a vyhodnocení výzkumu 
Realizace výzkumu proběhla dne 30. ledna 2009. Osloveno bylo 120 osob, z toho 96 

bylo vybráno do konečné podoby výběrového souboru.  

První otázka ve znění „Znáte kosmetickou značku AVON?“ byla screeningová a 

z celkového počtu dotázaných vyřadila 18 osob, které odpověděly, že kosmetickou značku 
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Avon vůbec neznají, jednalo se o tři ženy, nebo právě naopak, že ji znají a spolupracují jako 

Avon lady, v tomto případě 15 dotázaných žen. Toto demonstruje tabulka a graf z přílohy č. 2, 

části A. 

Celkový počet respondentů se tudíž zúžil na 102 osoby, které v další části odpovídaly 

na otázku mapující povědomí o existenci Avon center v Ostravě. Otázka v plném znění: „Víte, 

že existují centra kosmetiky Avon v Ostravě?“ Na tuto otázku odpovědělo záporně 6 osob, 

které následně byly z dalšího dotazování vyřazeny. Ostatní respondenti na tento dotaz 

odpověděli kladně, konkrétně pak 14 dotazovaných odpovědělo „ano, navštěvuji jej“  a 82 

„ano, ale nenavštěvuji“ .  Jak ukazuje tabulka a graf z přlohy č. 2, oddílu B. 

Otázka č. 3 již byla pokládána pouze 96 respondentům. Tento dotaz, tedy „Pokud znáte 

centra kosmetiky Avon, která to jsou?“, byla zaměřena na konkrétní znalost Avon center a 

jejich umístění v Ostravě. Nejčastěji bylo identifikováno Avon Café, konkrétně pak v 91 

případech. Tento podnik sídlí v centru města, je zde majitelem soukromá osoba a společnost 

Avon Cosmetics nepřebírá za tento počin žádnou zodpovědnost. Dále bylo jmenováno centrum 

v Moravské Ostravě a to 45krát, centrum v Ostravě – Hrabůvce 28krát a centrum v Ostravě – 

Porubě v 37 případech. Nad těmito již má záštitu společnost Avon Cosmetics. Graficky 

znázorněno tabulkou a grafem v příloze č. 2, oddílu C. 

V pořadí 4. otázka, „Víte, že některá z Avon center nejsou oficiálně spravována 

společností Avon Cosmetics?“, těsně souvisela s předchozí a mapovala, jestli si jsou 

respondenti vědomi, že některá Avon centra nejsou oficiální aktivitou společnosti. Na tuto 

otázku odpovědělo 89 dotázaných z celkového počtu 96 osob záporně a pouhých 7 žen kladně. 

Jak dokládá tabulka a graf z přílohy č. 2, oddílu D. 

Následující dotazy směřovaly k problematice propagace Avon center. Na otázku číslo 

5, „Jak jste se o Avon centrech dozvěděla?“ , odpovědělo 59 žen, že o centrech kosmetiky této 

značky se dozvěděly z internetových stránek či reklam, 31 poté od známých. Ostatní způsoby 

propagace, jako je televize, rozhlas, propagační akce aj., byly označeny pouze šesti ženami. 

Graficky zpracováno tabulkou a grafem v příloze 2, oddíl E. 

Následující otázka, konkrétně č. 6, ve znění „P řesvědčila Vás tato podoba propagace, 

aby jste navštívila Avon centrum?“, se zaměřila na účinnost propagace. 87 dotázaných žen 

odpovědělo, že je propagace Avon center nepřiměla, aby navštívily toto místo, naproti tomu 9 

žen reklama přiměla, aby navštívily centrum kosmetiky společnosti. Jak nám dokládá tabulka a 

graf z přílohy č. 2, oddílu F. 

