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1. Úvod 

 V současné době existuje v České republice velké množství prodejců automobilů, kteří 

se neustále snaží, aby jejich vozy šly na odbyt, bez ohledu na to, zda se jedná o autorizované 

prodejce či autobazary. Na trhu se ve stále kratších intervalech objevují nové modely 

automobilů či menší obměny již existujících aut a zákazník má na výběr z širokého 

sortimentu značek.  

 Díky celosvětové hospodářské krizi čelí automobilový průmysl dlouhodobě poklesu 

poptávky po automobilech ze strany spotřebitelů. Pro prodejce je proto nyní těžší prosadit se 

na trhu, udržet si stabilní pozici a také stálou klientelu.  

 Aby potenciální i stávající zákazníci byli motivováni ke koupi auta, je zapotřebí 

pozitivně ovlivnit jejich nákupní chování a přesvědčit je, že právě daný prodejce nabízí větší 

užitnou hodnotu než-li konkurence. Jediný způsob, jak toho lze docílit, spočívá v marketingu 

a zvláště pak v účinné marketingové komunikaci.  

 V posledních letech prošla marketingová komunikace dynamickým vývojem a přinesla 

s sebou celou řadu nových disciplín. Změnila se rovněž mediální scéna a vliv klasických 

médií (televize, rozhlas), byť jsou jimi zákazníci stále nejvíce ovlivňováni, je pomalu na 

ústupu. Do popředí se staví netradiční, originální, nápaditá komunikační řešení, jež jsou 

finančně méně nákladná a při tom stejně efektivní. Firmy tak mají k dispozici pestrou škálu 

komunikačních nástrojů. Pokud je dokáží vhodně zkombinovat, mohou jimi zaujmout             

i nerozhodné zákazníky a určitým způsobem je oslovit.  

 Společnost Auto Heller se zabývá prodejem a servisem osobních i užitkových vozů 

značek Škoda, Volkswagen, SEAT a AUDI. Své autosalony provozuje v Ostravě, Opavě, 

Třinci a Frýdku – Místku. Na území ostravského regionu dosahují prodeje značky Škoda 

zhruba 30 % podílu na trhu, oproti tomu podíl značky Volkswagen zaujímá pouze 6 %. Cílem 

společnosti je mít 7,5 % podíl na trhu značky Volkswagen. Jelikož se tento cíl daří naplnit jen 

autosalonu v Opavě, uvažuje společnost, že rozšíří působnost značky Volkswagen v dalších 

městech Moravskoslezského kraje.  

 Cílem mé diplomové práce je vypracovat návrh marketingové komunikace, která by 

umožnila společnosti Auto Heller zaujmout a získat nové zákazníky pro automobilovou 
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značku Volkswagen ve městech Havířov a Karviná. Tento záměr budu realizovat 

prostřednictvím marketingového výzkumu, jehož hlavním cílem bude vytvořit profil 

zákazníka pro zmíněná města. Zaměřím také na zjištění nástrojů marketingové komunikace, 

které tyto zákazníky ovlivňují při nákupu automobilu.  

 Vedlejším cílem výzkumu bude zjistit, jak je společnost Auto Heller vnímána 

potencionálními zákazníky a jaké jsou jejich postoje k automobilové značce Volkswagen.   
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2. Charakteristika spole čnosti Auto Heller 

 V této části práce se věnuji historii společnosti Auto Heller, jejímu současnému stavu, 

nabízeným službám, ekonomické charakteristice a rovněž se zde zabývám nynější situací 

automobilového průmyslu v České republice.   

2.1 Historie spole čnosti Auto Heller 

 Společnost Auto Heller, s. r. o. působí na trhu s automobily od roku 1992. Svou činnost 

zahájila počátkem roku 1993, kdy byla podepsána Smlouva o prodeji a opravách vozů Škoda. 

V témže roce získala obchodní zastoupení pro vozy Volkswagen a Audi. V roce 1994 přibyla 

čtvrtá značka SEAT a společnost Auto Heller se stala autorizovaným prodejcem koncernu 

Import Volkswagen Group.  

