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Anotace 

Tato práce je zaměřena na uvedení nového produktu společnosti 

Park Lane Confectionery na trh v České republice. V první části je představena 

společnost Park Lane Confectionery a její mateřská společnost Grupo Bimbo. Následuje 

teoretická část skládající se z teoretického popisu marketingového výzkumu, cíleného 

marketingu a propagační strategie. V další praktické části je popis nového produktu 

nazvaného Fruit Slices, poté následuje analýza trhu a popis propagační kampaně dané 

společnosti. Závěr práce obsahuje zhodnocení výrobku a propagačního programu a také 

obsahuje návrh několika opatření, která by mohla vést k tomu, aby se výrobek stal 

komerčně úspěšným. 

 

Klí čová slova: marketingový výzkum, cílený marketing, propagační strategie, nový 

výrobek, analýza trhu 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This thesis is focused on new product strategy of the Park Lane Confectionery 

Company in the market of the Czech Republic. In the first part there is Park Lane 

Confectionery Company and Grupo Bimbo its controlling company introduced. Further 

there is the theoretic part compose of theoretic description of marketing research, direct 

marketing and promotion strategy. Next practical part there is the description of new 

product named Fruit Slices after that follows market analysis and the description of the 

company’s promotion campaign. In the end of the thesis there is product evaluation and 

promotion campaign and the end of this thesis includes draft of some measures that 

could lead to the top- selling product too. 

 

Keywords: marketing research, direct marketing, promotion strategy, new product, 

market analysis 
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1 Úvod 
 

Klíčem úspěšného podnikání je nalézt potřebu a poté ji umět také uspokojit. Mnoho 

podniků se dnes nachází v situaci, kdy musí vzdorovat silné konkurenci a kdy se musí 

udržet na trhu, kde nabídka v drtivé většině převyšuje poptávku. Oblast potravinářského 

průmyslu z tohoto pohledu není výjimkou. Mnoho firem působících v této oblasti se snaží 

pružně reagovat na potřeby zákazníků a vyvíjí stále nové výrobky, aby si získaly jednak 

nové zákazníky, ale především, aby si své zákazníky udržely, protože v dnešní době je 

mnohem obtížnější si zákazníky udržet než je získat. 

Při uvádění nových výrobků na trh, firmy čelí obrovskému riziku, které je spojeno 

se ztrátou nemalých prostředků, které byly vynaloženy na vývoj, výrobu a distribuci 

nového produktu, pokud tento produkt není na trhu úspěšný. Firmy se proto snaží o co 

nejhlubší poznání potřeb zákazníků ještě před samotnou výrobou nového produktu, aby 

zjistily a ověřily si, zda bude o daný výrobek zájem. 

 

Společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. vyrábějící cukrovinky je moderní 

společností, což můžu potvrdit na základě vlastní zkušenosti, protože jsem zde několik 

měsíců brigádně pracovala ve výrobě. Můžu také konstatovat, že společnost klade velký 

důraz na kvalitu svých výrobků a velmi přísně dodržuje zásady spojené s vlastnictvím 

mezinárodních certifikátů kvality. 

Společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. se zaměřuje na uspokojování potřeb 

především svých dětských zákazníků. Design všech dosud vyráběných želatinových 

výrobků byl proto výhradně zaměřen na děti a to jednak prostřednictvím chuti, barevnosti a 

tvarů bonbónů, ale také celkovým designem těchto výrobků. Firma se také snaží držet krok 

se světovými trendy. V poslední době zaznamenala nástup trendu výroby cukrovinek pro 

dospělé a rozhodla se vstoupit na nový segment trhu, který pro ni představuje okruh 

zákazníků ve věkové skupině 20+. Vyvinula nový výrobek, který pojmenovala Fruit Slices, 

jež by měl odrážet nejen poslední světové, ale i domácí trendy ve výrobě cukrovinek pro 

dospělé. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a zhodnotit uvedení tohoto nového produktu 

na trh, především provést analýzu trhu a propagačního programu společnosti. 
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2 Charakteristika společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. 

Historie a současnost společnosti 
V roce 1998 se společnost Grupo Bimbo S.A. rozhodla vstoupit na evropský trh 

prostřednictvím společnosti Park Lane Confectionery GmbH, jehož se stala stoprocentním 

vlastníkem. O rok později byla v České republice založena společnost Park Lane 

Confectionery, s.r.o., jejímž majoritním vlastníkem byla německá společnost Park Lane. 

Touto společností byla v ČR zakoupena továrna na výrobu želatinových cukrovinek po 

zkrachovalé potravinářské společnosti Tomas v Petřvaldě u Karviné. Tato továrna poté 

prošla rozsáhlou rekonstrukcí, aby splňovala nepřísnější požadavky na výrobu 

želatinových cukrovinek. Administrativní centrum společnosti Park Lane Confectionery, 

s.r.o. bylo z počátku v německém Frankfurtu, ale v současnosti je již přesunuto do prostor 

továrny v České republice. 

Společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. patří v současnosti mezi 10 největších 

potravinářských společností v Moravskoslezském kraji. Společnost zaměstnává více než 

150 zaměstnanců. Z hlediska kritérií obsažených v zákoně č. 47/2002, Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o podpoře malého a středního podnikání se řadí mezi středně velké 

podniky. 

Park Lane Confectionery, s.r.o. ve světě 
Celosvětově je tato společnost známá pro svou všestrannost a mezinárodní 

kontakty. Klíč k úspěchu této společnosti spočívá v ochotě vyhovět požadavkům trhu a 

vývoji stále nových výrobků s vysokou kvalitou za přijatelnou cenu. Toto je důvodem, 

proč se společnost může pyšnit vývozem svých výrobků do celého světa. 

Sortiment výrobků 
Sortiment společnosti zahrnuje ovocné želé výrobky v mnoha variantách, dropsy a 

furé v plechovkách, originální mexické snacky a jiné speciality z Mexika vyrobené dle 

originálních receptur. 
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Značky 
Výrobky Park Lane se prodávají pod těmito obchodními značkami: 

� Juicee Gummee – představuje novou řadu výrobků, která byla společností 

vyvinuta v roce 2006. Je to řada ovocných želé cukrovinek nejrůznějších barev a 

tvarů se zvýšeným obsahem ovocné šťávy. 

�  That’s Fruitee – řada dropsů a furé v plechovkách. 

�  Barcel – představuje originální mexické snacky a obalované arašídy, vyráběné 

podle tradiční mexické receptury. 

�  Ricolino – produkty jako “Bubulubu”, “Paleta Payaso”, které byly navrženy přímo 

pro děti, nejen pro jejich pochutnání, ale i pobavení. 

Certifikáty kvality 
Společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. klade velký důraz na kvalitu svých 

výrobků. Certifikáty kvality, které společnost Park Lane získala, garantují, že společnost 

dodržuje nejpřísnější hygienické, provozní, technologické a jiné požadavky. Někteří, 

zejména velcí odběratelé, přímo požadují, aby společnosti vyrábějící potravinářské 

výrobky, byly držiteli těchto certifikátů kvality. 