Posledním dotazem směřujícím k propagaci bylo ve své podstatě určitým návrhem 

podoby reklamy, která by dané respondenty oslovila. Tento dotaz zněl: „Jaká je pro Vás 

nejpřijatelnější podoba reklamy na Avon centra?“ Tuto pomyslnou anketu s přehledem 
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vyhrály televizní a rozhlasové spoty, které označilo 53 žen, dále pak internetová reklama, jenž 

byla vybrána v 31 případech. Letáky, billboardy a propagační akce zvolilo jako nejpřijatelnější 

způsob reklamy dohromady 12 žen. Tuto situaci graficky zobrazuje tabulka a graf z přílohy č. 

2, oddílu G. 

Poslední otázka byla tazatelem pokládána pouze v případech, kdy nebylo možno 

jednoznačně určit věkovou skupinu respondenta. Jednalo se o dotaz „Jste žena ve věku:“ , 

odpovědi byly na výběr pouze dvě, tedy „a) do 18 let“ a „b) nad 18 let“. Ve všech případech 

se jednalo o ženy ve skupině nad 18 let. Jak nám ukazuje zpracovaná tabulka a graf z přílohy č. 

2, oddílu H. 

Z pozice tazatele mohu vyhodnotit výsledky dotazníku jako přínosné. Z těchto 

výsledků totiž vyplývá nedostatečná informovanost potenciálních zákazníků o existenci Avon 

center v Ostravě a tedy taky jejich neuspokojivá propagace v médiích. Můžeme však říci, že 

tato nedostatečná propagace se netýká celé společnosti, nýbrž zmíněných center kosmetiky 

společnost Avon Cosmetics. 

Další část vyhodnocení nám říká, že propagace Avon center sice existuje, ale není 

vyvíjena nejlepším směrem. Pokud se podíváme na výsledky odpovědí u otázky č. 5, tedy 

výsledky na dotaz „Jak jste se o Avon centrech dozvěděla?“ , musíme reagovat na fakt, že 31 

z celkového počtu 96 žen odpovědělo, že se o centrech Avon kosmetiky dozvěděly od svých 

známých. Tento výsledek můžeme pojmout dvěma způsoby. Jako první můžeme uvést, že 

oslovené ženy mají informované známé; druhou variantou ovšem může být, že se centra 

kosmetiky propagují např. jen v určitých lokalitách a ostatní místa jsou vyloučena. 

Poslední hodnocená otázka nám osvětluje a případně může dát podnět marketingovým 

zástupcům firmy k lepšímu směřování reklamních kampaní. Pro oslovené respondenty byla 

nejpřijatelnější forma reklamní kampaně prostřednictvím prostředků masové komunikace, 

konkrétně poté prostřednictvím televizních a rozhlasových spotů, případně internetu. V tomto 

případě by se dalo navrhnout vytvoření celorepublikové kampaně na podporu center kosmetiky 

Avon. V konkrétních lokalitách by však bylo nejspíš spolehlivější vytvořit reklamní spoty 

propagující také konkrétní Avon centrum a jeho služby pro veřejnost. 
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5 Využití řešené problematiky v médiích 
 

Využít řešenou problematiku pro žurnalistické zpracování jsem se rozhodla dvěma 

způsoby. Prvním bude pohled z pozice případného zástupce firmy a druhý z pozice 

nezávislého žurnalisty.  

Prvá část bude charakterizovat některé možnosti firmy, kterými mohou vylepšit 

reklamní pozici na trhu. Druhá část bude realizována prostřednictvím dvou rozhovorů 

nezávislých kosmetických zástupců konkurenčních firem, komentářem na téma „Komunikace 

kosmetických center se zákazníky“ a anketou mezi potenciálními zákazníky. 

 

5.1 Možnosti firmy 
Podle mnou vytvořeného a zpracovaného výzkumu vyšlo najevo, že reklamní 

propagace center kosmetiky Avon je nedostačující. Oslovení respondenti v mnoha případech 

nezaregistrovali žádoucí reklamní kampaň v médiích, která by je natolik oslovila, aby se 

rozhodli tato centra navštívit. 