 Pro start nové společnosti byly vybrány prostory někdejší prodejny a opravny 

Mototechny na Cihelní ulici. Druhým prodejním místem se v roce 1994 stala nová prodejna 

značek Škoda, Volkswagen a Audi v historické části města s dlouholetou tradicí prodeje 

osobních vozů. Zanedlouho následovaly prostory objektu Silvia v Ostravě – Porubě, kam byl 

soustředěn prodej vozů Škoda a SEAT. Další dva autosalony se otevřely v roce 1997 

v pronajatých prostorech v Ostravě – Dubině, z nichž jeden sloužil pro prodej vozů 

Volkswagen a druhý se specializoval na ojeté vozy. 

 Vedení společnosti zahájilo výrazné změny směřující ke specializaci jednotlivých 

prodejních míst, a to koncem roku 1996, kdy vznikly reprezentativní prostory pro prodej vozů 

Audi v centru města. V roce 1997 společnost ukončila svou činnost v Ostravě – Porubě           

a prodej vozů Škoda a SEAT byl realizován v autosalonu na Cihelní ulici. Zásadní rozhodnutí    

o výstavbě nových autosalonů Škoda a Volkswagen přišlo v roce 1998. 

 Již v červnu 1999 byl slavnostně otevřen první autosalon Škoda v ČR budovaný podle 

nové koncepce Škoda Auto Mladá Boleslav, ještě v tomtéž roce následovaný novým 

autosalonem Volkswagen. Prodej nových vozů SEAT byl přesunut do prostor autosalonu 

v Ostravě – Dubině a prodej ojetých vozů se vrátil zpět do Cihelní ulice. 

 Od roku 2000 zajišťuje společnost prodej ojetých vozů v systému auto-plus, což je 

prodej ojetých vozů s ověřenou kvalitou pod záštitou společnosti Import Volkswagen Group. 

V tomto roce bylo slavnostně otevřeno nové prodejní místo pro zánovní vozy, kde si mohou 
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zákazníci v příjemném prostředí vybrat svůj vůz z pestré nabídky předváděcích, služebních    

a mírně jetých vozů.  

 Ovšem ani dokončením dvou nových autosalonů a rekonstrukcí autoservisu výstavba 

neskončila. V roce 2003 byla otevřena moderní lakovna, rekonstruována karosárna a zahájeny 

stavební práce na novém autosalonu SEAT. Autosalon SEAT byl dokončen v březnu 2004      

a je největším autosalonem v České republice. 

 Další typový autosalon Volkswagen byl vybudován v Opavě (říjen 2004). V současné 

době je zde kromě komplexních služeb pro vozy Volkswagen také autorizovaný servis pro 

vozy Škoda, Audi a SEAT. Součástí je rovněž prodej ojetých vozů v systému auto-plus. 

 Společnost rozšířila své aktivity do oblasti Třince, kde si pronajala prostory. Původní 

prodej ojetých vozů v programu auto-plus byl rozšířen také o prodej nových vozů značky 

Volkswagen a SEAT. Samozřejmostí jsou také servisní služby pro tyto značky.  

 V roce 2007 byl zahájen prodej luxusních zánovních vozů na ulici 28. října v centru 

Ostravy. V tomto autosalonu je k vidění pestrá škála vozidel v segmentu vyšších tříd, např. 

limuzíny koncernových značek, ale také „auto bonbónky“ jako je Bentley či Lamborghini 

[14].  

2.2 Současný stav 

 Rok 2008 byl pro společnost Auto Heller ve znamení růstu. V březnu otevřela svou 

novou pobočku ve Frýdku – Místku, kde zajišťuje prodej a servis vozů Volkswagen. Zatím 

poslední investiční stavbou byl unikátní Audi Terminal s plochou 508 m2. Prodejní plocha 

dokáže pojmout dvanáct až čtrnáct vystavených vozů tak, aby měl každý své autonomní místo 

a poskytuje maximum pohodlí pro zákazníka, a to bez ohledu na dobu, po kterou se zde zdrží.  

Nový terminál je první svého druhu nejenom v České republice, ale i v celé východní Evropě. 

Tím se soustředí prodej a servis značek Volkswagen, Škoda, Audi a SEAT do sídla 

společnosti Auto Heller v Cihelní ulici. V budoucnu plánuje společnost rozšířit prodej vozů    

o další koncernové značky Import Volkswagen Group [15].  