 

BRC 

Systémem BRC jsou obecně nazývány systémy vysokého standardu a správné 

provozní praxe v potravinářských provozech, které jsou vybudovány na základě 

normativního dokumentu BRC Global Standard BRC. Stále častěji se stává nutným 

předpokladem mnoha obchodních řetězců. Normativní dokumenty BRC definují 

požadavky související se zajišťováním bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a 

jsou uznávány obchodními řetězci v mnoha zemích světa. [11] 

 

HCCP 

Představuje systém preventivních opatření (tzv. kritických kontrolních bodů) 

sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností 

souvisejících s jejich výrobou např. zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a 

prodejem konečnému spotřebiteli. Spočívá spíše v předjímání a prevenci biologických, 

chemických a fyzikálních rizik, než v kontrole hotových výrobků. [10] 
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Filozofie společnosti 
Společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. si velice zakládá na následujících 

hodnotách: 

� Člověk – dívat se vždy na každého jako na člověka, nikoli jako na nástroj. 

� Vášeň – práci vidět jako poslání, dobrodružství, prostředí spolupráce a důvěry 

tvořících duši podniku. 

� Efektivita  – uskutečnit úkoly, mít výsledky. Poskytovat kvalitní služby je důvodem 

existence podniku. 

� Důvěra – základ, na kterém se může stavět vše ostatní. 

� Výnosnost – viditelný výsledek svých myšlenek, úsilí a práce. 

� Týmová práce – flexibilní, aktivní, nadšená a pohotová. Usilovat o to, aby se 

mohli se všemi podělit a od každého se něco naučit. 

� Kvalita  – společnost musí být tvořivá, efektivní, výkonná a plodná s nejvyššími 

vzory kvality a služeb. 

 

Také se snaží dosahovat těchto cílů: 

� Dělat dobře svou práci a být produktivní a ziskový. 

� Neustále zvětšovat kapacitu a zvyšovat podíl svých značek na trhu. 

� Ochotně být k dispozici svým spotřebitelům a zákazníkům. 

� Umožnit svým zaměstnancům růst a seberealizaci. 

� Chtít se neustále vzdělávat a mít nejmodernější systémy a informace k řízení svých 

provozů. 

� Udržovat takové pracovní prostředí, které podporuje zapojení se, sebekontrolu a 

důvěru. [8] 
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2.1 Grupo Bimbo S.A. 

Od historie k současnosti 
Společnost Grupo Bimbo byla založena Donem Lorenzem, Donem Robertem 

Servitjem a několika dalšími společníky v Mexiko City v roce 1945. Svou první továrnu 

Panificación Bimbo, S.A, která se nacházela přímo v Mexico City, otevřela 

2. prosince 1945. Tato továrna produkovala pekárenské výrobky, jakými byly na počátku 

především chléb a toasty. Později firma rozšířila svůj sortiment i na slané a sladké pečivo. 

Tato pekárenská společnost má v současnosti vedoucí pozici v Americe a je jedna 

z největších pekárenských společností na světě. Své zastoupení má v 16 zemích světa 

prostřednictvím svých 77 továren, 5 přidružených společností a 3 marketingových 

společností. Je zastoupena v Mexiku, Spojených státech, Argentině, Brazílii, Kolumbii, 

Costa Rice, Chile, El Salvadoru, Guatemale, Hondurasu, Nikaragui, Peru, Uruguaji, 

Venezuele, Číně a České republice. 

Je to jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících obchodních sítí na světě, pokrývá více 

než 30 000 distribučních cest s 29 000 zásobovacími vozy. Tvoří tak největší zásobovací 

kolonu na západní polokouli, která takto zásobuje okolo 1 300 000 prodejních míst. Grupo 

Bimbo zaměstnává více než 74 000 zaměstnanců. 

Sortiment výrobků 
Sortiment Grupo Bimbo zahrnuje širokou škálu výrobků, která obsahuje chléb, 

sladké pečivo, buchty, koláče, ovocné tyčinky, těstoviny, balené výrobky jako kukuřičné a 

obilné tortilly, zkaramelizované kozí mléko (cajeta), kořeněné lupínky a cukrovinky. 

Obchodní značky 
Společnost vyrábí, distribuuje a prodává více než 5000 různých výrobků pod 

stovkou známých značek. Mezi nejznámější a nejoblíbenější značky patří: 

� Bimbo – tato značka má velmi dlouhou tradici, pod touto značkou se 

prodávají různé druhy chlebů, slané a sladké pečivo. 

� Lara  – pod touto značkou se prodává sortiment čajového pečiva, koláčů, 

sušenek a různých keksů. 

� Barcel – představuje slané snacky a obalované arašídy. 

� Marinela, Ricolino, Coronado, Suandy a mnoho dalších. [9] 
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Teoretická východiska 

3 Marketingový výzkum 
 

Marketingový výzkum propojuje firmu s trhem prostřednictvím informací, které o 

tomto trhu shromažďuje. Činnosti spojené s výzkumem trhu zahrnují shromažďování a 

sběr informací, které nám usnadňují optimalizaci prodeje, vyhledávání nových oblastí 

expanze, popřípadě odhalí hrozby konkurentů. 

Marketingový výzkum můžeme členit do mnoha kategorií. Nejčastější členění je 

podle: 

a) Předmětu výzkumu 

Výzkum trhu  

Výrobkový výzkum 

Výzkum propagace 

Výzkum konečného spotřebitele 

Výzkum konkurence 

Výzkum prodeje 

b) Účelu 

Monitorovací výzkum 

Explorační výzkum 

Deskriptivní výzkum 

Kauzální výzkum 

c) Další členění 

Výzkum trhu je možné ještě dále členit např. podle trhu, z časového hlediska, 

podle zaměření výzkumu na objekt nebo subjekt či podle použitých metod. 

 

Při realizaci marketingového výzkumu je velmi důležitý původ zpracovávaných 

informací. Informace se podle původu dělí do 2 skupin a to na primární informace , které 

se získávají přímo na trhu. Tyto informace jsou aktuální a týkají se přímo zkoumaného 

problému. Nevýhoda těchto informací spočívá v tom, že jejich získávání je poměrně 

nákladné. 
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Druhou skupinou jsou sekundární informace. Jedná se o informace, které jsou již 

k dispozici. Mohou pocházet z vnitropodnikových zdrojů nebo i mimopodnikových zdrojů. 

Výhodou těchto informací může být jejich snadná dostupnost a tím i menší náklady na 

jejich získání. Nevýhodou však může být, že tyto informace byly původně shromažďovány 

pro zcela jiný účel a tudíž může být jejich použití omezené, neboť mohou být zastaralé a 

neúplné. 

Proces marketingového výzkumu 
Efektivní marketingový výzkum se skládá ze šesti kroků. 

1. krok: Definování problému 

Tato fáze má velký vliv na úspěch celého výzkumu, neboť musí být 

přesně definován marketingový problém, který má být vyřešen. 

2. krok: Tvorba výzkumného plánu 

Snahou je vytvoření co možná nejúčinnějšího plánu na shromažďování 

informací. Při tvorbě plánu se musí rozhodovat, jaké se zvolí zdroje dat, 

výzkumný přístup, výzkumný nástroj, soubory respondentů a kontaktní 

metody. 