Firma může volit z několika možností nápravy. V prvé řadě je ovšem nutno vytvořit 

segmentační skupiny, na které se bude firma se svou kampaní zaměřovat. Dále pak je třeba 

určit médium, které danou skupinu obyvatel nejvíce ovlivňuje a které tudíž bude nástrojem 

budoucí marketingové komunikace. 

Marketingoví poradci mohou v tomto případě vyjít z Laswellova komunikačního 

modelu, který je již výše zmíněn v subkapitole 2.2 s názvem Komunikační modely. V tomto 

modelu je uvedeno, že pro komunikaci se zákazníky je třeba vybrat správně sdělení,  které 

bude přeneseno k obyvatelům prostřednictvím optimálního média. Poté je třeba čekat na 

dekódování potenciálními zákazníky a analyzovat podle reakcí, jestli byla reklamní kampaň 

nastavena správně. V případě špatné odezvy musí marketingoví poradci analyzovat, která část 

přenosu informace selhala, případně vytvořit výzkum, který by mezi zákazníky odhalil chybné 

kroky firmy při realizaci této činnosti. 

Výše zpracovaný výzkum byl orientován na ženy starší 18 let. Tedy už tato informace 

nám vykazuje určitý segment, který je třeba postihnout. Ženy velice často využívají kosmetiku 

k tomu, aby zvýšily své šance na úspěch v nejrůznějších sférách života. Právě na tomto je třeba 

stavět mediální kampaň, protože právě společnost Avon Cosmetics může být cenným 

partnerem při těchto snahách o úspěch. 

Výše zmíněný výběr média je neopomenutelný. Mnou zpracovaný výzkum dokládá, že 

internet se stává stále mocnějším médiem a společně s televizí oslovuje nejvíce lidí. Proto je 
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třeba zaměřit pozornost právě na tato masová média, která mohou přimět potenciální 

zákazníky, aby si značky Avon, kosmetiky této značky a kosmetických center více všímali a 

začali se o ně také aktivně zajímat. 

5.2 Interview s Avon lady 
S paní Evou Lipinovou jsme si povídaly za slunečného dne počátkem dubna o tom, co 

ji vedlo k tomu, aby se stala Avon lady, jak je spokojená s vývojem společnosti, a také co jí 

samotné přináší spolupráce s touto světovou kosmetickou firmou. 

 

Paní Lipinová, jak dlouho už spolupracujete s firmou Avon Cosmetics a jak jste se 

k práci Avon lady dostala? 

S firmou spolupracuji od roku 2002, kdy mi její výrobky detailně představila tehdejší 

koordinátorka pro oblast Frýdku – Místku Pavla Tomuňáková. Zpočátku jsem kupovala 

výrobky pouze pro svou rodinu, ale když se mě známí začali ptát na tuto značku, rozhodla 

jsem se pro hlubší spolupráci a možnost výdělku prostřednictvím práce kosmetického poradce. 

Dnes jsem registrovaná jako Avon lady a výrobky z Avonu plní domovy mnoha mých 

známých a kolegyň z práce. 

Co Vám osobně přináší spolupráce s touto kosmetickou společností? 

Jedním slovem bych řekla radost. Mnohem více se stýkám s některými svými přáteli, 

kamarádkami ještě ze školy apod. Vždy si popovídáme o různých věcech a kosmetika, hadříky, 

muži… to jsou naše nejoblíbenější témata. Proto je taky velice časté, že se naše konverzace 

stočí právě na Avon. Navíc jsem ráda, že si můžu takto přivydělat. 

Za dobu Vaší spolupráce prošla firma a především její výrobky mnoha změnami. Které 

vnímáte pozitivně a které naopak? 

To je velice různorodé. Většinou se snaží firma jít kupředu ve všech ohledech. 

Pozitivně vnímám především relativní stálost cen u výrobků, možnost dobrého výdělku pro 

Avon lady, různé soutěže pro zákazníky, což pomáhá hlavně nám, prodejcům, protože výhra 

např. zájezdu k moři je už hodně velká motivace pro nákup zboží. Osobně si pak myslím, že se 

firma hodně zviditelnila charitativními projekty, jako je Pochod proti rakovině prsu aj. Naopak 

bych negativně viděla fakt, že si Avonky nemohou vyzvednout balík v některém z Avon center 

např. v Ostravě, což by některým určitě zjednodušilo práci. 