2.3 Nabízené služby 

 Společnost Auto Heller se zabývá prodejem nových i ojetých osobních a užitkových 

vozů. Nabízí také komplexní služby spojené s používáním automobilů. Zákazníci si mohou 

vybrat z široké nabídky služeb, které lze členit na služby základní a doplňkové.  
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Základní služby  

 Představují pro společnost největší zdroj příjmů, a proto je jejich kvalitě a dalšímu 

rozvoji věnována maximální péče. Jelikož je společnost autorizovaným prodejcem                  

a opravcem značek koncernu Volkswagen Group, musí dodržovat podmínky a splňovat 

standardy poskytovaných služeb jako je kvalifikovaný personál, nejmodernější technické 

vybavení a neustálá kontrola kvality.  

 Základní služby společnosti zahrnují prodej vozů, prodejní centrum a servisní péči.  

 Prodej vozů koncernu Volkswagen Group se uskutečňuje za hotové, formou leasingu či 

spotřebitelských úvěrů. V autosalonu je možno vyřídit povinné i havarijní pojištění a rovněž 

všechny formality spojené s registrací na dopravním inspektorátu. Ve spolupráci s Policií ČR 

je možno u nových vozů označit pneumatiky a autorádio, čímž lze značně zkomplikovat 

snahu případným zlodějům. Vyzvednutí nového vozu probíhá přímo v autosalonu nebo může 

být uskutečněno na místě, určeném zákazníkem (doma či ve firmě).  

 NORA centrum je největší technicko-informační centrum pro prodej koncernových 

značkových náhradních dílů v Ostravě. Toto logistické centrum zajišťuje prostřednictvím 

speciálního informačního systému náhradní díly pro autoservisy a další prodejce v regionu. 

Dělí se na tři základní prodejní pobočky poskytující komplexní služby pro automobily 

koncernu Volkswagen Group. V každé pobočce se specializovaný tým odborníků věnuje 

přidělené značce automobilu, díky čemuž má přesný přehled o skladových zásobách                

a termínech dodání. 

 Servisní péče přestavuje kromě oprav vozů a pravidelných servisních prohlídek, také 

možnost zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy, express servis – servis na počkání, 

doživotní záruku mobility pro vozy koncernu Volkswagen zakoupené po 1. lednu 2000, 

vyřízení pojistných událostí přímo v autoservisu, přípravu automobilu na STK či montáž 

příslušenství (autoalarmy, handsfree).  

Doplňkové služby 

 Doplňkové služby představují pro zákazníky služby navíc a lze je shrnout do těchto 

kategorií: doplňkové servisní služby, non-stop služby, půjčovna automobilů a limousine 

service. 

 Doplňkové servisní služby zahrnují kompletní mytí a čištění vozů včetně motoru, 

čištění interiéru, možnost uschování letních či zimních pneumatik ve firmě.  
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 Non-stop služby jsou zákazníkům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v případě, 

že  jim vyvstanou problémy s jejich automobilem. V nouzi se mohou řidiči obrátit na službu 

service mobil, která zajišťuje příjezd servisní jednotky na místo poruchy a následnou opravu 

vozu. Pokud je porucha většího rozsahu, je nutno zavolat odtahovou službu.  

 Půjčovna automobilů a limousine service poskytuje klientům společnosti zapůjčení 

vozů na krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky. Rovněž nabízí možnost zajištění větších akcí. 

Mezi ojedinělé služby patří zapůjčení vozů pro účely svatebního dne. Tato služba zahrnuje 

luxusní limuzínu i s řidičem včetně výzdoby vozu.  

2.4 Ekonomická charakteristika a marketingová komun ikace 

spole čnosti 

Ekonomická charakteristika 

Prodejce Auto Heller patří se svým každoročním obratem přesahujícím částku jedné 

miliardy korun k velmi významným společnostem na území Moravskoslezského kraje. Tržby 

společnosti mají rostoucí tendenci. Na tržbách se významně podílí zejména prodej nových     

a ojetých automobilů, růst zaznamenává také servisní činnost, kterou společnost považuje za 

klíčovou.  

