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1. Úvod 

V dnešnej dobe existuje na trhu veľké množstvo konkurenčných firiem, 

ktoré bojujú o získanie nových zákazníkov a udržanie si doterajších zákazníkov. 

Na to využívajú rôzne formy komunikácie a tvoria nové moderné možnosti 

podpory predaja. Spotrebitelia sú tak denne vystavovaní množstvu komerčných 

správ distribuovaných prostredníctvom rádia, televízie, internetu, tlačených 

periodík, billboardov, letákov, pouličných plagátov, reklamných áut. S reklamou 

sa stretávame na každom kroku a hlavne v obchodných domoch, 

hypermarketoch, či supermarketoch, kde sú naviac využívané aj reklamné 

akcie, ktoré majú za cieľ prilákať zákazníkov k vyskúšaniu tovaru. Ako médium 

tejto reklamy sú používané hostesky, alebo promotéri oblečení v reklamných 

kostýmoch. 

Niektorí ľudia možno nepoznajú význam slova ,,promotér“, pretože 

pochádza z anglického slova. Promotér je sprostredkovateľom niektorých 

techník komunikácie v mieste predaja napr. ochutnávok, predvádzania, súťaží. 

Počas promoakcie sa stáva súčasťou maloobchodu. Je vyberaný reklamnou 

agentúrou a má za úlohu získavať nových potenciálnych zákazníkov nepriamo, 

napríklad prezentovaním produktov predajcom v obchodoch alebo priamo 

predvádzaním zákazníkom na rôznych frekventovaných miestach. 

I ja som mala možnosť zapojiť sa ako promotérka na ochutnávkach 

výrobkov Activia od spoločnosti Danone. Bola to pre mňa veľmi pozitívna 

skúsenosť. Pri tejto práci som sa naučila lepšie komunikovať so zákazníkmi, 

nenechať sa odradiť ich zlou náladou, či nezáujmom. A práve toto bol podnet 

k výberu témy mojej bakalárskej práce ,,Analýza promotéra a jeho komunikácie 

v mieste predaja“, ktorú budem riešiť pomocou metódy marketingového 

výskumu. 

Danone je známa značka na celosvetovom trhu mliečnych výrobkov a je 

veľkou konkurenciou pre mnoho menších firiem. Touto prácou sa pokúsim 

zistiť, či promoakcie zadávané reklamným agentúram spoločnosťou Danone sú 

účinné, čo by ich zákazníkov viac motivovalo ku kúpe, poprípade sa budem 

snažiť navrhnúť iné možné formy podpory predaja výrobkov Activia. 
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2. Charakteristika trhu mlie čnych výrobkov a  miesta 

predaja 

2.1 Trh mlie čnych výrobkov 

Momentálna situácia na trhu mliečnych výrobkov ČR nie je veľmi 

priaznivá. Súčasné dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy vedú k 

stagnácii odbytu na spoločnom trhu Európskej únie a negatívne ovplyvňujú 

vývoj mliekarenstva v ČR. V roku 2008 sa zastavil rast domácej spotreby 

mliekarenských výrobkov a konzumného mlieka a znížil sa odbyt českých 

výrobkov na zahraničné trhy. Pokles vývozu mliečnych výrobkov bol 

zapríčinený predovšetkým zrušením regulácie trhu v Európskej únii v roku 

2007, tým narástli zásoby v Európskej únii a podiel mliečnych výrobkov 

z Európskej únie poklesol na svetovom trhu približne na polovicu. Európska 

komisia v januári 2009 schválila opatrenia, ktoré však prišli neskoro a ešte sa 

neprejavili. [13] 

Po vstupe ČR do EÚ sa výrazne zvýšil dovoz mliečnych výrobkov – 

v roku 2008 oproti roku 2003 o cca 250 % (viď Tab. 2.1). 

    Tab. 2.1 Saldo zahrani čného obchodu mlie čnych výrobkov 

 

 

 

 

 

 

 

Roky Vývoz Dovoz Saldo 

2000 6 436 2 284 4 154 

2001 7 487 2 668 4 818 

2002 5 150 3 328 1 910 

2003 5 715 3 719 1 997 

2004 7 637 4 992 2 645 

2005 9 247 6 495 2 751 

2006 11 742 7 584 4 156 

2007 14 703 9 382 5 322 

2008 13 780 8 861 4 919 
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Vývoj zahr.obchodu mlékem a mlé č.výrobky po ode čtu suroviny, 
tj. nezahušt ěného mléka v mil.K č
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Kladné saldo zahraničného obchodu mliečnych výrobkov (maslo, sušené 

mlieka, syry, tvarohy a ďalšie) v roku 2003 vo výške 2,5 mld. Kč sa v roku 2008  

znížilo na 100 mil. Kč (viď Graf č. 2.1).   

 

 

           

 

 

 

 

Zdroje Tab. 2.1 a Obr. 2.1: http://www.zscr.cz/clan ek.php?m=1&seid=6&cid=1605  

V Českej republike funguje cez 60 mliekarní, ich počet je stabilný. Mnoho 

mliekarní má ekonomické problémy, pričom najviac sa to týka podnikov 

zameraných na komoditné výrobky pre export. Najvýraznejší prepad cien sa 

prejavil u sušeného mlieka a naopak najlepšie sa na trhu darí výrobcom 

rôznych špecialít. [13] 

2.1.1 Ceny mlieka a mlie čnych výrobkov 

 Chov kráv a produkcia mlieka sú stále jedným z hlavných  pilierov 

českého poľnohospodárstva, avšak hrozí, že časť mliečnej produkcie nebude 

odobraná. V minulých rokoch boli tržby za mlieko v priemere ročne cca 20 mld. 

Kč a za hovädzie mäso 5 mld. Kč, teda zabezpečovali cca 20 - 25 % príjmov 

poľnohospodárskych  podnikov. Priemerná cena mlieka za rok 2008 je 8,45 Kč 

(viď Graf č.2.2). Ceny mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2007 a na začiatku 

roku 2008 boli mierne zvýšené, avšak terajšia situácia na trhu s mliekom a 

mliečnymi výrobkami je celkom opačná. Vzhľadom k zvýšeniu ponuky na 

svetových trhoch a zníženiu dopytu na vnútornom trhu boli tržné ceny 

 Obr. 2.1 Saldo zahrani čného obchodu mlieka a mlie čnych výrobkov 
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Vývoj náklad ů za mléko a ceny placené zem. výrobc ům za mléko 
v Kč/l
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mliečnych výrobkov stlačené takmer na intervenčnú úroveň alebo dokonca pod 

ňu. Cena vyplácaná producentom mlieka odráža túto situáciu, pričom už boli 

zaznamenané výrazné poklesy cien a je pravdepodobné, že ceny budú klesať i 

naďalej. [14] 

Obr. 2.2 Ceny mlieka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.zscr.cz/clanek.php?m=1&seid=6&cid =1605 

Pokles cien mlieka a mliečnych výrobkov začal v prvom polroku roku 

2008. Z medziročného porovnania obchodných cien mliekarenských výrobkov 

medzi júnom 2007 a júnom 2008 vyplýva, že hlavné nosné výrobky vykazujú 

výrazný cenový pokles. Cena polotučného trvanlivého mlieka v kartónovej 

škatuli sa medziročne znížila o 0,31 Kč z 10,78 Kč/l na 10,47 Kč/l, tj. o 2,9 %. 

Najvýraznejšie sa zmenila cena čerstvého masla 250 g v alobalovej fólii z 81,67 

Kč/kg na 76,32 Kč/kg o 6,6 %. Syr Eidamská tehla 30 % poklesol v cene z 

84,52 Kč/kg na 81,17 Kč/kg o 4,0 % . Pozitívny cenový vývoj dosiahli len menej 

významné výrobky – mlieko polotučné v sáčku 1 l o 11 % a tvaroh mäkký 250 g 

o 11,1 %. [15] 

Ak porovnáme tento celkovo negatívny vývoj obchodných cien 

mliekarenských výrobkov so skutočnosťou, že sa v sledovanom období zvýšila 

farmárska cena nakupovaného mlieka zo 7,99 Kč/l v júni minulého roku na 8,44 

Kč/l v júni roku 2008, tj. o 5,6 %, je z uvedených údajov jednoznačné, že 

mliekarenský priemysel ČR v súčasnom období je ekonomicky nevyvážený a 
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takýto stav si vyžaduje bezodkladné riešenie. Jeho ťažisko spočíva 

predovšetkým vo vzájomnej dohode medzi producentmi a spracovateľmi na 

cene nakupovaného mlieka, ktorá by vo svojich dôsledkoch mala znamenať 

šancu pre úspešné prekonanie cenových zvratov pre oba prepojené a na sebe 

vzájomne závislé partnerské sektory. [15] 

     Tab. 2.2 Výroba mlieka a mlie čnych výrobkov 

 

Jogurtové výrobky 

Výroba jogurtov sa v prvom polroku tohto roku v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku znížila na 70 831 ton (viď Tab. 2.3). Podiel ochutených 

výrobkov tejto skupiny sa znížil o 12,6 % na 75,1 % -  53 179 ton. Súčasne sa 

znížil i podiel výroby nízkotučných jogurtov o 2,4 % na 11,2 % - 5 970 ton.  

Tab. 2.3 Výroba jogurtových výrobkov 

 

Zdroj Tab. 2 a 3: http://www.agral.cz/Portals/15/pd f/PZ9-2008.pdf 
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2.2 Spolo čnos ť DANONE  

Vo svojej práci sa zaoberám podporou predaja výrobkov značky Activia 

zo spoločnosti Danone, ktorá pôsobí na trhu mliečnych výrobkov. 