3. krok: Shromažďování informací 

Tato fáze bývá zpravidla nejnákladnější a také nejvíce náchylná 

k chybám. 

4. krok: Analýza informací 

V tomto kroku se třídí data, používají se různé statistické metody pro 

kvantifikaci těchto dat a tvoří se závěry ze shromážděných informací. 

5. krok: Prezentace závěrů 

V tomto kroku se předkládají závěry, které by měly být relevantní 

k důležitým marketingovým rozhodnutím, před nimiž stojí vedení 

společnosti. 

6. krok: Rozhodování 

Manažeři, kteří zadali výzkum, musí zvážit výsledky a rozhodnout, jak 

bude daný problém řešen. [1], [3] 
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4 Cílený marketing 
 

Jen velmi málo společností v současnosti využívá strategii orientace na globální trh, 

tzv. hromadný marketing, který spočívá v tom, že prodejce vyrábí, distribuuje a propaguje 

jeden výrobek všem zákazníkům. Naopak mnoho firem využívá tzv. cílený marketing, 

protože zaměřením se na určitou skupinu lidí ušetří firma spoustu úsilí i nákladů za 

neúspěšné nebo poloúspěšné pokusy se zaváděním nových výrobků na neprozkoumaný trh. 

Cílený marketing má tři hlavní kroky, které na sebe navazují. Jsou to segmentace 

trhu , kterou následuje tržní cílení a nakonec tržní umísťování. 

Segmentace trhu 
Segmentace trhu spočívá v rozdělení zákazníků do skupin, které mají podobný 

soubor potřeb a přání. Základem je, aby tyto skupiny byly z vnitřního pohledu co nejvíce 

homogenní a z vnějšího pohledu co nejvíce heterogenní. Výhodou této strategie je, že 

firmy mohou lépe navrhnout, ocenit, představit a dodat výrobek na jím vybraný cílový trh 

a také mohou pružněji reagovat na změny tržního segmentu. Segmentace trhu může 

probíhat na 4 úrovních: na segmenty, mikrosegmenty tzv. tržní výklenky, místní oblasti a 

jednotlivce. 

Segmentace trhu má smysl pouze tehdy, pokud se podaří identifikovat skupiny 

spotřebitelů, které se na trhu budou chovat podle podobného vzorce chování. Z hlediska 

marketingu to znamená, že spotřebitelé ze stejného segmentu by měli na určitou 

marketingovou akci firmy reagovat obdobně. 

Nejčastější vlastnosti, podle kterých výzkumy segmentují spotřebitelský trh, 

můžeme rozdělit do 2 skupin: 

� Segmentace podle charakteristik zákazníků 

Trh může být členěn podle geografických rysů (např. jednotlivé státy, velikosti 

měst, oblastí atd.), demografických charakteristik obyvatelstva (např. 

pohlaví, věk, příjem atd.) a psychografických rysů (např. životní styl, sociální 

třída, osobnostní charakteristiky člověka). 

� Segmentace podle reakcí zákazníků 

Sleduje se reakce zákazníků na výrobek, četnost jeho používání nebo 

příležitosti, které vedou zákazníky ke koupi určitého výrobku. 
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Tržní cílení (targeting) 
Poté, co má firma k dispozici zpracovaný výzkum trhu a charakteristiky 

jednotlivých tržních segmentů, musí posoudit a rozhodnout, na který tržní segment se 

zaměří. Výběr tržního segmentu spočívá ve volbě jedné z pěti strategií pro daný výrobek. 

Soustředění se na jeden segment – výhodnost této strategie spočívá v úsporách při 

orientaci jen na jediný tržní segment, ale pouze za předpokladu, že se již na tento 

segment neorientoval některý z velkých konkurentů. Segment se může brzy stát 

neatraktivním nebo nevýdělečným, což je poměrně velké riziko této strategie. 

Výběrová specializace – tato strategie spočívá v orientaci firmy na více tržních 

segmentů několika výrobky. Tím se snižuje riziko náhlého poklesu atraktivity 

jednoho segmentu. 

Výrobková specializace – firma vyrábí jeden výrobek a nabízí jej více tržním 

segmentům. Rizikem pro tuto strategii se může stát objevení nové technologie a 

ztráta zájmu o zastaralý výrobek. 

Tržní specializace – představuje strategii, kdy firma dodává plný sortiment jedné 

určité oblasti na jeden určitý tržní segment. 

Pokrytí celého trhu – tuto strategii využívají firmy, které dokáží svými produkty 

uspokojit potřeby všech zákazníků na celém trhu. 

Tržní umisťování (positioning) 
Positioning je v podstatě navržení nabídky a vytvoření image firmy tak, aby zaujaly 

významné místo v mysli cílového trhu. Výsledkem tržního umisťování je úspěšné 

vytvoření nabídky hodnoty zaměřené na zákazníka, tj. přesvědčivého důvodu, proč by si 

měl zákazník daný výrobek kupovat. Positioning umisťuje výrobek do mysli zákazníka. 

[2], [3], [4] 
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5 Marketingový komunika ční program 
 

Marketingový komunikační program, někdy také označovaný jako komunikační 

mix, zahrnuje marketingové komunikace většinou komerčního charakteru, které pomocí 

předávaných informací mají za cíl ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy 

těch, na které chce firma působit ve shodě se svými záměry. 

K nástrojům využívaným v rámci komunikačního mixu se řadí všechny formy 

propagace, či přesněji komunikace, které jsou následující: reklama, osobní prodej, 

podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, sponzoring a nová média. 

V širším pojetí zde pak můžeme zařadit i obaly, veletrhy a výstavy. 

Reklama 
Za reklamu je považovaná každá placená podoba neosobní prezentace nabídky 

idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora. Z psychologického 

hlediska se jedná o formu komunikace s komerční záměrem. Definice reklamy, která byla 

schválena Parlamentem ČR v roce 1995, říká, že reklama je přesvědčovací proces, který 

slouží k hledání uživatelů zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních 

médií. 

Z marketingového hlediska reklama, jako jeden z komunikačních nástrojů, 

umožňuje prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, které mohou 

působit na smysly člověka. Prostřednictvím reklamy se mohou oslovovat široké skupiny 

potencionálních zákazníků. Nevýhodou však může být neosobnost a jednosměrná 

komunikace. 

Za hlavní prostředky reklamy považujeme: 

� inzerci v tisku, 

� televizní spoty, 

� rozhlasové spoty, 

� venkovní reklamu, 

� reklamu v kinech, 

� audiovizuální snímky. 
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Osobní prodej 
Patří mezi nejefektivnější prostředky komunikačního mixu. Je postaven na 

psychologických poznatcích verbální a neverbální interpersonální komunikace. Má mnoho 

podob, od obchodního jednání, přes prodej zprostředkovaný obchodními zástupci, až po 

prodej v maloobchodní síti. Díky osobnímu kontaktu je možné pružně reagovat na potřeby 

a přání zákazníků a nabídku přizpůsobit na míru každému z nich. Důležitá je také péče o 

zákazníka i po nákupu, která spočívá např. v poskytování dodatečných služeb, vyřizování 

reklamací či poskytování nových nabídek apod. 