Marketingová komunikace 

 Na účely marketingové komunikace vydává společnost Auto Heller značný objem 

finančních prostředků. Rozpočet se pohybuje ve výši 1 % obratu ročně (cca 10 mil. Kč).  

Reklama a podpora prodeje je zaměřena převážně na prodej automobilů. Na těchto výdajích 

se významně podílí dovozce a dodavatel koncern Import Volkswagen Group. Výše podpory 

závisí na prodeji vozů a také na konkrétní značce vozu.  

 Další marketingová aktivita autosalonu spočívá v marketingové komunikaci probíhající 

na bázi public relations, a to formou kulturně-společenských akcí, sponzoringu, publikační 

činnosti vedoucích pracovníků, účasti na autosalonech. Osobní komunikace je uskutečňována 

prostřednictvím prodejců autosalonu a personálu autoservisu. 

 Marketingová komunikace společnosti je podrobněji rozebrána v části 5.1.  
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2.5 Charakteristika situace automobilového pr ůmyslu ČR 

 Automobilový průmysl patří mezi nejdůležitější průmyslová odvětví v České republice. 

Produkuje více než 20 % objemu výroby a podílí se jednou pětinou na HDP České republiky. 

Přímo zaměstnává více než 120 tisíc lidí a při plném využití své kapacity vyprodukuje 

přibližně 1,2 milionu osobních automobilů za rok. 

 Toto odvětví postihla v polovině roku 2008 celosvětová hospodářská krize. Kromě silné 

koruny čelí automobilový průmysl poklesu spotřebitelské poptávky, zaviněnou nestabilními 

finančními trhy a růsty cen energie, které mají negativní vliv na jeho ziskovost.  

 Krize nepoznamenala pouze automobilky, které byly nuceny redukovat své výrobní 

plány a propouštět zaměstnance, ale dotkla se nejvíce celé řady jejich dodavatelů. Počet 

zaměstnanců v českém automobilovém průmyslu klesl v průběhu loňského roku o 11 %.  

 Můžeme však říci, že český automobilový průmysl se s hospodářskou krizí vypořádal,    

v porovnání s řadou jiných zemí, poměrně dobře. Za rok 2009 bylo v České republice 

vyrobeno celkem 975 872 kusů vozidel, což je o 2,85 % více než ve stejném období roku 

2008. Největší podíl zaznamenala výroba osobních automobilů, kterých bylo vyrobeno 970 

410 ks, což je      o 3,20 % více než za rok 2008 [21]. 

 Nejprodávanější značkou osobních vozů byla loni Škoda, která prodala 47 620 

automobilů, což je o 7 % meziročně více. Následoval Ford s růstem prodeje o 47 % na 16 054 

vozů a Volkswagen s odbytem 11 781 aut, což představuje nárůst o 31,5 %. Na čtvrté pozici 

skončil Renault a na pátém místě Hyundai. Stejné pořadí je i v registracích osobních a 

lehkých užitkových vozů dohromady. Zvítězila Škoda (50 492), následují Ford (18 516), 

Volkswagen (14 226), Renault (12 216) a Hyundai (8 682) [21].  

 Oproti tomu počet prodaných lehkých užitkových vozů kvůli změně zákona o DPH klesl 

o téměř 68 % na 19 427 automobilů. To je největší propad ze všech kategorií [21].  

 Tabulka zobrazuje žebříček dvaceti nejprodávanějších osobních automobilů a lehkých 

užitkových vozů dle registrace na českém trhu za rok 2009. Pořadí všech automobilových 

značek je uvedeno v příloze č. 1. 