2.2.1 História 

História spoločnosti Danone vedie k začiatku minulého storočia. Prvé 

jogurty Danone vyrobil Issac Carasso v roku 1919 v Španielsku. Hlavným 

podnetom bol hromadný výskyt črevných chorôb u malých detí v Barcelone. 

Issac Carasso naviazal na prácu nositeľa Nobelovej ceny profesora Mečnikova, 

ktorý sa zaoberal blahodarnými účinkami jogurtu na ľudské zdravie a na 

tradičné metódy výroby jogurtu na Balkáne. Jogurty Danone sa pôvodne 

predávali na doporučenie lekárov v lekárňach. Onedlho sa výroba jogurtov 

rozšírila aj do Francúzska a neskôr do celého sveta. Okrem ekonomického 

cieľa má spoločnosť Danone za cieľ podporovať aj vedu a výskum, vzdelávanie 

a šírenie informácií, na ktoré dáva každým rokov viac financií. [16] 

Počiatok histórie nachádzame v spojení dvoch výrobcov skla v roku 

1966, kedy Souchon Neuvesel (výrobca sklenených obalov) a sklárne Boussois 

(výroba hladkého skla) vytvárajú Boussois-Souchon-Neuvesel - koncern známy 

pod skratkou BSN. Prezidentom spoločnosti, ktorej obrat dosahuje miliardu 

frankov, sa stal pán Antoine Riboud. [16] Neskôr tento koncern expandoval na 

potravinársky sektor a získal ďalšie spoločnosti a továrne na výrobu rôznych 

potravín. V 90-tych rokoch spoločnosť BSN zakladá svoje pobočky aj 

v krajinách ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovenská republika, 

Bulharsko a Rusko. Z koncernu BSN sa stáva Group DANONE. Od roku 1996 

je prezidentom spoločnosti pán Franck Riboud. Groupe Danone je najväčším 

výrobcom čerstvých mliečnych výrobkov na svete a druhým najväčším 

producentom minerálnej vody. [16] 

2.2.2 Danone a.s. a ČR 

V roku 1991 vstupuje Danone do Benešovskej mliekarne a zahajuje tým 

svoje úspešné pôsobenie v Českej republike. Momentálne je Danone a.s. 
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súčasťou Groupe Danone, jeden z najväčších svetových potravinárskych 

koncernov. Využívaním najnovšej technológie a poskytovaním kvalitných 

výrobkov si získali veľký okruh zákazníkov a stali sa tak najpredávanejšími 

mliečnymi produktmi v ČR. Spoločnosť Danone sa zapája do rôznych projektov 

(Ostrovy života), prispieva do fondov (Fond humanity Českého červeného kríža, 

Inštitút Danone), je partnerom detských domovov v benešovskom kraji, ktorým 

poskytuje finančné prostriedky a usporadúva rôzne akcie. [16] 

Danone stojí pri založení Medzinárodného výskumného centra Daniela 

Carassa – Vitapole v roku 1983, ktoré sa zaoberá výskumom potravinárskych 

výrobkov a ich ideálnym zložením. V roku 1998 spoločnosť zakladá Inštitút 

Danone, najprv vo Francúzsku a následne i v rade zemí Európy. V ČR zakladá 

Inštitút Danone v roku 1993. Poslaním inštitútu je podnietiť nutričný výskum, 

zdokonaliť znalosti verejnosti o výžive a zlepšiť kvalitu výživy verejnosti. Okrem 

výskumu Danone chráni životné prostredie už pri vývoji výrobku až po 

zaobchádzanie použitého obalu výrobkov, preto dbá na neznečisťovanie 

pôdneho profilu a ovzdušia a udržovanie čistoty vody. Pravidelne preveruje a 

neustále zlepšuje systém environmentálneho riadenia spoločnosti podľa 

medzinárodne uznávaného štandardu ISO 14001:2004. [16]  

2.2.3 Výrobky 

Spoločnosť Danone zameriava svoje výrobky do troch oblastí: [16] 

o čerstvé mliečne výrobky 

o nápoje 

o pečivo (sušienky, oplátky, atď.) 

Svoje výrobky predáva pod rôznymi značkami, ktorých logá sú na obr. 2.3: 

Actimel - mliečny nápoj, ktorý je vyrobený špecifickým procesom kysnutia za 

použitia troch druhov živých mliečnych kultúr. Predávaný v rôznych príchutiach. 



8 

 

Activia - jogurty, tvarohy a nápoje, ktoré priaznivo pôsobia na ľudské zdravie. 

Pomocou živých kultúr prispievajú k rovnováhe črevnej mikroflóry 

a k regulovaniu trávenia.   

Fantasia - jogurt v piatich príchutiach 

Danette -  mliečne krémové dezerty  v troch variantoch (mliečny dezert, puding 

so šľahačkou a mliečna ryža) 

Kostíci -  zábavná rada jogurtov pre deti s cukrovinkami vo viečku 

Dobrá máma - chutné jogurty, jogurtové nápoje a jogurtové tvarohové výrobky 

 

Obr. 2.3 Logá zna čiek výrobkov Danone 

     

 

     

zdroj všetkých obrázkov: www.danone.cz 

 

2.2.4 Prebiehajúce formy podpory predaja spolo čnosti Danone 

Behom celého roku Danone realizuje mnoho akcií, ktoré podporujú 

navýšenie objemu predaja. Okrem reklám v televízii, v rádiách, v časopisoch, 
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na internete a na billboardoch prebiehajú promo akcie a samplingy. Ich účelom 

je podporiť lojálnosť zákazníkov, udržať a zvýšiť svoju klientelu, zaujať určité 

postavenie voči konkurencii. Danone vytvorilo pre výrobky značky Activia 

vlastné webové stránky (www.activia.cz), kde sa verejnosť môže dozvedieť 

o všetkých radách produktov Activia (jogurty, tvarohové jogurty a jogurtové 

nápoje). Informácie sa dajú získať aj na čísle infolinky Danone. 

Na začiatku roku 2009 sa verejnosť môže stretnúť s týmito akciami: 

Activia plán - na stránkach Activie je možné sa zaregistrovať a zúčastniť sa 

Activia plánu, v ktorom Vám tím odborníkov a známych osobností dajú 

originálne rady a tipy, ako hravo poskladať puzzle zdravého životného štýlu. 

Okrem navrhnutého plánu môžete získať termotašku po zaslaní 30 viečok 

z jogurtov, tvarohov Activia alebo potlačené fólie z jogurtových nápojov. Súťaž 

trvá od 12.1.2009 do 15.3.2009. 

Výhodné balenia - balenie 4 bielych alebo 4 sladkých jogurtov Activia + musli 

tyčinka Corny fruition  

Zľavová knižka na nákup v predajni Tesco - pri zakúpení výrobkov Danone, 

uvedených na kupónoch v zľavovej knižke, získate zodpovedajúcu zľavu. 

Zľavová knižka je k dispozícii v predajňach Tesco na ľadničkách Activia, 

Actimel a na Informáciách. (Príloha č. 3) 

Hrací kupón - spoločnosť Danone spolu s predajňami Tesco pripravila pre 

zákazníkov súťaž, kde po nalepení adekvátneho počtu viečok alebo EAN kódov 

z výrobkov Activia do hracej karty, je možné vyhrať hlavnú cenu automobil 

Škoda Fabia, vybavenie do kuchyne, fitness vybavenie alebo poukážky na 

nákup v Tescu v hodnote 200 Kč. Táto súťaž platí od 1.4.2009 do 31.5.2009 len 

na území Českej republiky. (Príloha č. 4) 
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2.3 Miesto predaja - Tesco 

Spoločnosť Tesco Stores ponúka široký sortiment čerstvých a trvanlivých 

potravín, drogérie, oblečenia a obuvi, športových, kancelárskych a kuchynských 

potrieb, elektroniky alebo hračiek. V súčasnej dobe sa v Českej republike 

nachádza viac ako 100 predajní Tesco (hypermarketov, supermarketov, 

obchodných domov, alebo novo vytvorených malých predajní Tesco Expres) 

a vytvára tak okolo 13 000 pracovných miest, čím sa radí medzi popredných 

zamestnávateľov v ČR. [17] 

Cieľom spoločnosti je dodávať na trh vysoko kvalitný tovar za nízke ceny 

a neustále zlepšovanie poskytovaných služieb, za ktoré už bola niekoľkokrát 

ocenená prestížnym titulom Obchodník roku a Hypermarket roku. Je vysoko 

hodnotená za svoj vzťah k zákazníkom, zamestnancom a za svoje predajné 

aktivity. Tesco každoročne prispieva niekoľko milión korún na charitu 

a zameriava sa na ochranu prírody ponúkaním znovu použiteľných Tesco 

tašiek, zbieraním použitých batérií, alebo recyklovaním obalov. [17] 

Obr. 2.4 Logo Tesca a predaj ňa obchodnej siete Tesco 

   

zdroj: www.tesco.cz 

2.3.1  História spolo čnosti Tesco  

Tesco bolo založené vo Veľkej Británii Jackem Cohenem. Po návrate z 

vojny v roku 1919 si otvoril malý stánkový predaj z povojnových zásob vo 
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východnej časti Londýna. Prvý druh tovaru vlastnej značky, ktorý Jack uviedol 

na trh, bol čaj nazývaný Tesco Tea. Tu sa, v roku 1924, po prvýkrát objavuje 

meno, ktoré neskôr prevezme do svojho názvu celá spoločnosť. [17] 

Názov Tesco vznikol z iniciál mena T. E. Stockwella, ktorý zásoboval 

firmu čajom, a z počiatočných písmen priezviska Jacka COhena. Koncom 

dvadsiatych rokov sa Jack namiesto stánkového predaja zameral na obchody 

s otvoreným výkladom a v roku 1929 po prvýkrát zažiaril názov Tesco (viď Obr. 