Podpora prodeje 
Představuje širokou škálu nástrojů, které přitahují pozornost spotřebitelů, poskytují 

jim informace a mohou je přivést ke koupi výrobku. Prostředky podpory prodeje jsou 

zaměřeny jak na koncové spotřebitele tak i na obchod. Tyto prostředky používáme 

v situacích, kdy chceme dosáhnout rychlé a intenzivní reakce, neboť jejich výsledky bývají 

jen krátkodobé a nevytváří trvalou preferenci k danému výrobku nebo značce. 

Podporu prodeje můžeme rozdělit do tří základních oblastí: 

� akce zákaznické zaměřené na spotřebitele: jakými jsou: slevy, dárky, 

spotřebitelské soutěže, kupony např. na obalech, cenové balíčky, vzorky, 

předvádění zboží, ochutnávky, slevové bonusy a další akce, 

� akce obchodní: vybavení prodejního místa, mimořádné podmínky pro 

zákazníky, obchodní dohody, společná reklamní činnost, pozornosti 

v podobě drobných dárků (tužky, propisovačky, přívěsky, diáře apod.), ale i 

hodnotnějších cen, obchodní výstavy, konference apod., 

� akce na podporu prodejních týmů: motivační plány, různé výhody, 

poznávací zájezdy, písemné poděkování a další. 

Práce s veřejností (public relations - PR) 
Jde o cílevědomé dlouhodobé úsilí, jehož cílem je vytvoření příjemného klimatu, 

získání sympatií a podpory veřejnosti i institucí, které mohou ovlivnit dosažení daných 

marketingových záměrů. Důležitým znakem PR je důvěryhodnost, která mnohdy ovlivní i 

tu část veřejnosti, která není reklamě příliš nakloněna. I když nejde o přímou prodejní 

komunikaci, je jedním z důležitých nástrojů komunikačního mixu. 
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Přímý marketing 
Mezi hlavní prostředky přímého marketingu patří: prospekty, katalogy, telefonní 

seznamy, tištěné adresáře, časopisy pro zákazníky a mnohé další. V současnosti roste 

význam interaktivních forem komunikace, jakými jsou např. e-mailová komunikace apod. 

V posledních letech dochází na tomto poli k výraznému přiostření konkurence. Firmy by se 

při výběru agentury měly zajímat o to, jakými databázemi agentury disponují, jaké zdroje 

využívají a jak často a jakým způsobem aktualizují a chrání svá data. 

Sponzoring 
Sponzoring je v posledních letech stále častěji využíván jako nástroj marketingové 

komunikace a jeho význam neustále roste. Je založen na principu služby a protislužby. 

Sponzor poskytuje finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která 

mu pomůže k dosažení marketingových cílů. V současné době je trendem poskytování 

věcných darů, jakými jsou různá technická zařízení nebo vlastní produkty sponzorské 

firmy. Sponzoring se většinou orientuje na sportovní, kulturní a sociální oblast. Sponzoring 

může být také zaměřen na vlastní zaměstnance firmy. 

Nová média 
Nová komunikační média nenabízejí jen nové informační možnosti, ale také 

poskytují širokou paletu možností pro doplnění nebo náhradu médií tradičních. Hlavním 

informačním médiem se v posledních letech stal internet, a proto se řada reklamních 

agentur snaží zjistit, jak je reklamní kampaň vedená po internetu účinná ve srovnání s 

kampaněmi v klasických médiích. 

Globální komunikační sítě, které vytvářejí virtuální prostor, ovlivňují nákupní a 

spotřební chování. Internet poskytuje větší možnost interakce mezi prodejcem a 

spotřebitelem. [3], [6], [7] 
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Praktická část 

6 Nový produkt Fruit Slices 
 

Tento nový produkt Fruit Slices byl vytvořen na základě koncepce totálního 

výrobku, jež sestává zpravidla ze 3 úrovní. V případě Fruit Slices sestává s úrovní dvou. 

První úroveň tvoří jádro výrobku, které u Fruit Slices představuje složení želé bonbónů, 

druhou úroveň, tzv. hmotný výrobek, tvoří kvalita, design, značka, obal výrobku a styl a 

móda na trhu. 

6.1 Cílová skupina 20+ 
Výrobková koncepce firmy Park Lane sestává z 80% z výrobků určených pro děti 

ve věku 6 až 15 let. Na základě kombinované vícefaktorové segmentace firma definovala 

tržní segment, na něž se hodlá specializovat a označila ho pracovním názvem 20+. 

Rozhodla se novým produktem zaujmout především dospělé zákazníky ve věku 20 let a 

výše, tedy zákazníky mladšího a středního věku, kteří vyznávají aktivní styl života, 

zajímají se o své zdraví, a proto je pro ně důležité, aby i jídlo, které konzumují, bylo 

kvalitní. V současnosti mezi lidmi vzrůstá obecné podvědomí o chemických látkách, které 

jsou obsaženy v potravinách. Lidé se více než v minulosti zajímají o složení výrobků, zda 

obsahuje přírodní nebo umělá barviva, sladidla, sledují energetické hodnoty apod. Pro tyto 

lidi se firma Park Lane rozhodla vytvořit výrobek Fruit Slices. 

6.2 Složení výrobku Fruit Slices 
Hlavní předností tohoto výrobku je zvýšený podíl ovocné šťávy. Fruit Slices 

obsahuje 15% citrusové šťávy z koncentrátu, což činí tento výrobek oproti jiným želé 

výrobkům, kde se podíl ovocné šťávy z koncentrátu běžně pohybuje okolo 5%, 

několikanásobně kvalitnějším a tím i konkurenceschopnějším. 

Další předností je obsah přírodních barviv a přírodního aroma citrusu, grapefruitu a 

mandarinky. Fruit Slices také obsahuje výtažky z ovoce a rostlin, jako jsou bezinky, 

paprika a kurkuma. 

Fruit Slices dále obsahuje jedlou želatinu, glukózový sirup, cukr, regulátor kyselosti 

kyselinu citrónovou, zvlhčující látku sorbitol a želírující látku pektin. 
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6.3 Kvalita výrobku 
Společnost Park Lane vytvořila velmi kvalitní výrobek za použití prvotřídních 

surovin pro výrobu. Pro zvýšení kvality a atraktivnosti výrobku byly použity některé 

základní suroviny přírodního charakteru, které jsou v porovnání s běžně používanými 

syntetickými surovinami podstatně dražší, ale výrobek je i přesto schopen na trhu 

konkurovat jak kvalitou tak cenou. Výrobek Fruit Slices splňuje všechny odpovídající 

požadavky a standardy pro výrobu potravinářských produktů. Zárukou vysoké kvality jsou 

i certifikáty BRC a HCCP, které společnost vlastní. 

6.4 Design výrobku 
Firma Park Lane si je vědoma poměrně silné konkurence na trhu želé bonbónů, a 

proto se snažila o co nejpropracovanější design svého nového produktu. Tímto designem 

se snaží oslovit i ty nejnáročnější zákazníky, protože cílová skupina 20+, pro kterou byl 

výrobek koncipován, je představována zákazníky, kteří mají vysoké nároky a výrobky si 

pečlivě vybírají nejen na základě požadovaných vlastností, ale také vzhledu. 