Tab. 2.1 Registrace na českém trhu za rok 2009 

Registrace na českém trhu, konečné výsledky za rok 2009 
 Kategorie OA+LUV OA+LUV změna změna Tržní podíl 
 Období 1-12/2009 1-12/2008 [ks] [%] 1-12/2009 
1. Škoda 50 492 58 908 -8 416 -14,3 % 27,88 % 
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2. Ford 18 516 17 380  1 136     6,5 % 10,22 % 
3. Volkswagen 14 226 15 410 -1 184   -7,7 %   7,86 % 
4. Renault  12 216 13 817 -1 601 -11,6 %   6,75 % 
5. Hyundai   8 682   8 802    -120   -1,4 %   4,79 % 
6. Citroën   8 529 10 024 -1 495 -14,9 %   4,71 % 
7. Peugeot   8 281 10 284 -2 003 -19,5 %   4,57 % 
8. Kia   7 600   7 185     415    5,8 %   4,20 % 
9. Fiat   5 561   6 166   -605   -9,8 %   3,07 % 
10. Toyota   5 027   6 661 -1 634 -24,5 %   2,78 % 
11. Chevrolet   4 246   4 007     239    6,0 %   2,34 % 
12. Opel   4 153   5 403 -1 250 -23,1 %   2,29 % 
13. Mercedes- Benz   3 813   5 032 -1 219 -24,2 %   2,11 % 
14. Suzuki   3 513   4 295    -782 -18,2 %   1,94 % 
15. Audi   3 241   3 784    -543 -14,3 %   1,79 % 
16. BMW   2 938   3 137   -199   -6,3 %   1,62 % 
17. Honda   2 751   3 307   -556 -16,8 %   1,52 % 
18. Dacia   2 716   2 904   -188   -6,5 %   1,50 % 
19. Nissan   2 637   2 569      68    2,6 %   1,46 % 
20. Seat   2 307   2 552   -245   -9,6 %   1,27 % 

 
Zdroj: [19] 

 Český automobilový průmysl výše uvedenými výsledky prokázal, že je i během krize 

konkurenceschopný. Jeho dominantní složkou je výroba malých, respektive středních 

osobních automobilů, které se v průběhu recese relativně dobře prodávaly. Prodeji pomohlo 

zvýšení poptávky prakticky ve všech evropských zemích, v nichž bylo, s výjimkou České 

republiky, zavedeno tzv. šrotovné [21]. 

 Od roku 2004 dochází v České republice neustále k růstu počtu registrovaných osobních 

automobilů. Z tabulky 2. 2 je zřejmé, že v lednu letošního roku byl zaznamenán největší počet 

registrací oproti stejnému období v předchozích letech.  

 Za leden 2010 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 10 813 ks nových osobních 

automobilů. Oproti lednu 2009 je to o 22,29 % (o 1 971 ks) více.  

Nejprodávanější značkou na českém trhu zůstává i nadále domácí Škoda 4 119 ks (podíl 

38,09 %), s odstupem následují značky Volkswagen 877 ks (8,11 %), Ford 587 ks (5,43 %), 

Renault 570 ks (5,27 %) a Peugeot 451 ks (4,17 %).  

Prodej nových osobních automobilů v ČR tak navzdory postupující finanční krizi stále 

vzrůstá [21]. 

 

 



 9 

Tab. 2.2 Vývoj počtu registrovaných osobních automobilů v České republice 

Období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 

2004 7783 8658 12272 11986 11858 12217 10288 9535 9945 9589 10490 11147 125768 

2005 8943 7844 11057 12668 13384 13214 10043 10527 8681 10327 10347 10341 127376 

2006 7821 8462 11285 11479 13231 11505 9904 10111 8869 10979 10775 9566 123987 

2007 9147 9192 11766 11974 12829 12652 11552 10420 9177 12120 11162 10551 132542 

2008 10082 10646 12298 14782 11852 13795 12941 10470 12134 12973 11384 10304 143661 

2009 8842 9823 12410 17592 14277 16284 14150 12174 12196 14121 14975 14815 161659 

2010 10813                       10813 

 
Zdroj: [19] 

2.6.1 Prognóza vývoje automobilového pr ůmyslu 

 Do budoucna bude pro automobilový průmysl v České republice důležité pokračovat      

v produkci kvalitních výrobků a udržet si v této oblasti standard, který zákazník i zahraniční 

firmy očekávají. Neméně zásadní také bude vyrovnat se s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků, růstem cen surovin a směnnými kurzy. Velmi důležitým faktorem budou              

i investice do vývoje a hledání inovací v jednotlivých segmentech. I tak by měl automobilový 

průmysl zůstat jedním z lídrů tuzemského hospodářství [23]. 