2.4). V roku 1932 sa Tesco Stores stalo komanditnou spoločnosťou. O dva roky 

neskôr kúpil Jack pozemok v severnej časti Londýna a postavil tu centrálu a 

sklad. Potravinový sklad bol prvý a najmodernejší v celej zemi. V dobe 

otvorenia zaisťoval sklad prevádzku 50 pobočiek a v roku 1939 bol tento počet 

zdvojnásobený. Po vypuknutí druhej svetovej vojny Jack zaviedol prídelový 

systém Tesco, ktorý mal každému zaručiť rovný prísun obmedzených potravín. 

Aby pre svoju sieť zaistil dostatok čerstvej zeleniny, kúpil Jack tri akre 

pozemkov so skleníkmi a deväť akrov polí a pestoval na nich uhorky, paradajky 

a ovocné stromy. Momentálne sa na tomto pozemku nachádza časť 

administratívnych budov britskej centrály. Po vojne sa spoločnosť začala veľmi 

rýchlo rozvíjať. [17] 

Okrem rozvoja služieb vo Veľkej Británii začala spoločnosť Tesco 

oslovovať zákazníkov i na zahraničných trhoch. Do strednej Európy vstúpila v 

roku 1996, kedy kúpila 13 obchodných domov od americkej spoločnosti K-mart 

v Českej a Slovenskej republike. [17] 
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3. Teoretické východiská pre podporu predaja výrobk u 

3.1 Marketingová komunikácia 

Komunikácia je jednou zo zložiek marketingového mixu. Marketingová 

komunikácia na jednej strane informuje, oboznamuje s výrobkami a službami, 

vysvetľuje ich vlastnosti, vyzdvihuje ich hodnotu a úžitok, no na druhej strane 

počúva, prijíma podnety a požiadavky spotrebiteľov a reaguje na ne. [5] 

Spomedzi ostatných prvkov marketingového mixu má práve 

marketingová komunikácia najsilnejší dopad na spoločnosť i podnikanie, 

pretože s jej výstupmi prichádza do styku samotná verejnosť. Preto je dôležitá 

voľba vhodných komunikačných prostriedkov a kontrola spätnej väzby. 

Podstatou účelnej komunikácie s trhom je teda ovplyvňovanie nákupného 

správania spotrebiteľov v záujme predaja firemných produktov.  

Aby sa na základe marketingovej komunikácie stal z potenciálneho 

zákazníka náš klient, musí si prejsť myšlienkovými fázami= Model AIDA : [11] 

1. Awareness – upútanie pozornosti 

2. Interest – vzbudenie záujmu 

3. Desire – vyvolanie priania 

4. Action – dosiahnutie akcie 

Toto pravidlo vyjadruje skutočnosť, že zákazník, aby produkt kúpil - 

vykonal akciu - musí najskôr  reklame venovať náležitú pozornosť, následne 

musí na základe komunikácie o produkt prejaviť záujem, zistiť si o ňom ďalšie 

informácie a začať po ňom túžiť. Reklama je účinná len vtedy, ak zostane v 

pamäti zákazníka. [11] 

Komunika čný proces 

V procese marketingovej komunikácie je potrebný podrobnejší pohľad na 

jednotlivé prvky komunikačného procesu, ktorý má 8 základných prvkov: [8] 
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Obr. 3.1 Model komunika čného procesu 

 

zdroj: KOTLER, Ph. Marketing Management. Praha: VictorIa Publishing, 1998. 710 s. ISBN 80-

7169-600-5 

Odosielateľom akejkoľvek komunikácie je osoba alebo organizácia, ktorá 

vytvorí správu a rozhodne o jej obsahu. Napríklad z oblasti reklamy sa firma 

snaží informovať spotrebiteľov o novom výrobku. Je veľmi dôležité, aby zdroj 

správy bol prijateľný, čo znamená dôveryhodnosť a odbornú správnosť 

a atraktívny, čo je predpokladom vyššej pozornosti príjemcu správy. Každý 

zdroj svojou  správou  sleduje určité ciele. V nasledujúcom kroku ide o proces 

prevodu informácie do takých symbolov, ktorým  bude príjemca správy 

rozumieť. Môže ísť o slová, fotografie, kresby či iné prostriedky. Zakódovaná 

správa  je určité množstvo informácií, ktoré sa zdroj komunikácie snaží vyslať 

príjemcovi. Obsahom správy môžu byť vyslovené slová, text inzerátu či 

reklamy, fotografie, kresba, atď. Svoju správu môže odosielateľ šíriť 

prostredníctvom rôznych  médií (televízia, rozhlas, noviny, časopisy, reklamné 

pútače). Keď sa správa dostane k príjemcovi, ten si ju určitým spôsobom 

dekóduje, interpretuje. Dekódovanie nastáva postupne. Najprv si príjemca musí 

správu vysvetliť, porozumieť a nakoniec uložiť v pamäti. Záleží na príjemcovi, či 

bude na správu  reagovať. Spätnou väzbou sa posudzuje úspešnosť 

komunikácie, či príjemca porozumel správe. Celý komunikačný proces môže 

byť rušený šumom, ktorý môže vzniknúť v ktorejkoľvek fáze a tým dochádza ku 

skresleniu správy, ale taktiež šumom je aj náš nezáujem a nepozornosť.  

Správa 

Médiá 

Kódovanie Odosielateľ Dekódovanie Príjemca 

Šum 

Spätná väzba Reakcia (odozva) 
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3.2 Komunika čný mix 

K dosiahnutiu komunikačných cieľov využívajú odborníci marketingu 

rôzne formy marketingovej komunikácie. Každá z týchto foriem má špecifické 

vlastnosti, ktoré ju zvýhodňujú pri oznamovaní určitého druhu správy určitému 

okruhu zákazníkov.  Komunikačný mix (alebo propagačný mix) sa skladá 

z týchto foriem komunikácie (alebo propagácie): reklama (inzercia), osobný 

predaj, podpora predaja, public relations (práca s verejnosťou) a priamy 

marketing. Niektorí autori uvádzajú ako nástroj komunikačného mixu aj 

sponzoring a nové média. 

3.2.1 Stratégia tlaku a ťahu 

Komunikačný mix je vo veľkej miere ovplyvnený tým, či sa firma pri 

vytváraní dopytu rozhodne pre stratégiu tlaku alebo ťahu. [6] 

Stratégia tlaku  predstavuje marketingové činnosti výrobcu 

(predovšetkým činnosti osobného predaja a podpory predaja), zamerané na 

prostredníkov. Cieľom je stimulovať prostredníkov k objednávkam a k 

propagácii výrobkov u konečných užívateľov. Stratégia tlaku je vhodná hlavne 

vtedy, ak je na trhu zaznamenaná nízka vernosť značke, ak si vyberajú 

zákazníci značku až v predajni, ak nakupujú  na základe náhleho popudu, a ak 

sú výhody výrobkov očividné. [6] 

Obr. 3.1 Stratégia tlaku versus stratégia ťahu [6]  
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Stratégia ťahu  predstavuje marketingové činnosti (predovšetkým 

inzerciu a propagáciu), zamerané na koncových užívateľov. Snaží sa ich 

stimulovať k tomu, aby sa pýtali u prostredníkov po určitom výrobku a tak 

nepriamo prijali prostredníkov k jeho objednaniu u výrobcu. Stratégia ťahu je 

vhodná hlavne vtedy, ak existuje u zákazníkov veľká vernosť k výrobku a 

dôvera, ak vnímajú ľudia  rozdiely medzi jednotlivými značkami, a ak majú 

zákazníci značku vybranú predtým, ako vstúpia do obchodu. [6] 

3.2.2 Reklama 

Reklama je najúčinnejší a najviditeľnejší nástroj budovania povedomia 

o existencii podniku, výrobku alebo služby. Je to platená forma nepriamej 

komunikácie, uskutočňovaná pomocou tlačových médií (noviny, časopisy, 

katalógy), televízie, rozhlasu, internetu, výkladov, atď. Cieľom je informovať 

veľký počet zákazníkov a ovplyvniť ich nákupné správanie. Slúži k upútaniu 

pozornosti a vzbudeniu záujmu. Dobrá reklamná kampaň buduje image, ale aj 

prijateľnosť značky. Okrem pozitív má reklama aj nevýhody a to hlavne v tom, 

že je neosobná a nemôže byť taká presvedčivá ako osobný predaj. 