Firma při tvorbě designu nového produktu spolupracovala s předními mexickými 

designéry, kteří pracují pro společnost Grupo Bimbo. Společně vytvořili design jak 

bonbónů tak obalu. 

Design želé bonbónů 
Protože výrobek nese název Fruit Slices, což v překladu znamená ovocné plátky a 

bonbóny mají příchuť mandarinky, grapefruitu a citrusu, byl jako tvar bonbónů zvolen tvar 

dílku mandarinky nebo jiného citrusového ovoce s charakteristickým žebrováním, aby se 

co nejvíce podobal skutečnému ovoci. Jednotlivé příchutě jsou také barevně odlišeny. Želé 

s mandarínkovou příchutí je oranžové, želé s grapefruitovou příchutí je tmavě červené a 

želé s příchutí citrusu je žluté. 

Design obalu 
Potisk obalu, který je velmi důležitý při prvním pohledu, byl navrhnut tak, aby 

vyniknul a zaujal v široké nabídce želé výrobků, se kterými se máme možnost v obchodech 

setkat. Ústředním motivem je nápis Fruit Slices a vyobrazení ovoce, které je zde zobrazeno 

jak v podobě skutečných citrusových plodů, tak v podobě bonbónů, které můžeme vidět i 
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průhledem ve fólii obalu. Na lícní straně obalu je také vyobrazen údaj o 15% obsahu 

ovocné šťávy a o obsahu přírodních barviv a přírodního aroma. 

Jednotícím prvkem na horní lícní straně fólie je logo značky Juicee Gummee a 

název firmy Park Lane ve světle zeleném poli. V případě, že výrobek Fruit Slices bude na 

trhu úspěšný a firma se rozhodne, že rozšíří tuto výrobkovou řadu o další příchutě, byl by 

tento jednotící prvek použit na všech obalech pro řadu želé bonbónů se zvýšeným obsahem 

ovocné šťávy pro dospělé. 

6.5 Obchodní značka 
Fruit Slices jako nový produkt je prodáván pod obchodní značkou Juicee Gummee, 

Powered by Juice! Jedná se o poměrně novou výrobkovou řadu, která zahrnuje výrobky 

obsahující zvýšený podíl ovocných šťáv, jak již sám název napovídá. Všechny výrobky 

této řady nesou v horní části přední strany obalu charakteristické logo této značky, které se 

liší jen  barevným podkladem u různých řad výrobků. 

Společnost Park Lane je velmi hrdá na své výrobky, a proto je vždy opatřuje 

velkým logem své značky. Je pro ni velmi důležitá snadná identifikace jejich výrobků, aby 

je zákazník vždy bezpečně rozpoznal a snadno nalezl v širokém sortimentu zboží, které 

obchodní síť nabízí. 

6.6 Obal výrobku 
Jelikož byl výrobek koncipován pro zákazníka, který je poměrně náročný, bylo 

důležité vybrat správný materiál obalové fólie, aby tohoto zákazníka motivoval ke koupi. 

Při vývoji tohoto nového produktu se firma rozhodla použít nový materiál obalové fólie, 

který svým vzhledem připomíná samet a je také velmi příjemný na dotek. Tento materiál 

použily i některé konkurenční firmy, vyrábějící želé cukrovinky, pro některé své výrobky. 

Obal Fruit Slices plní nejen funkci ochrannou, propagační a identifikační, ale také 

informační. Na zadní straně obalu můžeme nalézt velké množství informací, jak o 

produktu samotném, tak o firmě Park Lane v mnoha světových jazycích. 

Nevýhodou pro český trh by mohl být fakt, že se na přední straně obalu vyskytují 

nápisy pouze v angličtině a není zde ani uvedeno, že se jedná o zcela nový výrobek firmy 

Park Lane. 
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6.7 Nová móda a styl na trhu želé bonbónů 
Úspěch výrobku na trhu je spojen s vytvořením takového stylu, který se s vysokou 

pravděpodobností stane módou. Významnou úlohu zde sehrávají tzv. vůdci módy, jejichž 

vlivu podléhají především mladší zákazníci. I společnost Park Lane se snaží využít 

současného nástupu módy výroby želé cukrovinek pro dospělé. Společnost se však dostává 

do pozice imitátora tvůrce této módy, neboť vstupuje na trh, kde se již podobné výrobky 

vyskytují a snaží se konkurovat hlavně cenově. Cenová úroveň, kterou firma Park Lane pro 

svůj výrobek zvolila, by měla umožnit stát se firmě v této oblasti velice dobře konkurence 

schopnou. 

Za tvůrce módy výroby želé cukrovinek pro dospělé můžeme v Evropě považovat 

například společnost Katjes, která svou evropskou kampaní napomáhá propagaci této 

módy. 
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7 Analýza trhu pro vstup společnosti na trh s novým 
produktem 

 
Protože společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. patří ke středně velkým 

společnostem, bylo by získávání informací o trhu, které jsou nutné pro zpracování 

marketingového průzkumu, pro pracovníky marketingového oddělení náročné jak 

z hlediska časového, tak samozřejmě také z hlediska finančního. Vedení této společnosti se 

proto rozhodlo, že si informace o trhu opatří u analytické firmy, která mimo jiné 

shromažďuje i informace o českém trhu želé výrobků. 

Na základě informací od této analytické firmy byl zpracován marketingový 

průzkum, který se týkal zhodnocení perspektivnosti českého trhu pro výrobek Fruit Slices. 

Na základě výsledků průzkumu se vedení společnosti Park Lane rozhodlo vstoupit s tímto 

výrobkem i na český trh. Výsledky průzkumu mi byly zprostředkovány pracovníkem 

marketingového oddělení této společnosti. 

7.1 Veletrh ISM 
Společnost Park Lane se již tradičně každoročně zúčastňuje mezinárodního veletrhu 

cukrovinek ISM, který se koná vždy na začátku roku v Kolíně nad Rýnem v Německu. 

Společnost se veletrhu neúčastní pouze jako návštěvník, ale také jako vystavovatel. Firma 

Park Lane se na veletrhu prezentuje společně se svou mateřskou společností Grupo Bimbo 

S.A. v rámci jednoho stánku, kde představuje své výrobky a snaží se získat nové zákazníky 

a dodavatele z celého světa. 

Na veletrhu jsou prezentovány potravinářské firmy z celého světa, které nabízí 

různé druhy sladkostí jako jsou čokolády, čokoládové speciality, pekařské výrobky, 

moučníky, trvanlivé pekárenské výrobky, bonbóny, sušenky a zmrzliny. 

Veletrhu se neúčastní pouze výrobci cukrovinek, ale také dodavatelé surovin a 

prodejci. Firmy zde sledují nejnovější trendy v oblastech výroby, získávají zde cenné 

kontakty, zkušenosti a inspiraci pro svou budoucí činnost a také zde mohou konfrontovat 

své výrobky s konkurencí. 