 Pokud budou chtít automobilky a prodejci zlepšit svoje hospodaření, budou patrně 

muset dále hledat způsoby, jak celý systém distribuce a prodeje automobilů zefektivnit. To se 

neobejde bez integrace a optimalizace prodejní sítě, spojených s hledáním nových 

alternativních a přímočařejších prodejních kanálů. 

Graf 2.1 Prognóza výroby osobních a lehkých užitkových automobilů v ČR 

 
  

 

 

 

 

Zdroj: [23] 
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2.6.2 Konkurence spole čnosti Auto Heller 

 Auto Heller patří k významným firmám Moravskoslezského kraje. Za dobu své 

působnosti získal řadu významných ocenění, např. cenu Diamantová jehlice, což je nejvyšší 

mezinárodní ocenění dealerů koncernu Import Volkswagen Group, ocenění nejúspěšnějšího 

prodejce vozů SEAT na světě – Zlatý Dealer 2004 a za realizaci aktivit mající celkový vliv na 

hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje obdržel od Krajské 

hospodářské komory MS kraje čestné uznaní.  

 Na trhu značky Škoda na území ostravského regionu dosahuje tržní podíl společnosti 

cca 30 %, oproti tomu podíl značky Volkswagen zaujímá pouze 6 %.  

 Cílem společnosti je mít v městech, ve kterých provozuje své pobočky, 7,5 % podíl na 

trhu značky Volkswagen. Tento cíl téměř dosahuje ve Frýdku – Místku, kde tento podíl činí 

7,37 %, v Opavě přesahuje hranici 9 %. 

 Největší konkurenci představuje pro společnost Auto Heller značka Škoda, která se 

dlouhodobě drží na prvním místě nejprodávanějších automobilů a na Karvinsku zaujímá 23 % 

podíl na trhu. Za ní následují značky Renault (8,6 %), Hyundai (7,25 %) a Ford (7,17%). 

 Z tabulky 2.3 lze vidět, jaké značky automobilů jsou prodávány ve městech Havířov       

a Karviná. Nenalezneme zde žádného autorizovaného prodejce vozů Volkswagen. Z koncernu 

Volkswagen Group je zastoupena pouze značka Škoda, kterou prodávají společnosti Auto 

Toman, s. r. o., Autodům Vrána, s. r. o. s provozovnami v Havířově – Město a Autocentrála, 

s. r. o. v Karviné – Fryštát.  
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Tab. 2.3 Autorizovaní prodejci vozů v Havířově a Karviné 

 
Značka automobilů Autorizovaný prodejce Sídlo 
CITROËN Auto Tichý, s. r. o. Dělnická 1406/101, Havířov  - Prostřední 

Suchá 
FIAT Nordex CZ, a. s.  Stará 377/2, Havířov - Prostřední Suchá 
FORD DANKAR, s. r. o. Dělnická 97a, Havířov - Prostřední Suchá 
HYUNDAI ACA Centrum, s. r. o.  Ostravská 1946/12, Karviná - Fryštát 
CHEVROLET VAST - OIL, spol. s r.o.  

 
Těreškovové 2347/50, Karviná - Mizierov 
Železničářů 3/1492, Havířov - Město 

CHRYSLER, 
JEEP, DODGE 

Robital, s. r. o.  Studenská 1554/1, Havířov - Podlesí 

PEUGEOT Auto Tichý, s. r. o. Dělnická 1406/101, Havířov  - Prostřední 
Suchá 

Auto Doležal, s. r. o. Havířská 1889/1a, Karviná -Nové Město RENAULT 
Autoset Centrum, s. r. o. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov - 

Bludovice 
Auto Toman, s. r. o. Dlouhá 65, Havířov - Město 
Autodům Vrána, s. r. o.  Železničářů 1492/3, Havířov - Město 

ŠKODA 

Autocentrála, s. r. o.  Ostravská 1946/12, Karviná - Fryštát 
TOYOTA Auto – moto styl, s. r. o. Před Tratí 892/1, Havířov - Prostřední 

Suchá 
 
 
 Dalšími konkurenty jsou autobazary bez specifického zaměření, kterých je v Havířově, 

Karviné a jejich blízkém okolí velký počet.  
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3. Teoretická východiska marketingové komunikace 

 Třetí část mé práce přibližuje poznatky získané z teorie marketingové komunikace 

včetně nových trendů používaných v této oblasti.  