Proces reklamy 

Proces reklamy tvoria všetky aktivity týkajúce sa plánovania, realizácie 

a hodnotenia reklamnej komunikácie. Ciele firmy a situácia na trhu určujú, aký 

druh reklamy sa v danom období použije. V procese plánovania si firma určuje 

reklamné ciele. Jedným z hlavných zámerov reklamy je niečo predať, či už ide 

o tovar, službu, alebo myšlienku. Následne v plánovaní  sa určujú najvhodnejšie 

komunikačné prostriedky pre reklamnú kampaň. Môže ísť o tlačené reklamné 

prospekty, reklamné tabule, výstavné plochy, hromadné oznamovacie 

prostriedky (televízia, rozhlas, noviny a časopisy), poštovné zásielky, 

telefonické hovory. Medzi novšie komunikačné prostriedky môžeme zaradiť 

reklamy umiestnené na automobiloch, reklamne zamerané internetové webové 

stránky alebo vyžiadané informácie zasielané stálym zákazníkom 

prostredníctvom e-mailu. Neoddeliteľnou súčasťou plánovania je výber tržných 

segmentov teda, či osloviť celý trh, t.j. celú záujmovú skupinu, alebo vyhranenú 
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skupinu, ktorá sa vyznačuje špecifickými potrebami. Ďalším krokom je 

umiestnenie a veľkosť reklamy v rámci zvolených komunikačných prostriedkov, 

ktoré efektívne oslovia cieľovú skupinu zákazníkov. Toto rozhodnutie výrazným 

spôsobom ovplyvňuje veľkosť rozpočtu na reklamu. Pri rozhodovaní o rozpočte 

treba vziať do úvahy niekoľko faktorov, ako štádium životného cyklu výrobku, 

podiel na trhu, konkurencia a presýtenosť reklamy, frekvencia reklamy 

a diferenciácia produktu. [2] 

Pri realizácii reklamnej kampane je potrebné si vytvoriť plán 

implementácie reklamnej kampane, ktorá zahrňuje časový rozvrh jednotlivých 

implementačných krokov, prehľad materiálnych požiadaviek a ich 

zabezpečenie, celkovú dobu trvania reklamnej kampane, rozpočet firemných 

výdajov, očakávané prínosy a hlavné úlohy a osoby za ne zodpovedajúce. [2] 

Pre vhodné formulovanie informácií cieľovým zákazníkom je vhodné 

pripraviť prehľad najdôležitejších úžitkových vlastností výrobku, ktorý sa dá 

zistiť pomocou marketingového výskumu, kde sa pýtame zákazníkov na priority 

jednotlivých vlastností výrobku. Pri tvorbe informácie je možné použiť 

jednoduché pravidlo, ktoré hovorí, že reklama musí dosiahnuť týchto účinkov 

[2]: 

• Prilákať pozornosť (P) 

• Vzbudiť záujem (Z) 

• Vyvolať túžbu (T) 

• Naštartovať akciu (A) 

Po zahájení reklamnej komunikácie je potrebné systematicky kontrolovať 

jej priebeh, prípadne korigovať priebeh a vyhodnocovať výsledky. Celý proces 

reklamy by sa mal opakovať. (viď. Obr. 3) 
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3.2.3 Osobný predaj 

Jedná sa o priamu komunikáciu zákazníka s predajcom, čo je veľmi 

výhodné z hľadiska rýchlej spätnej väzby a možnosti reakcie na ňu. Vytvára 

rôzne druhy vzťahov, od kúpno-predajných až po osobné priateľstvá. Na druhej 

strane ide však o najdrahší spôsob podpory predaja. Na obchodných zástupcov 

sú kladené veľké nároky, hlavne v ich verbálnej a neverbálnej komunikácii. 

Majú za úlohu ovplyvňovať kupujúceho pri rozhodovaní o kúpe výrobku, 

poskytovať informácie o výrobku a poskytovať služby (servis).  

3.2.4 Priamy marketing 

Priamy marketing je vysoko cielená forma komunikácie s veľmi presne 

identifikovanou potenciálnou cieľovou skupinou. Jej cieľom je dosiahnuť priame 

odozvy- najčastejšie v podobe kúpy produktu alebo uskutočnenia kontaktu. [6]  

11. Kontrolovanie 
a vyhodnotenie 

kampane 

1. Určenie 
reklamných 

cieľov 

2. Určenie 
záujmovej 

skupiny osôb 

3. Určenie 
komunikačných 

prostriedkov 

4. Načasovanie 
reklamy 

5. Výber 
cieľových 

segmentov 

6. Umiestnenie 
a veľkosť 
reklamy 

7. Plán 
implementácie 

reklamnej 
kampane 

8. Zostavenie 
prehľadu 

úžitkových 
vlastností produktu 

9. Príprava 
oznamovania 

10. Zahájenie 
kampane 

Obr. 3.2 Proces reklamy [5]  
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Čím ďalej tým viac ovplyvňuje naše spotrebné správanie. Je veľmi 

účinný. Veľkou výhodou priameho marketingu je možnosť presne merať 

úspešnosť aktivít. Je možné tak s nízkymi nákladmi veľmi dobre otestovať 

niekoľko variant marketingového oznámenia a následne vybrať tú 

najúspešnejšiu variantu pre realizáciu marketingovej kampane. Nesporným 

kladom je oveľa užší kontakt so zákazníkmi, ako pri iných marketingových 

aktivitách. Z negatív najviac zákazníci pociťujú časovú medzeru medzi 

objednávkou a doručením tovaru alebo riziko napr. nemožnosť vyskúšať. [6] 

V rámci priameho marketingu je možné osloviť zákazníkov pomocou 

katalógu, elektronickej pošty, telemarketingu či zákazníckeho centra, 

teleshoppingu, letáky v schránke alebo vložené do časopisu, či novín.  

3.2.5 Public relation 

Jeden z najdôležitejších cieľov PR je udržiavanie a zlepšovanie dobrých 

vzťahov organizácie s verejnosťou. Do verejnosti patria ľudia, ktorí môžu 

kupovať produkty firmy. Sústreďuje sa na dlhodobé ciele. Taktiež PR má veľký 

vplyv na verejnú mienku, pritom nemá také náklady ako reklama.  

Nástroje PR: [11] 

� publicita - tvorba nových správ o zamestnancoch, produktoch či 

službách určitej organizácie, ktoré sa objavia v médiách. Je náročné mať 

publicitu organizácie pod vlastnou kontrolou. Patria tu tlačové 

konferencie a tlačové správy. 

� verejné akcie - ide o nástroj komunikácie firmy orientovaný na zážitok. 

Môžu sa orientovať buď na zákazníkov alebo na obchodných partnerov. 

Väčšinou však ide o kombináciu oboch. Medzi najčastejšie konané 

udalosti patria firemné večierky, kultúrne a športové akcie, plesy, súťaže, 

semináre, konferencie a vzdelávacie a prezentačné akcie. 
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� interná komunikácia - zamestnanci majú nezastupiteľnú úlohu a podiel 

na fungovaní organizácie, preto treba budovať ich lojalitu a pocit 

spoluzodpovednosti za úspech organizácie. 

� lobovanie - informovanie a presvedčovanie vládnych úradníkov, či 

zástupcov zákonodarných orgánov, aby podporili rozhodnutia 

administratívy či legislatívy uskutočnené v záujme organizácie či určitej 

skupiny. [11] 

� sponzoring - musí byť dobre volený, aby činnosť alebo projekt boli 

zladené s filozofiou značky. Hlavných cieľom je predovšetkým podpora 

dobrého mena firmy alebo značky u dôležitých záujmových skupín. 

      Obr. 3.4 

 

zdroj:http://tbn3.google.com/images?q=tbn:LV97sferx ypnbM:http://www.santand

erconsumer.cz/cz/obrazky_formule/fernando_lewis_vel ka.jpg 

� firemná identita - zahrňuje zložky ako jednotný vizuálny štýl, jednotná 

firemná komunikácia a firemná kultúra. Týmito aktivita sa firma 

prezentuje navonok a vytvára si pozíciu na trhu a v spoločnosti.  

     Obr. 3.5 

 

zdroj:http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sjSDiU6cC 491rM:http://www.websity.

sk/admin/uploads/datagatecibig.jpg 
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3.2.6 Podpora predaja  

Pod pojmom podpora predaja rozumieme činnosti alebo materiály, ktoré 

pôsobia ako priamy krátkodobý stimul predajcom a spotrebiteľom, priťahuje ich 

pozornosť, motivujú k vyskúšaniu nového výrobku, ponúkajú dodatočnú 

hodnotu alebo stimul prostredníkom na distribučnej ceste. Treba byť však 

opatrný pri dĺžke a frekvencii podporných opatrení, lebo by to mohlo značke či 

firme uškodiť. Stala by sa lacnou a stratila by na svojej tržnej pozícii. Avšak pri 

vhodnej koncepcii podpory predaja sa posilní vernosť zákazníkov a dlhodobejší 

vzťah medzi značkou a zákazníkom. 

Neúčinná podpora predaja 

Obor podpory predaja sa neskutočne rozrastá, ale rovnako narastá aj 

počet kampaní podpory predaja, ktoré sú pomerne neúčinné a niektorých 

výrobcov dokonca poškodzujú, či už ich značku, kvalitu výrobku, pozíciu na 

trhu, alebo tržby. Určité formy podpory predaja zvyšujú tržby len v krátkom 

období, alebo pritiahnu len ,,neverných“ zákazníkov, ktorí po skončení akcie 

prejdú k inej značke. Ako funguje rýchly nárast a rýchly pokles tržieb po 

zavedení akcie podpory predaja, môžeme vidieť na obrázku. [10] 

Obr. 3.6 Nárast a pokles tržieb po zavedení akcie p odpory predaja [10] 

Tržby 

 

 

 

 

 Začiatok akcie Čas  Koniec akcie   
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Riadenie podpory predaja  

Pri účinnej podpore predaja je treba dodržať istý postup: [10] 

a) Výber agentúry - kampaň podpory predaja sa môže zadať buď 

vnútornému oddeleniu firmy alebo externej agentúre. 

b) Plán kampane - prieskum minulých kampaní, súčasných a možných 

budúcich. 

c) Prieskum - hlbší prieskum cieľového trhu.  

d) Dôraz na detail - voľba propagačného nástroja môže priamo ovplyvniť 

dostupnosť zdrojov. S propagačnými akciami sú prepojené 3 kľúčové 

zdroje (Zdroje 3M)- muži (ľudia), mince (peniaze) a minúty (čas). 

e) Kontrolný zoznam - súpis dôležitých detailov k podpore predaja. 

f) Kontrola a meranie - tvorí v systéme spätnú väzbu. 

Zameranie podpory predaja 

1. Podpora predaja zameraná na spotrebite ľa má za úlohu prilákať nových 

zákazníkov, odmeniť verných zákazníkov a zvýšiť opakovanie nákupu. 