Společnost Park Lane na tomto veletrhu zaznamenala v roce 2008 nastupující trend 

výroby želé cukrovinek, které nejsou určeny pro děti, ale jsou vytvořeny pro dospělé 

zákazníky. Společnost se nechala inspirovat některými firmami, které na tomto veletrhu 

tyto produkty představily. [12] 
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7.2 Popis českého trhu želé bonbónů 
Na českém trhu se můžeme setkat s širokou nabídkou želé bonbónů od 

nejrůznějších výrobců jak českých tak i zahraničních. Většina těchto výrobků je určena 

hlavně dětem, což je patrné především z designu obalů a tvarů želé bonbónů, které má 

nejrůznější podoby od tradičních medvídků, žížalek, přes letadla, autíčka a mnohé další 

tvary. Na českém trhu se však můžeme již setkat s želé výrobky, které by měly oslovovat 

především dospělé zákazníky. 

Toto želé vyrábí zejména větší společnosti s dlouholetou tradicí výroby želé 

cukrovinek. Na českém trhu se objevují tyto výrobky především od společností 

Nestlé Česko s.r.o., která je prodává pod svými obchodními značkami Jojo a Bonpari želé, 

a od zahraničního výrobce Katjes Fassin GmbH + Co. KG, která své výrobky prodává pod 

značkou Katjes. Želé těchto společností se vyznačují zejména zvýšeným obsahem ovocné 

šťávy, který se pohybuje okolo 10% ovocného koncentrátu nebo přídavkem jogurtu. 

Některé tyto výrobky jsou doplněné přítomností jak přírodních barviv, tak přírodního 

aroma a některé mají také snížený obsah tuku. 

7.3 Analýza konkurence a jejich výrobků na trhu v ČR 
V rámci analýzy trhu zde uvádím přehled několika hlavních konkurentů firmy 

Park Lane a jejich výrobků, které se vyskytují v síti obchodních řetězců 

Tesco Stores ČR, a.s. Tento obchodní řetězec jsem zvolila na základě toho, že má jednu 

z nejširších nabídek želé produktů u nás. 

Katjes 
Výrobce Katjes Fassin GmbH + Co. KG můžeme v našich geografických 

podmínkách považovat za tvůrce trendu výroby želé bonbónů pro dospělé. Na českém trhu 

se z této kategorie objevují hlavně výrobky řady Yogurt - Gums s nejrůznějšími 

příchutěmi, které jsou bez tuku s přírodními barvivy a přírodním aroma. 

Želé bonbóny Jogurt – Gums se prodávají ve 100g balení. Design obalu je poměrně 

střídmý, hlavním motivem je skutečnost, že se jedná o bonbóny, které obsahují 6% jogurtu. 

Nevýhodou může být fakt, že obal je zcela neprůhledný a zákazník nemá možnost srovnání 

skutečné podoby bonbónů s vyobrazením na obalu. Na druhou stranu je pozitivní, že i když 

se jedná o výrobek zahraniční společnosti, jsou na obalu umístěny nálepky, které v češtině 

upozorňují, že je želé bez tuku a obsahuje pouze  přírodní barviva a aroma. 
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Bonpari a Jojo 
Velkým konkurentem firmy Park Lane  a jejího výrobku Fruit Slices je na českém 

trhu tradiční výrobce sladkostí Nestlé Česko s.r.o. Pod obchodními značkami Bonpari želé 

a Jojo dodává na trh želé výrobky se zvýšeným obsahem přírodní ovocné a zeleninové 

šťávy, bez tuku, umělých barviv a aromat. 

Výrobky značky Bonpari želé příchutí označených jako Zahrádka nebo Exotic mají 

na svém obalu uvedeno, že obsahují 50% ovocné šťávy, tato informace je opatřena 

hvězdičkou a po bližším zkoumání, na zadní straně obalu, jsem zjistila, že obsah 10% 

ovocných koncentrátů se rovná 50% ovocných šťáv. Zde by mohlo dojít u zákazníku 

k mylné představě, že bonbóny Bonpari želé mají největší podíl ovocné šťávy na trhu. 

Další výrobek značky Bonpari želé příchutě Hawai nese na svém obalu informaci, 

že obsahuje 25% ovocné šťávy, zde již tato informace hvězdičkou opatřena není, ale opět 

po bližším prozkoumání zadní strany obalu jsem zjistila, že obsahuje jen 5% jablečného 

koncentrátu, což se rovná 25% ovocných šťáv. 

Výrobky značky Bonpari želé se prodávají v 80g baleních. Design těchto výrobků 

je přizpůsoben plně českému a slovenskému trhu, všechny informace na obalu jsou 

v češtině nebo slovenštině. Výrobek s 50% ovocné šťávy nese také zřetelné označení 

Nové, je také použit kvalitní obalový materiál, na němž jsou vyobrazeny různé druhy 

ovoce. Obal je také opatřen průhledem, takže zákazník vidí, jak skutečně želé bonbóny 

vypadají. 

Pod značkou Jojo Z přírody je vyráběna celá řada želé bonbónů s přírodní ovocnou 

nebo zeleninovou šťávou a přírodním aroma, které jsou navíc obohaceny vitamínem C. 

Podíl ovocné šťávy v želé je 6%. Tato řada je dále tématicky rozčleněna do 4 skupin podle 

příchutí: Zahrádka, která obsahuje příchutě meruňkovou, pomerančovou a mrkvovou, dále 

Farma s příchutěmi jablečnou, pomerančovou, jahodovou a citrónovou, a ještě Safari a 

Akvárium. 

Design výrobků značky Jojo je spíše určen dětem, obal je opět z kvalitního 

materiálu opatřen dětskými obrázky ovoce a zeleniny nebo zvířat podle označení 

Zahrádka, Farma, Akvárium nebo Safari. Obal je také opatřen velkým průhledem ve 

spodní části. Na zadní straně obalu je kromě popisných informací o produktu umístěna také 

poznávací hra pro děti. 
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7.4 Analýza konkurenčních cen 
V rámci zpracování své bakalářské práce jsem se rozhodla, pro podrobnější analýzu 

konkurence, provést také srovnání maloobchodních cen hlavních konkurenčních výrobků 

s maloobchodní cenou výrobku Fruit Slices. Maloobchodní cena výrobku Friut Slices byla 

pro podnikové prodejny stanovena na 13Kč za balení. 

Pro srovnání bylo nutné provést přepočet maloobchodních cen na 10g výrobku, aby 

výsledky srovnání byly relevantní, neboť konkurenční výrobky se prodávají v různých 

baleních. Přepočtené ceny jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 

Přehled výrobků, velikosti jejich balení, maloobchodní ceny a přepočtené ceny na 

10g výrobku poskytuje níže umístěná tabulka. 