Zmínila jste Avon centra. Jste seznámena s jejich fungováním a navštěvujete je? 

Musím přiznat, že přesně nevím, co obnáší vedení tohoto centra, ale už jsem navštívila 

jedno takové v Hrabůvce. Byla jsem tam pouze jednou na jedné prezentační akci k novému 

parfému. Myslím si, že je to výborná podpora výrobků, které si mohou Avon ladies i zákazníci 

prohlédnout, ale těchto center je velice málo. 
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Víte, že některé Avon ladies vlastními silami budují Avon centra případně prodávají 

výrobky značky Avon prostřednictvím internetových obchodů? 

Ano, vím, že takové centrum existuje také v Ostravě, ale nevím, kde přesně to je. Moc 

se mi tyto akce nelíbí. 

Můžete mi konkrétně říci, co Vám na těchto akcích vadí? 

Samozřejmě. Avon vždy prodával své výrobky prostřednictvím zástupců, kteří mluví 

s konkrétními lidmi a dokážou jim poradit, protože je znají. Některé mé kamarádky si koupily 

zboží v Avon centru v Ostravě, toto ale nefungovalo správně a poté chtěli u mě zboží vrátit. To 

ale nejde a musely tedy jet zpět do Ostravy a poté znovu za čas pro vyměněný výrobek. Mnoho 

mých kamarádek přestalo takto značce důvěřovat a nenakupují již ani u mě. 

Co si tedy myslíte o internetových obchodech? 

Odpověděla bych podobně jako na předchozí otázku, ovšem hodně lidí si rozmyslí 

nákup přes internet, pokud musí také zaplatit poštovné a nemají zaručeno, že výrobky jim 

budou vyhovovat. Nikomu bych internetovou objednávku nedoporučovala, pokud si nejsou 

jistí, že výrobek opravdu chtějí. Zaplatit poštovné za doručení a potom ještě za vrácení, pokud 

to ovšem bude možné, není nejlevnější záležitostí. 

Co tedy Vy osobně doporučujete? 

Myslím si, že původní koncept společnosti, tedy prodávat zboží prostřednictvím 

kosmetických poradců, je to nejlepší pro prodej. Hodně lidí navzdory novým technologiím 

stále rádo nakupuje od živých lidí. U tohoto způsobu nejde jenom o nákup, ale také o 

popovídání a radu někoho, kdo dané věci rozumí. 

Děkuji za rozhovor. 

 

5.3 Interview s nezávislým kosmetickým poradcem spole čnosti 
Oriflame 

Roman Tietz, jeden z prodejců kosmetiky Oriflame, mi poskytl rozhovor o firmě 

Oriflame, o tom, co mu přináší spolupráce a co by chtěl vylepšit. 

Jak dlouho už spolupracujete s firmou Oriflame a jak jste se stal nezávislým 

kosmetickým zástupcem? 

S firmou Oriflame spolupracuji víc než rok. Nezávislým poradcem jsem se stal díky 

své sestře, která mi poskytla veškeré informace a také mě zaregistrovala. 

Co Vám osobně přináší spolupráce s touto kosmetickou společností? 

Je toho spousta. Především tedy nákup kosmetiky pro mou vlastní potřebu, ale nejen tu, 

za velice zajímavé ceny. Dále pak mám možnost seznámit se s novými lidmi. 
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Společnost se v této době začíná orientovat také na nekosmetické výrobky. Změn je ale 

mnohem více. Které vnímáte pozitivně a které naopak? 

Pozitivně hlavně vnímám orientaci firmy na wellness výrobky – pro zdravý životní 

styl. Myslím si, že je to oblast, která má do budoucna velkou perspektivu. A samozřejmě to 

přináší zisk nejednomu kosmetickému poradci. Vyloženě negativně se nedívám na nic, možná 

bych vylepšil propagaci společnosti jako celku. 