Sampling (vzorky)  – bezplatné rozdávanie vzoriek výrobkov, ktoré spotrebiteľ 

videl alebo o nich počul v médiách, ale zatiaľ ich nemal možnosť vyskúšať. Ide 

o najefektívnejší, ale zároveň najdrahší spôsob ako dosiahnuť, aby spotrebiteľ 

produkt vyskúšal. Väčšinou sa táto metóda využíva pri zavádzaní výrobkov na 

trh. 

Spotrebite ľské sú ťaže – vytvárajú záujem či túžbu po produkte. Ide o podporu 

predaja, pri ktorej spotrebiteľ musí preukázať určitú schopnosť a prináša mu 

pocit vzrušenia a radosti z toho, že môže vyhrať.  



22 

 

Kupóny -  je to jedna z najstarších foriem podpory predaja, kde zákazník má 

možnosť požadovať zľavu na akýkoľvek výrobok v určitej predajni. Kupóny je 

možné nájsť v časopisoch, novinách alebo môžu byť rozdávané na verejnosti. 

Prémie - zákazník za kúpu produktu,  za návštevu predajného miesta alebo za 

splnenie určitej úlohy (napr. zber obalov určitých výrobkov) získa malú odmenu. 

Návratky -  cena sa zníži až po kúpe, nie priamo pri predaji, ale až keď 

spotrebiteľ zašle doklad o kúpe výrobcovi, ktorý mu vráti časť nákupnej ceny. 

Multibalenia -  je možnosť ušetriť z bežnej ceny produktu. Predávajú sa, buď za 

zníženú cenu (napr. tri kusy za cenu dvoch), alebo ako dva príbuzné produkty 

spolu (napr. šampón a kondicionér). 

Displeje a výstavky -  sa umiestňujú priamo v predajni, napr. rôzne 

audiovizuálne pútače, plagáty, obrazy, tabule a znaky, ktoré poukazujú na 

vystavený tovar.  

Vernostné kluby a programy -  ich prioritou je, že firma dá najavo, že je pre ňu 

jej zákazník dôležitý. Buduje si tým dôveru, dlhodobý vzťah zákazníkov ku 

značke a obojsmernú komunikáciu. Zákazníci zbierajú body alebo kredity, za 

ktoré potom majú možnosť kúpiť výrobky lacnejšie, alebo verní užívatelia majú 

po určitej dobe a po dosiahnutí určitého počtu bodov nárok na výrobok či službu 

zdarma.  

Ochutnávky -  promoakcie - veľmi známy spôsob podpory predaja výrobkov 

využívaný hlavne na tovar rýchlej spotreby (potraviny, alkoholické 

a nealkoholické nápoje, tabak), realizovaný hlavne v reťazcoch supermarketov 

a hypermarketov. Spotrebiteľ má možnosť vyskúšať výrobok, vypočuť si 

prezentáciu, čo je pre neho veľký stimul pre zakúpenie výrobku. Je to významný 

nástroj pri zavádzaní nových výrobkov alebo nových príchutí.  

Ochutnávky sú sprostredkovávané reklamnými agentúrami, ktoré majú 

už svoju databázu promotérov a hostesiek a následne realizujú samotnú 

promoakciu. Pred spustením promoakcie sa pripravuje celý scenár akcie, tour 
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plán, kde sú rozplánované časy a miesta promoakcií, vyrábajú sa kostýmy pre 

promotérov a hostesky, tvoria sa propagačné materiály, P.O.S. materiály, 

školiace manuály a záväzné pokyny pre promotérov a hostesky a realizujú sa 

pre nich školenia.  

           Obr. 3.7 

 

zdroj:http://www.agentomalfa.cz/sluzby/nasepromoakc e/nase_promo_akce_haagen_dazs

_2_resize.jpg 

Promotéri sa venujú oslovovaniu potenciálnych zákazníkov, 

maximalizácii predaja, pomáhajú zákazníkom s výberom, pravdivo informujú 

zákazníkov o akciách, cenách, výrobku či službe, rozdávajú letáčiky alebo iné 

propagačné materiály. Veľmi dôležité je vystupovanie promotérov a aktívne 

oslovovanie zákazníkov. Majú na sebe predpísané oblečenie a ich povinnosťou 

je nielen udržovať čisté oblečenie, ale aj zabezpečovať čistotu prezentačného 

miesta.  

Promotérky musia pôsobiť presvedčivo, byť pozitívne naladené, 

usmievavé, slušné a upravené. V každom prípade sa musia snažiť  neuraziť 

zákazníka a zachovať pokoj, aj keď sa zákazník správa nepríjemne až 

arogantne. Všetci promotéri a hostesky sú školení, majú záväzné pokyny 

a v prípade ich porušení je stanovený sankcionovník, podľa ktorého je 

promotérom a hosteskám udelená pokuta.  

2. Podpora predaja zameraná na distribúciu -  je zameraná na motivovanie 

subjektov v distribučnom reťazci, hlavne ide o veľkoobchodníkov 

a maloobchodníkov. Táto podpora predaja sa využíva hlavne pri zavádzaní 

nových výrobkov, rozšírení sortimentu, zvýšení počtu maloobchodníkov 

a veľkoobchodníkov a pri budovaní lojality distribútorov. 
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Rabat -  množstevný rabat (zľavy pri nákupe, kde odberateľ získa určité výrobky 

zdarma alebo za znížené ceny), naturálny rabat (tovar, ktorý získa odberateľ 

navyše k objednanému tovaru), zvýhodnenia pri zvýšení obrátky zásob, zľava 

pri opakovanom nákupe. 

Merchandising  - činnosti, ktoré sú smerované hlavne k posledným článkom 

predajného reťazca s cieľom zaistiť, aby sa správny tovar nachádzal na 

správnom mieste, v správny čas a za správnu cenu. Tieto činnosti sú 

vykonávané v priestoroch predajne, aby sa zlepšila celková viditeľnosť v 

miestach vystavenia produktov. Merchandising zahŕňa aj starostlivosť 

o dostatočné dopĺňanie zásob a vytvára celkovú atmosféru prezentovania 

značky. 

          Obr. 3.8 

 

zdroj:http://tbn3.google.com/images?q=tbn:Pf7jvn1YM M-S1M:http://www.besta-

promotion.cz/editor/filestore/Image/merchandising1. jpg 

Spolo čná reklama - výrobca sa podieľa určitým percentom z nákladov na 

reklamnej kampani uskutočnenej v mieste predaja.  

Prezentovanie výrobkov na ve ľtrhoch a výstavách -  veľmi efektívny spôsob 

predvádzania výrobkov, kde je priamo možnosť zodpovedať na otázky, 

porovnať konkurenčné značky a zároveň sa dá aj tovar priamo objednať. 

Veľtrhy a výstavy majú veľkú cenu nielen pre výrobcov, ale aj distribútorov. 
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4. Metodika výskumu 

4.1 Prípravná fáza 

Definícia problému 

Spoločnosť Danone využíva niekoľko foriem podpory predaja výrobkov 

Activia, pričom sa zameriavam na promoakcie. Nie vždy sú efektívne a preto je 

potreba zistiť, ako zákazníci vnímajú promotérov, či sa vôbec stretávajú 

s promoakciami na výrobky Activia a čo by ich motivovalo ku kúpe výrobkov 

Activia. 

Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu je ohodnotiť účinnosť promoakcií pri predaji výrobkov 

Activia od Danone. Obsahom výskumu je: 

• Zistenie frekvenciu stretnutí zákazníkov s promotérmi 

• Hodnotenie dôležitosti vzhľadu, postoja, oblečenia promotéra 

• Zistenie, či zákazníkom neprekáža, keď ich osloví promotér 

• Zistenie, či zákazníci nakupujú výrobky Activia od Danone 

• Zistenie vplyvu promo akcií na nákup výrobkov Activia od Danone 

• Zistenie, čo zákazníkov motivuje ku kúpe 

Stanovené hypotézy 

1. Najviac 85 % respondentov vie, kto je to promotér. 

2. Najviac 50 % respondentom je nepríjemné, keď ich osloví promotér. 
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3. Pri hodnotení promotérov je pre najmenej 50 respondentov najdôležitejší 

vzhľad. 

4. Aspoň 50 % respondentov nakupuje výrobky značky Activia. 

5. Najviac 40 % respondentov uviedlo, že promo akcie ovplyvnili ich nákup 

výrobkov značky Activia. 

Plán výskumu 

a) Typy údajov 

Informácie použité v tejto práci boli čerpané z primárnych 

aj sekundárnych zdrojov. Primárne údaje boli získané prostredníctvom 

dotazovania respondentov. Sekundárne údaje boli získané 

z propagačných materiálov a brožúr spoločnosti Danone a z oficiálnych 

webových stránok spoločnosti Danone a spoločnosti Tesco Stores. 

Opieram sa aj o informácie získané počas práce ako promotérky 

výrobkov Activia. 

b) Spôsob zberu údajov 

Metóda  - dotazovanie pomocou elektronickej pošty a osobné, kde 

dotazník vyplnil respondent sám, alebo mu boli kladené otázky 

a odpovede boli zaznamenávané anketárom.   

Technika výberu vzorky respondentov  - metóda vhodnej príležitosti. 

Vzorka je v zložená z mužov a žien v produktívnom veku, pretože 

vybraný produkt je určený pre všetkých. Veľkosť základného súboru sú 

obyvatelia Českej a Slovenskej republiky. Ide o nereprezentatívny výber. 