 

Tabulka č. 1: Přehled výrobků a jejich cen 

Název výrobku Balení [g] Cena za balení [Kč] Cena za 10g [Kč] 

Katjes, Yogurt- Gums 100 19,90 1,99 
Jojo z přírody, Farma 90 14,90 1,66 
Bonpari želé, Zahrádka 80 16,50 2,06 
Bonpari želé, Hawai 80 14,00 1,75 
Juicee Gummee, Fruit Slices 85 13,00 1,53 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafického vyjádření je jasně patrné, že nejnižší cena za 10g želé bonbónů je u 

produktu Fruit Slices firmy Park Lane. Nízká cena a vysoká kvalita tohoto výrobku činí 

Fruit Slices velice dobře konkurenceschopným nejen na trhu v ČR, ale i v zahraničí. 

 

Graf č. 1: Srovnání konkurenčních cen výrobků 
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8 Propagace výrobku Fruit Slices 
 

Společnost věří, že si tento nový výrobek získá své zákazníky hlavně díky své 

kvalitě a cenové úrovni i bez použití masivní propagační kampaně. Společnost Park Lane 

se rozhodla v rámci propagace svého nového výrobku použít nástrojů komunikačního 

mixu, jako je osobní prodej a podpora prodeje, protože tyto nástroje považuje za 

nejúčinnější v rámci propagace. 

8.1 Osobní prodej výrobku Fruit Slices 
Firma Park Lane pro prodej svých výrobků v rámci ČR využívá sítě svých 

externích obchodních agentů, kteří disponují firemními vozy. Tyto vozy jsou opatřeny 

reklamou značek Juicee Gummee a Barcel. Agenti nabízejí výrobky firmy Park Lane 

různým maloobchodním prodejcům nebo i velkým obchodním řetězcům. 

Obchodní agenti nejčastěji využívají strategii „nohy ve dveřích“, kdy se snaží 

potencionálního zákazníka zaujmout a přilákat jeho pozornost. Snaží se získat zákazníka 

především možností vyzkoušení výrobku Fruit Slices nebo poskytují vzorkové balíčky, 

množstevní slevy a drobné dárkové předměty firmy. 

V rámci osobního prodeje se výrobek letos také prezentoval na potravinářském 

veletrhu ISM v Kolíně nad Rýnem. 

8.2 Podpora prodeje Fruit Slices zaměřená na zákazníky 
Tento nástroj nepřímé komunikace je v rámci propagace výrobku Fruit Slices 

používán hlavně v podnikových prodejnách společnosti Park Lane, kde se uplatňují hlavně 

poutače ve formě plakátků umístěných na viditelném místě prodejny, dále také možnost 

ochutnávky tohoto výrobku v místě prodeje nebo přikládání vzorkového reklamního 

balíčku výrobku Fruit Slices k nákupu jiného zboží. 

K podpoře prodeje firma využívá také různých letákových akcí, kdy jsou reklamní 

letáčky spolu se vzorkovým balíčkem distribuovány přímo do schránek potencionálních 

zákazníků. 
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8.3 Podpora prodeje Fruit Slices zaměřená na obchodní zprostředkovatele 
V rámci obchodní propagace nového výrobku Fruit Slices se firma Park Lane kloní 

k možnostem slevy z katalogové ceny nebo poskytuje odběratelům, kteří zakoupí velké 

množství jejich výrobků, zboží zdarma. Firma odběratelům jiného zboží v rámci propagace 

Fruit Slices nabízí jako zboží zdarma právě tento nový výrobek, aby inspirovala odběratele 

ke koupi tohoto výrobku. 

Společnost svým významným klientům v rámci podpory prodeje poskytuje 

aktualizovaný katalog svých produktů, kde jsou uvedeny různé typy balení, POP materiály 

jako jsou různé typy reklamních stojanů apod. 

Také firma poskytuje svým odběratelům reklamní předměty, jako jsou psací 

potřeby, reklamní bloky, reklamní tašky s ukázkou výrobků a další nejrůznější předměty. 

8.4 Analýza mediálního propagačního programu konkurence 
V současnosti konkurence firmy Park Lane nevede v médiích žádnou významnou 

reklamní kampaň k propagaci svých výrobků. Výrobky těchto firem jsou trvale 

propagovány jen na internetu prostřednictvím webových stránek společnosti. Za 

povšimnutí ovšem stojí nedávná reklamní kampaň společnosti Katjes Fassin GmbH + Co. 

KG a také aktivity společnosti Nestlé Česko s.r.o. v rámci Jojo klubu. 

Katjes 
Německý výrobce želé Yoghurt- Gums společnost Katjes se v rámci propagace 

svého výrobku na evropském trhu rozhodla pro masivní reklamní kampaň prostřednictvím 

televizních spotů. Jako tvář reklamní kampaně si firma Katjes Fassin GmbH + Co. KG 

vybrala německou topmodelku Heidi Klum, jako typickou představitelku cílové skupiny, 

pro kterou je želé určeno. Heidi Klum je úspěšná mladá žena, která se stará o rodinu a 

zároveň exceluje na přehlídkových molech. Je považována za vyznavačku aktivního stylu 

života a je idolem mnoha mladých lidí, což je pro značku Katjes velkým přínosem a 

zárukou toho, že se jejich výrobek dostane do podvědomí mladých lidí. Určitou úlohu 

mohl hrát fakt, že Heidi Klum je modelka a propaguje želé, které je bez tuku, což může 

působit na mladé ženy, které se snaží udržet si štíhlou linii a zároveň mlsat zdravě. [13] 
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Jojo 
Společnost Nestlé Česko s.r.o. v rámci propagace výrobků značky Jojo nebo 

Bonpari želé nevede v současnosti v médiích žádnou významnou reklamní kampaň. Firma 

jen trvale propaguje své výrobky značky Jojo prostřednictvím Jojo klubu, který je 

přístupný na internetových stránkách společnosti. Členům klubu jsou poskytovány různé 

výhody, jsou pro ně pořádány v rámci klubu soutěže apod. 
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9 Propagační program Park Lane Confectionery, s.r.o. 
 

V rámci propagačního programu společnost neuplatňuje strategii propagace 

konkrétního výrobku, až na výjimky, ale spíše se zaměřuje na propagaci značek svých 

výrobků. V této části se zaměřím na propagaci značky Juicee Gummee, která byla 

vytvořena v roce 2006, a v rámci které je výrobek Fuit Slices vyráběn. 

9.1 Propagace značky Juicee Gummee prostřednictvím zaměstnanců 
Společnost Park Lane si je vědoma, že lidé, kteří vytvářejí hodnoty této společnosti, 

jsou především její řadoví zaměstnanci. Společnost preferuje tzv. rodinný přístup 

k zaměstnancům, který spočívá v tom, že se firma snaží, aby si zaměstnanci uvědomili, že 

jen prostřednictvím jejich kvalitní práce mohou být výrobky na trhu úspěšné. Proto firma 

usiluje, aby se především tito lidé stali hrdými vyslanci značky Juicee Gummee, kterou 

společnost v nedávné době vytvořila a v rámci níž je také výrobek Fruit Slices vyráběn. 

V rámci propagace značky Juicee Gummee zaměstnanci dostávají k nejrůznějším 

příležitostem drobné dárky v podobě reklamních triček, mikin, batohů, tašek, peněženek a 

dalších různých předmětů s logem této značky. Zaměstnanci se tak mohou na veřejnosti 

hlásit k této značce a potažmo k firmě, kde pracují, a mnoho z nich to také činí. Této 

propagace si společnost váží nejvíce a považuje ji také za velmi účinnou. 