Víte, že někteří zástupci společnosti prodávají výrobky prostřednictvím internetových 

obchodů, což porušuje základní koncepci firmy prodávat zboží prostřednictvím přímého 

prodeje?  

Ano, vím, jakou politiku zastává společnost Oriflame. Samozřejmě jsem se také setkal 

s internetovými stránkami, které nabízejí kosmetiku této značky. Osobně si myslím, že pokud 

nejsou tito lidé konkrétně jmenováni a ani stíháni, je pouze na nich, jakým způsobem prodávají 

výrobky Oriflame. 

Stavíte se k této situaci tedy pozitivně? 

Takhle bych to přímo neřekl. Je na uvážení každého člověka, jakým způsobem chce 

nabízet zboží. Pokud se rozhodne pro internetový obchod a společnost Oriflame toto 

nepostihuje, nevidím v tom problém. Samozřejmě je velice neetické, aby kosmetický zástupce 

propagoval nějakou značku a zároveň porušoval základní koncepci prodeje dané značky. 

Jaký způsob nákupu doporučujete zákazníkům Vy? 

Opět říkám, že je to na uvážení jedince, ale já osobně preferuji a taky doporučuji 

osobní kontakt s člověkem. Přinejmenším zákazník vidí, s kým obchoduje. 

Mapujete si Vy osobně nějakým způsobem konkurenci? 

Každý prodejce musí mít alespoň tušení o jiných firmách ve stejném oboru. Osobně si 

myslím, že takovou konkurencí pro Oriflame je hlavně Avon. Každá z těchto značek má své 

zákazníky a myslím si, že ani jedna z firem se nesnaží velkou kampaní přetáhnout kupce 

konkurenci.  

Podle Vás by tedy velká marketingová kampaň mohla jednu z firem dostat na pomyslné 

první místo v prodeji? 

Samozřejmě. Možná je to jenom můj dojem, ale kdy se naposledy objevila u těchto 

firem vůbec nějaká nová propagace, kromě té televizní na určité výrobky? Je docela možné, že 

by to byl přínos nejen pro firmy, ale taky pro jejich prodejce a zákazníky. 

Děkuji za rozhovor. 
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5.4 Anketa 
Anketa na téma propagace center kosmetiky Avon byla realizována 15. února v centru 

města Ostravy. Náhodně vybraní respondenti odpovídali na tři následující otázky. 

1. Znáte kosmetickou značku Avon? 

2. Znáte některá z Avon center v Ostravě? 

3. Myslíte si, že Avon dostatečně propaguje svá centra? 

 

 

 

 

 

 

Lucie E. (21) 

1. Ano, znám ji už několik let. 

2. Znám pouze jedno v centru města. 

3. Určitě ne už proto, že znám pouze jedno z center a mám pocit, že jsem zatím 

nezaregistrovala žádnou propagaci. 

 

 

Iva K. (19) 

1. Ano, už dlouho. 

2. Ne, nevěděla jsem, že vůbec nějak jsou. 

3. Samozřejmě si myslím, že propagace naprosto selhala. 

 

 

Michal R. (21) 

1. Ano, ale ne moc dlouho. Začal jsem ji používat díky své přítelkyni. 
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2. Bohužel ne. 

3. Už z důvodu, že žádné z center neznám, propagace asi nebude silnou stránkou firmy. 

 

 

Kateřina B. (22) 

1. Ano, byla jsem Avon lady. 

2. Znám jich několik. 

3. Myslím si, že propagace je dostatečná, ovšem pouze mezi Avonkami.  

 

 

Kateřina Č. (19) 

1. Ano. 

2. Vím, že jedno takové centrum je v Porubě. 

3. Moc ne, protože o centru Avon jsem se dozvěděla úplnou náhodou. 

 

5.5 Komentá ř 
Avon s i bez 

Takto by se dalo nazvat počínání světové společnosti Avon Cosmetics na poli 

marketingové propagace. 