Nástroj zberu údajov  - dotazník s 15 otázkami (príloha č. X) 

Časový harmonogram  - dotazovanie prebiehalo v období od 2.3.2009 – 

15.3.2009 
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              Tab. 4.1 Časový harmonogram výskumu 

 

 

 

 

 

Miesto dotazovania  - SR, ČR 

Anketár - Martina Figurová 

Pilotáž - sa konala 25.2.2009 v Martine, ktorej sa zúčastnilo 10 

respondentov. Boli zistené nedostatky a nejasnosti pri formulácii otázok 

a tak následne boli niektoré otázky preformulované. Ukázalo sa, že 

pilotáž nebola realizovaná na dostatočne veľkom počte respondentov, 

pretože v dotazníku zostali drobné nedostatky, ktoré boli potom 

upresňované formou konzultácie anketára s respondentom.  

Rozpočet výskumu  - bol vytvorený na základe zistených cien 

kancelárskych potrieb, tlače a kopírovania dotazníku.  

 

Dotazník      225 Kč (1,50 Kč x 150 ks) 

Doprava medzi mestami Ostrava- Martin(2x) 540 Kč  

Náklady obetovanej príležitosti          1.200 Kč (20 h x 60 Kč/h) 

CELKOM             1.965 Kč 

Činnosť/ Čas (týždeň) 8. 9. 10. 11. 12. 

Tvorba plánu výskumu X     

Príprava dotazníkov X X    

Pilotáž  X    

Realizácia výskumu v teréne   X X  

Tvorba dátovej matice      X 

Vyhodnotenie dát     X 
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4.2 Realizačná fáza 

Celý výskum bol realizovaný od 16.2.2009 do 22.3.2009 Celkom 

odpovedalo 134 respondentov. Zameriavala som sa na všetky vekové 

skupiny, rovnako na ženy ako aj na mužov. 

Problémy vzniknuté pre realizácii výskumu: 

- Malá ochota respondentov vyplniť dotazník, hlavne respondenti z vyšších 

vekových kategórií. 

- Niektorí respondenti si neprečítali otázky správne alebo nepochopili 

spôsob označovania odpovedí. 

- Veľký výskyt neutrálnych odpovedí. 

Vyhodnotenie údajov prebehlo prostredníctvom programu MS Excel, kde 

boli vypracované potrebné štatistické výpočty s následným grafickým 

spracovaním výsledkov. 



29 

 

5. Analýza výsledkov 

Vo výskume bolo zúčastnených 150 respondentov Českej a Slovenskej 

republiky pomocou osobného dotazovania alebo elektronicky. Z tohto počtu 

dotazníkov sa vrátilo 134, čo tvorí 89 % z celkového počtu rozoslaných 

dotazníkov. Z nich bolo odstránených 7 neúplných alebo chybne vyplnených 

dotazníkov. Následne sa teda spracovalo 127 dotazníkov, čo je 85 % 

u celkového počtu rozoslaných dotazníkov. 

Z celkového počtu správne vyplnených dotazníkov odpovedalo 57 % žien 

a 43 % mužov (viď Príloha A). Výskum bol zameraný hlavne na respondentov 

do 45 rokov, pričom najväčšou vekovou kategóriou (51 % respondentov) boli 

opýtaní do 24 rokov, následne vekové kategórie od 25 do 35 rokov a od 36 do 

45 rokov (rovnako po 16 % respondentov). V ďalších troch skupinách bol 

hlavne problém s ochotou vyplniť dotazník, takže boli pre tento výskum menej 

zaujímavé. Získaných bolo len 10 % respondentov z vekovej kategórie od 46 do 

55 rokov, 5 % opýtaných zo skupiny od 56 do 65 rokov a najmenšiu vekovú 

kategóriu nad 65 rokov tvorilo 2 % respondentov (viď Príloha B). 

Ďalej boli respondenti rozdelení podľa vzdelania. Najviac získaných 

odpovedí bolo od respondentov (60 %) s ukončeným stredoškolským vzdelaním 

s maturitou, potom 32 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním, 4 % ľudí 

s výučným listom, 2 % opýtaných so stredoškolským vzdelaním bez maturity 

a najmenšou skupinou bolo so základným vzdelaním a to 2 % respondentov 

(viď Príloha C). 

Dotazovania sa zúčastnili respondenti zo Slovenskej a Českej republiky. 
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5.1 Hodnotenie dotazníkov 

1. Známos ť pojmu ,,promotér“ 

Pre hlavnú orientáciu bolo potrebné zistiť a rozdeliť si respondentov na 

tých, čo poznajú význam slova promotér a tých, čo sa s týmto výrazom ešte 

nestretli. Na základe analýzy bolo zistené že, 76 % respondentov malo 

povedomie o tom, kto je to promotér, zvyšných 24 % respondentov  bolo 

presmerovaných na identifikačné otázky a k následnému ukončeniu vypĺňania. 

(viď Príloha D) 

Pojem je menej známy u staršej generácie, hlavne v 5. a 6. vekovej 

kategórii a u respondentov s nižším vzdelaním, pretože ide o pomerne nový 

pojem prebraný z anglického jazyka. (viď Obr. 5.1)Promotér je 

sprostredkovateľom niektorých techník komunikácie v mieste predaja napr. 

ochutnávok, predvádzania, súťaží. Počas promoakcie sa stáva súčasťou 

maloobchodu. Po objasnení významu pojmu respondentom vedeli o koho ide, 

ale sami tento výraz nepoznali a ani nevedeli iné pomenovanie na označenie 

promotéra. 44 % opýtaných so stredoškolským vzdelaním s maturitou sa už 

stretlo s pojmom, ale zároveň 16 % s týmto vzdelaním nepozná význam tohto 

slova. Je to dôsledok toho, že toto vzdelanie malo najväčší počet respondentov. 

(viď Príloha E) Najviac je pojem známy pre 42 % respondentov vo veku do 24 

rokov, čo opäť súvisí s tým, že táto skupina respondentov je najpočetnejšia. Ani 

jeden z opýtaných vo veku nad 65 rokov nepozná tento pojem.  

Obr. 5.1 
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2. Stretnutie s promotérom v Tescu 

Z grafu (viď Obr. 5.2) je zrejmé, že 56 % respondentov zo SR sa už 

stretlo s promotérmi v Tescu, pričom z ČR to bolo len 38 %. Ostatných 6 % 

opýtaných zo SR a ČR nemalo možnosť vidieť promotérov, z dôvodu 

ďalekej vzdialenosti od Tesca, alebo veľmi sporadických návštev Tesca. 

Obr. 5.2 

 

3. Frekvencia stretnutí respondentov s promotérom v  Tescu 

Na základe nižšie uvedeného grafu je zistiteľné, že 18 % respondentov 

do 24 rokov stretáva promotérov v Tescu raz do mesiaca, pričom len 10 % 

opýtaných z tej istej kategórie ich stretne pri každej návšteve Tesca, čo je 

i tak najviac zo všetkých vekových skupín. Pri opýtaných od 36 rokov je 

prevažné stretnutie s pomotérmi raz do mesiaca alebo málokedy. 

Obr. 5.3 
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4. Hodnotenie dôležitosti pri promotéroch 

Cieľom tejto otázky bolo, ako respondenti vnímajú dôležitosť jednotlivých 

atribútov na promotéroch a promoakciách, a to vzhľad, postoj, oblečenie 

promotéra, oslovovanie zákazníkov promotéra a atmosféra pri predaji. (1- 

najdôležitejšie, 5- najmenej dôležité). Jednoznačne najdôležitejšie respondenti 

(52 oslovených) vnímajú, ako sú oslovovaní promotérmi, preto by mala 

reklamná agentúra veľmi pozorne vyberať, akých ľudí vyberá na prácu na 

promoakciách.(viď Obr. 5.4) Ako druhé najdôležitejšie (44 respondentov) 

považujeme atmosféru pri predaji, čím je mienená celková vizuálna stránka 

promostánku s promotérom, čistota promostánku a blízkeho okolia. Je teda 

potrebné zaujať zákazníkov nápaditým a čistým promostánkom. Za najmenej 

dôležité považuje 5 respondentov oblečenie promotérov, čo je veľmi malý 

počet, preto tieto odpovede nie sú pre tento výskum relevantné. Každopádne je 

vhodné, keď firma alebo reklamná agentúra sa zaoberá každým jedným 

atribútom. 

Obr. 5.4 

 

5. Je Vám príjemné, ke ď Vás osloví promotér 

V dnešnej modernej dobe majú ľudia málo času, čo zapríčiňuje, že 

len 8 % opýtaných do 45 rokov je príjemné a majú čas, keď ich promotér 

vyzve k vyskúšaniu výrobku.(viď Obr. 5.5) Väčšina respondentov (37 %) do 

24 rokov sa radi nechajú pozvať na ochutnávku niekedy, keď majú dostatok 
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času a hlavne, keď ich prezentácia výrobku zaujme. Z hľadiska rozdelenia 

podľa pohlavia je zrejmé, že len 24 % mužom je niekedy príjemné byť 

oslovený promotérom, pričom 42 % žien to nevadí. Muži sú známy svojím 

nie príliš veľkým záujmom o nákupy, a preto neradi predlžujú čas svojho 

nákupu. (viď Príloha F). 

Obr. 5.5 

 

6. Záujem respondentov o promoakcie 

Z výsledkov výskumu môžeme zistiť, že zákazníci nemajú až taký 

záujem o promoakcie, pretože len 7 % respondentov sa pristaví na 

ochutnávke bez vyzvania promotéra, z toho 2 % mužov a 5 % žien. (viď Obr. 