Velice účinná je také propagace výrobků prostřednictvím podnikových prodejen 

jejichž síť se v ČR neustále rozšiřuje. Zákazníci zde nalézají širokou nabídku téměř všech 

vyráběných produktů, mají možnost ochutnat novinky přímo v prodejně, společnost pro 

zákazníky v těchto prodejnách připravuje nejrůznější prodejní akce např. za nákup určitého 

množství zboží zákazník dostane drobný dárkový předmět, jako je hrníček s logem 

společnosti, plyšák apod. 
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9.2 Reklamní činnost společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. 
Při zahájení prodeje výrobků značky Juicee Gummee se společnost rozhodla pro 

masivnější propagaci této značky prostřednictvím různých prostředků reklamy, jako jsou 

spoty v rozhlase, inzerce v tisku propagace na webových stránkách nebo venkovní 

reklama. 

Rozhlas 
Reklamních spotů v rádiích firma k propagaci své značky příliš nevyužívá. Mezi 

významnější reklamní kampaň především v regionálních rádiích patřilo vysílání 

reklamních rozhlasových spotů v ostravském Radiu Čas u příležitosti zahájení prodeje 

výrobků značky Juicee Gummee v roce 2006. 

Tisk 
Společnost využívá reklamy prostřednictvím tisku poměrně hojně. U příležitosti 

zahájení prodeje výrobků značky Juicee Gummee se objevila v některých denících, např. v 

Mladé Frontě Dnes v rubrice Regionálních příloh pro Moravskoslezský kraj, stránka, na 

níž byla umístěna reklama této nové značky a společnosti Park Lane. 

V dětském časopise také proběhla soutěž s firmou Park Lane nazvaná „Nakresli si 

svůj vysněný bonbónek“. Autoři nejzdařilejších návrhů byli oceněni věcnými dary. 

Firma využívá reklamy v tisku podle svých aktuálních záměrů nebo podle různých 

nabídek. Nejaktuálnější reklama pro měsíc březen 2009 je umístěna v časopise Scooler, 

což je časopis určen především pro mladé lidi. 

Internet 
Poměrně účinným prostředkem propagace společnosti a jejich produktů je v dnešní 

době internet. Společnost prostřednictvím svých webových stránek umožňuje zákazníkům 

získat informace a přehled o vyráběných produktech, mohou se zde seznámit s historií a 

filosofií firmy a pro děti je zde také umístěno několik jednoduchých počítačových her. 

Venkovní reklama 
Tento typ reklamy má stálejší charakter. Jedná se především o velkoplošné fóliové 

transparenty trvale umístěné v místě sponzorských akcí např. na fotbalovém hřišti SK 

Slavoj Petřvald, jehož je firma sponzorem. Také firma využívá billboardů rozmístěných 

především u silnic v Moravskoslezském kraji. 
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9.3 Sponzorské aktivity společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. 
Tato oblast propagace je společností Park Lane v hojné míře využívána. Společnost 

se svými sponzorskými akcemi zaměřuje především na děti, podporuje různé školy, 

školky, knihovny, dětské zájmové kroužky a spolky. Společnost se angažuje v podpoře 

sportu jednak přímo ve městě Petřvald, kde se firma finančně podílela na výstavbě 

sportovního areálu nebo firma sponzoruje místní fotbalový klub nebo také mimo Petřvald 

v Ostravě, kde sponzoruje basketbalový klub. 

Park Lane se na sponzorských akcích podílí především různými dárky ve formě 

dárkových tašek s ukázkou výrobků nebo nákupem sportovního vybavení, dresů 

opatřených reklamním logem společnosti nebo přispívá různými finančními částkami. 

V rámci sponzorských akcí firma také pořádá pro různé organizace, zájmové 

skupiny nebo rodinné příslušníky zaměstnanců exkurze přímo v továrně v Petřvaldu, kde 

mají návštěvníci, především děti, možnost prohlédnout si zázemí továrny a seznámit se 

s procesem výroby želé bonbónů. Návštěvníkům je umožněna ochutnávka produktů 

společnosti, je pro ně připraven odborný výklad a drobné pohoštění. Děti nejvíce oceňují 

možnost výroby vlastních želé bonbónů, které si mohou vyzvednout za několik dní přímo 

v továrně nebo jsou tyto výrobky posílány do škol, školek apod. Firma se snaží 

návštěvníky také zapojit do procesu vývoje nových produktů prostřednictvím testování 

nových příchutí, tvarů, hodnocení designu obalů nebo žádá děti, aby si navrhly svůj 

vysněný bonbónek. Dětské návrhy poté pracovníci firmy zpracovávají a vyhodnocují. 
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10 Závěr 
 

Dle mého názoru se společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. podařilo vytvořit 

velmi kvalitní výrobek, který je na českém trhu dle mého názoru schopen velmi dobře 

konkurovat jak kvalitou, tak i cenou. Hlavní konkurenční výhodu tohoto výrobku spatřuji 

ve zvýšeném 15- ti% obsahu ovocné šťávy v koncentrátu a velmi zdařilém designu jak 

bonbónů, tak i obalu. Myslím si, že tyto želé bonbóny mají velkou šanci zaujmout 

zákazníky v cílové skupině 20+. S hodnocením úspěšnosti na trhu je však nutno ještě 

počkat, neboť se výrobek zatím nachází ve fázi zavádění do prodeje. 

Nevýhodu tohoto výrobku pro český trh spatřuji ve skutečnosti, že obal výrobku je 

zcela v cizím jazyce, až na drobný popis výrobku v češtině na zadní straně, což může 

některé zákazníky odradit od koupě. Také si myslím, že by výrobku prospělo, kdyby na 

přední straně obalu bylo nějakým způsobem označeno, že se jedná o novinku, protože 

jednou z vlastností mladých lidí je, že chtějí vyzkoušet něco nového a toto označení by 

mohlo tyto lidi podnítit ke koupi tohoto výrobku. 

Také si myslím, že v tuto fázi zavádění výrobku Fruit Slices do prodeje by bylo 

vhodné podpořit i nějakou reklamní kampaní na prodejních místech, např. umístěním 

tohoto výrobku na reklamní stojan nebo se dohodnout s prodejcem o umístění reklamního 

plakátku na viditelné místo výměnou za katalogovou slevu nebo poskytnutí zboží zdarma. 

Propagační program společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. je dle mého názoru 

dostačující v rámci strategie, kterou firma v propagaci svých výrobků uplatňuje. Firma 

především sází na osobní prodej prostřednictvím obchodních agentů, tento osobní přístup 

považuji za velmi účinný, neboť každý obchodní agent může reagovat na potřeby prodejců 

individuálně a je schopen jim vyjít maximálně vstříc. 

Velkou výhodou v rámci propagace je dle mého názoru také prodej výrobků 

v podnikových prodejnách a stáncích umístěných v různých velkých obchodních centrech. 

Zákazníci zde mohou nalézt výrobky za příznivější ceny než v běžné obchodní síti a 

mohou také při nákupu získat drobné dárky. 
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