Od roku 1991, kdy Avon začal působit v České republice, byla založena již tři centra 

kosmetiky této značky v Ostravě. Tato centra se rozvíjejí, přibývají v nich nové výrobky, 

možnosti vyzkoušení pro samotné zákazníky a jiné podpůrné akce. Ale kdo jich využívá? Je 

možné, že jsou tyto výhody a možnosti určeny pouze určitému spektru vybraných jedinců. 

Kolik obyvatel Ostravy vůbec tuší, že centra Avon kosmetiky jsou ve městě 

vybudována? Odpověď na tuto otázku by vyjadřovala pravděpodobně velice žalostná cifra. 

Další otázka se pak nabízí sama. Proč tomu tak je? Mohla selhat domluva vedení marketingu; 
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propagaci si měly zajistit samotná centra; propagace vůbec neměla proběhnout atd. Hypotéz 

lze vymyslet samozřejmě mnoho, ale proč spekulovat o příčinách tohoto nezdaru, když 

společnost Avon Cosmetics zaměstnává osoby mající pověření komunikovat s veřejností? 

Jedno české přísloví praví: „Proč dělat něco jednoduše, kdy to jde složitě?“ Je docela 

možné, že se tímto pořekadlem nechala společnost inspirovat při budování oddělení 

komunikace s veřejností. Čím složitěji se bude muset člověk dostávat k informacím, tím lépe. 

PR oddělení, u kterého je předpoklad komunikace nejen s veřejností mediální, ale s veřejností 

nejširší, mlčí jako hrob. Komunikace nevázne, spíše neexistuje. 

Proto můžeme vymyslet různé pohádky o takto známé kosmetické společnosti, o jejich 

výrobcích, službách i praktikách. Nikdo se nepostaví na obranu. Ale kdo ví, třeba se veřejnost 

dočká chvíle, kdy se PR zástupci odhalí světu. 
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6. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat komunikaci kosmetických center 

společnosti Avon Cosmetics v Ostravě. 

Mnou vytvořený výzkum hovoří jasně v neprospěch marketingových pracovníků firmy, 

jelikož propagace a případná komunikace Avon center se minula účinkem, případně nebyla 

vůbec zákazníky registrována. 

Výzkum z této práce také poukazuje na fakt, že centra kosmetiky Avon nejsou pro 

potenciální zákazníky, a také pro samotné nezávislé kosmetické poradce příliš lákavá. Jejich 

struktura a práce v nich není pro zmíněné ani příliš jasná, což dokladuje taky jejich nezájem o 

bližší seznámení. 

Dále se zabývám otázkou mediální propagace. Z pohledu respondentů ve výsledcích 

mého výzkumu pro účel této práce je naprosto špatně cílena jakákoliv reklama. Lidé se dnes 

zaměřují na média moderní doby, tedy především na internet a televizi. Tato média disponují 

velmi úrodnou půdou pro reklamu zboží i služeb, čehož však společnost do této doby velice 

málo využila. Důsledkem je malá informovanost, což již doložily předešlé kapitoly této 

bakalářské práce. 

Firma Avon Cosmetics působí na českém trhu již více než 19 let. Za tuto dobu se 

dostala mezi uznávané a respektované výrobce kosmetiky, mezi nejlepší prodejce v oblasti 

osobního prodeje a také mezi společnosti aktivně se angažující na poli pomoci potřebným. 

Proto je velice s podivem, že komunikace vázne. Nejen na poli marketingové 

komunikace, ale také v oblasti PR, tedy styku s veřejností. Je třeba se nad tímto zamyslet. 

Ve své práci jsem navrhla možnosti, kterými se může společnost zaobírat. Jedná se 

obecně o využití Laswellova komunikačního modelu, konkrétně pak využití moderních 

nástrojů přenosu mediálních sdělení k vybranému segmentu zákazníků. 