5.6) Veľmi záleží od prezentovaného výrobku, teda ak ide o obľúbený 

produkt zákazníkov, alebo majú s ním dobré skúsenosti, tak k promostánku 

zavíta 26 % mužov a 36 % žien. Čo sa týka rozdelenia na základe 

vzdelanostnej štruktúry, 36 % opýtaných so stredoškolským vzdelaním 

s maturitou má niekedy záujem o ochutnávku výrobku, zatiaľ čo len 23 % 

respondentov s vysokoškolským vzdelaním sa dá niekedy zlákať na 

prezentáciu produktu. (viď Príloha H) Pri rozdelení podľa vekových skupín 

až 21 % respondentov do 24 rokov nemá záujem o promoakcie, kým 31 % 

opýtaných  z tejto skupiny sa pristaví pri promostánku pokiaľ ide o ich 

obľúbený výrobok. (viď Príloha CH) 
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Obr. 5.6 

 

 

 

 

 

 

7. Zakúpenie výrobku po odskúšaní  

Z celkového hodnotenia otázky podľa veku, pohlavia, či vzdelania je 

jasné, že len 2 % mužov vo veku od 36 do 45 rokov si zakúpi prezentovaný 

výrobok vždy. Až 29 % z celkového počtu opýtaných si výrobok nekúpi 

vôbec, pričom z toho 19 % je z vekovej kategórie do 24 rokov, no zároveň 

až 36 % respondentov z tejto skupiny si zakúpi výrobok niekedy, záleží však 

od prezentovaného produktu. (viď Príloha G) 

8. Nákup výrobkov Activia  

Všeobecne sú ženy tie, ktoré sa vo väčšej miere starajú o svoju správnu 

životosprávu a dodržujú zdravý životný štýl. Práve toto ovplyvňuje, že ženy 

viac nakupujú jogurty a jogurtový výrobky. Z môjho výskumu vyplýva, že až 

45 % žien nakupuje výrobky Activia, pričom len 26 % mužov. (viď Obr. 5.7) 

Výrobky Activia naviac ešte obsahujú unikátnu živú kultúru, čím prispievajú 

k rovnováhe črevnej mikroflóry a regulovaniu črevnej pasáže, čo môže byť 

podnetom ku kúpe týchto výrobkov ľudí so zdravotnými dôvodmi.  
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   Obr. 5.7 

 

Produkty Activia sú nakupované hlavne ľuďmi do 24 rokov (37 % 

respondentov), ale aj ľuďmi z vekovej kategórie od 25 do 35 rokov (14 % 

respondentov) a skupiny od 36 do 45 rokov (13 % opýtaných). Nákup 

týchto výrobkov sa so zvyšujúcim vekom znižuje, pretože starší ľudia 

radia tieto produkty za drahšie. (viď Príloha I) 

Čo sa týka vzdelania, najviac sú výrobky Activia nakupované 

ľuďmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou ( 39 % opýtaných) 

9. Stretnutie respondentov s promoakciou na Activiu  v Tescu  

Promoakcie na Activiu sú realizované vždy pri uvedení na trh 

nového výrobku alebo produktu novej príchute. V SR a v ČR je možnosť 

vidieť promoakciu v Tescu približne v rovnakých intervaloch. V SR sa 

stretlo s promoakciou v Tescu 36 % respondentov, zatiaľ čo v ČR len 21 

% opýtaných. Rozdiel je spôsobený rozdielnou návštevou Tesca v SR 

a ČR.( viď Príloha J) 

10.  Vplyv promoakcie na nákup výrobkov Activia 

Z grafu je jednoznačne jasné, že ľudia si vždy nezakúpia Activiu 

po navštívení promoakcie. Až 34 % mužov a 30 % žien odpovedalo, že 

promoakcie nemajú vplyv na ich nákup výrobkov Activia. (viď Obr. 5.8) 

Z opýtaných je až 35 % tých, ktorí sú do 24 rokov a nezakúpia Activiu po 

prezentovaní na ochutnávke, kým čiastočne to ovplyvní len 15 % 

respondentov do 24 rokov.  
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   Obr. 5.8 

 

 

 

 

 

 

11. Motiva čné prvky predaja výrobkov Activia  

Cieľom tejto otázky bolo zistiť, čo by ľudí motivovalo ku kúpe 

výrobkov Activia. 34 % respondentov by prijalo nižšiu cenu aspoň v deň 

ochutnávky, pretože sa im zdajú výrobky drahé. (viď Obr. 5.9) Ďalších 21 

% opýtaných by si želalo vzorku zdarma a rovnako po 16 % 

respondentov by ocenilo zľavový kupón na ďalší nákup tohto výrobku a 

malú pozornosť naviac, napr. pero, firemný odznak, kľúčenku, nálepky 

pre deti atď. Až 13 % opýtaných by si predstavovalo niečo iné a mali 

možnosť uviesť svoje návrhy. Najviac z nich by sa radi zúčastnili nejakej 

súťaže, ktorá by sa vyhodnotila po skončení promoakcie. 

Obr. 5.9 
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5.2 Vyhodnotenie hypotéz 

1. Najviac 85 % respondentov vie, kto je to promoté r. 

Táto hypotéza sa na základe výskumu potvrdila, pretože z celkového 

počtu 76 % respondentov pozná tento pojem. K tejto hypotéze priamo 

smerovala prvá otázka, v ktorej bolo zisťované, či respondenti poznajú 

význam tohto slova. 

2. Najviac 50 % respondentom je nepríjemné, ke ď ich osloví promotér. 

Hypotéza sa znovu priamo potvrdila na základe piatej otázky, kde len 26 

% respondentov je nepríjemné, keď ich osloví promotér. 

3. Pri hodnotení promotérov je pre najmenej 50 resp ondentov 

najdôležitejší vzh ľad. 

Túto hypotézu je nutné považovať za nepotvrdenú, pretože len pre 28 

respondentov je vzhľad najdôležitejší pri hodnotení promotérov. Toto 

zistenie bolo na základe štvrtej otázky. 

4. Aspo ň 50 % respondentov nakupuje výrobky zna čky Activia. 

Hypotéza je prijatá na základe toho, že až 71 % respondentov nakupuje 

výrobky Activia, čo bolo zistené ôsmou otázkou. 

5. Najmenej 40 % respondentov uviedlo, že promo akc ie ovplyvnili ich 

nákup výrobkov zna čky Activia. 

Keďže len 13 % opýtaných si zakúpi výrobok Activia po odskúšaní na 

ochutnávke, hypotézu na základe údajov zamietame. K tejto hypotéze 

priamo smerovala desiata otázka a nepriamo siedma otázka. 
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6. Návrhy a odporu čenia  

Pri zostavovaní záverečných doporučení managementu je potrebné 

vychádzať z výsledkov získaných v rámci uskutočneného marketingového 

výskumu. Je nutné poukázať na určitú obmedzenú vypovedaciu hodnotu, ktorá 

je spôsobená menším počtom respondentov, a k dotazovaniu dochádzalo v ČR 

a SR, kde firma Danone môže pripravovať rozličné formy podpory predaja. 

Ďalej môže dôjsť k skresleniu, ktoré je spôsobené možnými nepravdivými 

odpoveďami respondentov. 

Spoločnosť Danone má silné postavenie a veľké zastúpenie na trhu 

mliečnych výrokov. Je známa svojou tradíciou a dlhodobou históriou. Ponúka 

veľké množstvo príchutí výrobkov Activia. Už zmienené promoakcie týchto 

produktov sú príležitosťou k osloveniu zákazníkov, ktorí nemajú vyhranené 

preferencie chutí. A taktiež nie všetci zákazníci majú odvahu k vyskúšaniu 

niečoho nového a zatiaľ pre nich neznámeho. Najviac sa o týchto vlastnostiach 

môžu dozvedieť na promoakciách. Ak budú s ochutnávkou spokojní, zistia, 

ktorá z príchutí je ich „tá pravá“, a určite je väčšia pravdepodobnosť, že si daný 

produkt nabudúce kúpi. 

Preto by sa spoločnosť Danone mala zamerať na zlepšenie 

a zefektívnenie promoakcií. Základom je zviditeľniť promostánok a oživiť 

oblečenie promotérov. Navrhujem investovať do kvalitnejších a pevnejších 

promostánkov, ktoré budú používané na všetky promoakcie, pretože doterajšie 

promostánky sú veľmi labilné a pri náraze môžu ľahko spadnúť. Farby by mali 

zostať tmavozelené s logom Activie a s bielym pultom na obsluhovanie. 

Súčasťou promostánku by malo byť aj nejaké vybavenie na čistenie (handra + 

čistiaci prostriedok), pretože promotéri majú často problém so zháňaním týchto 

vecí priamo v Tescu alebo iných predajných sieťach. Čistota promostánku je 

predsa základ k prilákaniu potenciálnych zákazníkov na ochutnávku, čo bolo 

zistené aj výskumom. Respondenti považujú atmosféru pri predaji za jednu 

z najdôležitejších atribútov pri hodnotení promotérov a promoakcií.  
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Čo sa týka oblečenia promotérov navrhujem zmeny vo výbere veľkosti 

a druhu. Momentálne oblečenie promotérov sa skladá z tmavozelenej plyšovej 

mikiny a zelených teplákov, ktoré sa mi nezdajú ako vhodné oblečenie na 

promoakciu. Promotéri majú často výhrady k teplákom, ktoré málokedy správne 

sedia, preto by bolo vhodné, aby si promotéri nosili svoje vlastné rifle alebo 

čierne nohavice, čím by sa aj ušetrili náklady na šitie. Pre mikinu by som zvolila 

jasnejšiu a viditeľnejšiu zelenú farbu a veľkosti od XS po L.  