Pokud bychom chtěli usuzovat z nynějších závěrů na budoucnost, byla by tato pro 

firmu velice nelichotivá. Ovšem pouze po uplynutí času lze opět analyzovat, které aspekty 

komunikace firmy, potažmo center kosmetiky značky Avon, byly napraveny a které stále 

zaostávají. 
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Příloha č. 1 

Dotazník 
 

1. Znáte kosmetickou značku AVON? 
a) ano, jsem Avon lady 
b) ano, nakupuji tuto značku 
c) ano, ale nenakupuji tuto značku 
d) ne, neznám 

 
2. Víte, že existuji centra kosmetiky Avon v Ostravě? 
a) ano, navštěvuji jej 
b) ano, ale nenavštěvuji 
c) ne, neznám žádná 
 
3. Pokud znáte centra kosmetiky Avon, která to jsou? 
………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………...…
…….………………………………………………………………………………...……
……….………………………………………………………………………………....... 
 
4. Víte, že některé z Avon center nejsou oficiálně spravována společností Avon 

Cosmetics? 
a) ano 
b) ne 
 
5. Jak jste se o Avon centrech dozvěděla? 
a) z televize, rozhlasu 
b) z internetu 
c) od známých 
d) z propagační akce pořádané společností 
e) jinak 
 
6. Přesvědčila Vás tato podoba propagace, aby jste navštívila Avon centrum? 
a) ano 
b) ne 

 
7. Jaká je pro Vás nejpřijatelnější podoba reklamy na Avon centra? 
a) televizní a rozhlasové spoty 
b) internet 
c) letáky, billboardy 
d) propagační akce 
e) jiná 
 
8. Jste žena ve věku: 
a) do 18 let 
b) nad 18 let 
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Příloha č. 2 

Grafické zpracování dotazník ů 
 
Část A 
 
Otázka č. 1 Znáte kosmetickou zna čku AVON? 
škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) ano, jsem Avon lady 15 
b) ano, nakupuji tuto značku 78 
c) ano, ale nenakupuji tuto značku 24 
d) ne, neznám 3 
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Část B 
 
Otázka č. 2 Víte, že existují centra kosmetiky Avon v Ostra vě? 
škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) ano, navštěvuji jej 14 
b) ano, ale nenavštěvuji 82 
c) ne, neznám žádná 6 
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Část C 
 
Otázka č. 3 Pokud znáte centra kosmetiky Avon, která to jso u? 
nejčastější odpov ědi počet odpov ědí 
Moravská Ostrava 45 
Ostrava centrum 91 
Ostrava - Hrabůvka 28 
Ostrava - Poruba 37 
 

45

91

28
37

0

20

40

60

80

100

Počet odpov ědí

Moravská
Ostrava

Ostrava
centrum

Ostrava -
Hrabůvka

Ostrava -
Poruba

Nejčastě jší odpov ědi

Otázka č. 3

 
 
Část D 
 
Otázka č. 4 Víte, že některá z Avon center nejsou oficiáln ě spravována spole čností Avon 
Cosmetics? 
škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) ano 7 
b) ne 89 
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Část E 
 
Otázka č. 5 Jak jste se o Avon centrech dozv ěděla? 
škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) z televize, rozhlasu 4 
b) z internetu 59 
c) od známých 31 
d) z propagační akce pořádané společností 2 
e) jinak 0 
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Část F 
 
Otázka č. 6 Přesvědčila Vás tato podoba propagace, aby jste navštívila Avon centrum? 
škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) ano 9 
b) ne 87 
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Část G 
 
Otázka č. 7 Jaká je pro Vás nejp řijateln ější podoba reklamy na Avon centra? 
škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) televizní a rozhlasové spoty 53 
b) internet 31 
c) letáky, billboardy 4 
d) propagační akce 8 
e) jiná 0 
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Část H 
 
Otázka č. 8 Jste žena ve v ěku:   

škála odpov ědí počet odpov ědí 
a) do 18 let 0 
b) nad 18 let 96 
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