Z výskumu bolo zistené, že respondenti ohodnotili oslovovanie 

zákazníkov za najdôležitejší atribút pri hodnotení promotérov. Je teda zrejmé, 

že reklamná agentúra musí dbať na výber promotérov. Firma Danone síce robí 

školenie pre promotérov pred každou začínajúcou promoakciou, ale mohli by 

byť tieto školenia viac efektívnejšie, keby si to promotéri mohli aj vyskúšať 

v simulovaných situáciách. Tým by sa zistili aj iné nedostatky, ktoré by mohli 

byť následne odstránené. Navrhujem organizovať výberové konania, kde by sa 

presvedčili o komunikačných zručnostiach promotérov a školeniami by sa už len 

zdokonaľovali. K tomuto by mala prispieť aj dôraznejšia kontrola pri ich práci, či 

už zo strany reklamnej agentúry alebo zo strany zadávajúcej firmy. Málo 

zákazníkov sa pristaví pri promostánku samy od seba. Môžu sa buď hanbiť, 

alebo ani nezaregistrujú konajúcu sa ochutnávku. Práve vtedy nastupuje úloha 

promotéra, ktorý musí pozvať zákazníkov a presvedčiť ich k ochutnaniu 

výrobku.  

Spoločnosti Danone by som odporučila kompletný marketingový výskum, 

aby zistili, čo zákazník očakáva od výrobku, čo sa mu páči a naopak s čím 

nesúhlasí. Len tak spoločnosť môže zistiť svoje slabé stránky a môže sa 

zamerať na ich posilnenie. Je potrebné zistiť, ktoré príchute sú najobľúbenejšie 

a ktoré najmenej kupované a na tie potom robiť promoakcie. Výskum by mal 

prebiehať priamo u promostánku tým, že by promotéri pri ochutnávkach viac 

komunikovali so zákazníkmi, zisťovali tieto informácie, ktoré by zapisovali do 

denných reportov, alebo by im dávali vypĺňať krátke dotazníky. Za odmenu by 

každý respondent dostal malú odmenu v podobe pera, malého bloku alebo 

kalendár s logom firmy Danone. Inou možnosťou je vyplnené dotazníky dať do 

zlosovania, ktoré sa uskutoční vždy po skončení promoakcie. Výherca by získal 
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nejaké hodnotnejšie ceny, ako napr. sadu misiek s lyžičkami. Takéto súťaže sú 

pre zákazníkov atraktívne. 

Z výskumu bolo zistené, že najväčší počet respondentov, by si prialo 

v deň ochutnávky ešte nižšiu cenu výrobkov. Firma by teda mohla na jeden deň 

znížiť ceny ponúkaných produktov na ochutnávke. Je ale možné, že toto 

zvýšenie predaja bude len krátkodobé a po zvýšení ceny sa zákazníci znovu 

vrátia k ,,svojim“ značkám. 

Odporúčam firme Danone zamerať promoakcie a aj všetky formy 

podpory predaja na zákazníkov zo všetkých vekových skupín, od detí až po 

dôchodcov, pretože problémy s trávením môžu nastať v každom veku. Firma by 

sa mala veľmi zaujímať aj o detských zákazníkov, pretože tí vedia veľmi dobre 

ovplyvniť rodičov ku kúpe. Propagačným materiálom pre deti by mohli byť 

nálepky alebo pexeso s jednotlivými výrobkami Danone. U starších zákazníkov 

zase zohráva úlohu cena, preto tento segment treba nalákať na akcie 

a výhodné balenia. Staršie vekové kategórie aj častejšie pozerajú letákové 

akcie a preto by firma mala 1-2x za mesiac využiť túto príležitosť.  

Spoločnosť Danone nesmie zabúdať ani na svojich odberateľov, ktorým 

by mala tiež dať nejaké predmety, ktorými sa im pripomenie. Malo by ísť o perá, 

vizitky, kalendáre, diáre alebo tričká s logom firmy. 

Na začiatku roka 2009 sa verejnosť mohla stretnúť so zľavovými 

knižkami na nákup v predajni Tesco. Tieto knižky boli ale dosť málo viditeľné, 

preto pre podobné budúce akcie by bolo dobré využiť POP materiály 

k zviditeľneniu kupónov v regáli. Ešte výhodnejším spôsobom by bolo 

zaobstarať hostesky rozdávajúce zľavové knižky a informujúce o poriadanej 

akcii, či už pri vstupe do predajne alebo v oddelení mliečnych výrobkov.  
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7. Záver 

Svoju bakalársku prácu som zamerala na promotérov a ich komunikáciu 

so zákazníkmi v mieste predaja. Vybrala som si promoakcie na výrobky Activia 

od spoločnosti Danone, ktoré sú realizované v predajni Tesco. Mojou úlohou 

bolo analyzovať promotérov ako sprostredkovateľov niektorých techník 

komunikácie v mieste predaja napr. ochutnávok, predvádzania, súťaží, čo som 

už načrtla v prvej kapitole. 

Druhú kapitolu som venovala charakteristike trhu mliečnych výrobkov, na 

ktorom firma Danone pôsobí. Túto časť som zamerala aj cenám mlieka 

a mliečnych výrobkov a dopad momentálnej hospodárskej krízy na výrobu 

mliečnych výrobkov. Predstavila som históriu a súčasnosť Tesca ako miesta, 

kde je možnosť realizovať promoakcie. V tejto kapitole som aj priblížila históriu 

firmy Danone, jej portfólio výrobkov a nedávne využívané formy podpory 

predaja výrobkov Activia v Tescu. 

Teoretickým východiskám bola venovaná tretia kapitola, kde som načrtla 

marketingovú komunikáciu, marketingový mix a jednotlivé formy podpory 

predaja spolu s rôznymi príkladmi. 

Štvrtou kapitolou bola metodika môjho výskumu s prípravnou 

a realizačnou fázou. Navrhla som si tu celý plán výskumu, dotazník, rozpočet aj 

časový harmonogram.  

Analytická časť je piatou kapitolou, kde sú na základe Excelu 

vyhodnotené jednotlivé otázky z dotazníka s priradenými grafmi.  

Posledná kapitola je zameraná na návrhy a odporučenia pre firmu 

Danone, ako môže zlepšiť podporu predaja, čo by mala zmeniť, alebo čo nové 

začať realizovať. Navrhla som určité zefektívnenia promoakcií, ktoré by mohli 

pomôcť k zvýšeniu predaja produktov Activia. Opierala som sa aj o vlastné 

skúsenosti s promoakciami. 
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Dúfam, že tieto návrhy budú účinné pri využívaní v praxi, zvýši sa 

spokojnosť zákazníkov a tým sa navýšia dlhodobé predaje. 
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Prílohy 

Príloha č. 1 Dotazník 

Dobrý deň, som študentka VŠB - TU  v Ostrave Ekonomickej fakulty, 
oboru marketing a obchod. Obraciam sa na vás so žiadosťou o vyplnenie tohto 
dotazníka, ktorý bude slúžiť výhradne k vypracovaniu mojej bakalárskej práce. 
Vami poskytnuté informácie nebudú nijako zneužité. Vopred Vám ďakujem za 
čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.  

Pri vyplňovaní dotazníka označte krížikom, prosím, jednu Vami vybratú 
odpoveď (ak nie je uvedené inak). 

1. Viete kto je to promotér? 
o Áno 
o  Nie (pokračujte otázkou č. 12) 

 
2. Stretli ste sa už niekedy s promotérom v Tescu? 

o Áno   
o  Nie (pokračujte otázkou č. 4) 

 
3. Ako často stretávate promotérov  v Tescu? 

o Vždy, keď idem do obchodu 
o Raz do týždňa 
o Raz do mesiaca 
o Málokedy 

 
4. Predstavte si promotéra a ohodnoťte dôležitosť jednotlivých pojmov (1-

najdôležitejšie, 5- najmenej dôležité)- označte krížikom. 
1 2 3 4 5 

Vzhľad    
Postoj 
Oblečenie 
Oslovovanie zákazníkov 
Atmosféra pri predaji 
 

5. Je Vám príjemné, keď Vás osloví promotér? 
o Áno  
o Nie 
o Niekedy 

 
6. Pristavíte sa pri promo stánku aj bez vyzvania promotéra? 

o  Áno 
o  Nie 
o  Niekedy- závisí od prezentovaného výrobku 



 

 

 
7. Zakúpite si prezentovaný výrobok po odskúšaní u promo stánku? 

o Áno 
o Nie 
o Niekedy 

 
8. Nakupujete  výrobky značky  Activia od Danone? 

o  Áno 
o  Nie 

 
9. Stretli ste sa už s promo akciou na Activiu od Danone v Tescu? 

o  Áno   
o  Nie 

 
10.  Ovplyvnila promo akcia Váš nákup výrobkov značky Activia? 

o  Áno  (pokračujte otázkou č. 12) 
o  Nie 
o  Čiastočne 

 
11.  Ak nie, čo by Vás motivovalo ku kúpe? (môžete označiť aj viac 

možností) 
o  vzorka zdarma  
o  nižšia cena v deň ochutnávky 
o  malá pozornosť naviac (firemný odznak, pero atď.) 
o  zľavový kupón na ďalší nákup tohto výrobku 
o  iné.......................................................................... 

 
12.  Uveďte, prosím, Vaše pohlavie 

o  muž 
o  Žena 

 
13.  Aký je Váš vek? 

o do 24 rokov 
o  od 25 do 35 rokov 
o  od 36 do 45 rokov 
o  od 46 do 55 rokov 
o  od 56 do 65 rokov 
o  viac  ako 65 rokov 

 
14.  Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

o  základné 
o  vyučený 
o  stredoškolské bez maturity 
o  stredoškolské s maturitou 
o  vysokoškolské 

 
15.  Uveďte, prosím, miesto Vášho bydliska......................................... 
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