3.1 Význam a cíle marketingové komunikace 

 Marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších prvků marketingového mixu. Je 

to cílevědomé působení, jehož úkolem je informovat, přesvědčit, ovlivnit nákupní a spotřební 

chování zákazníků [6]. 

 Základním předpokladem je, že marketingová komunikace musí být oboustranná, 

vyvážená a etická. Dále musí být také spojitá, jelikož cílem marketingové komunikace je 

zjistit potřeby zákazníka a přeměnit je v požadovanou nabídku [3]. 

 Mezi výrazné vlastnosti marketingové komunikace patří také to, že je maximalistická. 

To znamená, že usiluje o to, aby jí ostatní možnosti komunikace byly podřízeny [3].  

 Klíčovou aktivitou marketingové komunikace je nalézt způsoby, jak efektivně oslovit 

cílovou skupinu a ovlivnit její nákupní rozhodování. Proto je důležité pečlivě vytvořit sdělení, 

jež by zákazníky přimělo ke koupi určitých produktů či vyzkoušení služeb.   

 V procesu marketingové komunikace je nezbytné, aby nástroje marketingového 

komunikačního mixu fungovaly tak, jak mají a představovaly jeden celek. Jednotlivé části 

spolu musí navzájem spolupracovat a navazovat na sebe [2].  

Cíle marketingové komunikace 

 Cíle marketingové komunikace určují výběr vhodného mixu komunikace a médií, jež 

ovlivňují strategii sdělení, rozpočtu a efektivnosti průzkumů. Komunikační cíle by neměly být 

v rozporu s celkovými cíly organizace a marketingovými cíly. Měly by být spojeny se 

současnou a žádoucí pozicí jak produktu, tak značky, kvantifikovatelné, aby se daly měřit, 

srozumitelné a přijatelné pro všechny, kteří se na jejich plnění budou podílet [2]. 
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Cíle marketingové komunikace se dělí do tří kategorií [2]:  

� předmětné cíle – představují obsazení cílové skupiny nejefektivnějším a nejúčinnějším 

způsobem. Předpokladem je dobrá segmentace, definice publika a pohled na chování 

médií; 

� cíle procesů – jsou podmínky, které musí být splněny, aby komunikace mohla být 

efektivní. Je nezbytné, aby všechny komunikační aktivity vyvolaly pozornost cílové 

skupiny, byly touto skupinou oceněny a zapamatovány; 

� cíle efektivnosti – patří k nejdůležitějším cílům, neboť předmětné cíle zajišťují pouze 

správné nasměrování akce a procesní cíle zajišťují dostatečné zpracování sdělení.  

 Výběr nejvhodnějších komunikačních cílů závisí na dané tržní a komunikační situaci, 

v níž se organizace nachází. Specifické cíle organizace zobrazuje obr. 3.1. 

 Bude-li například úroveň povědomí o organizaci, produktu či značce nízká, cílem bude 

zvýšit a podpořit jej. Povědomí o značce by mělo mít prioritu před postojem ke značce            

a dalšími komunikačními cíly. Není-li značka dostatečně známá, nebude možné budovat její 

image, preference či postoje. S vytvořením povědomí úzce souvisí formování dobrého jména  

a image organizace .  

 Významná je také komunikace uvnitř organizace, neboť je důležité, aby se zaměstnanci 

ztotožnili nejen s vnitřní kulturou firmy, ale také s jejím posláním, strategií, aktivitami,    

marketingovými cíly a podíleli se tak na vytváření její jednotné identity.  

 Organizace nesmí také opomenout komunikaci s již existujícími zákazníky, jelikož 

právě ti jsou zdrojem referencí, obhájci značky i produktu. Tuto ústní komunikaci je nutno 

sledovat a podporovat, aby utvrdila zákazníka v tom, že si produkt či značku dobře vybral       

a přispět tím k jeho spokojenosti [2]. 
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Obr. 3.1 Komunikační cíle organizace  

 

 

 
  
 
 
 
 

Zdroj: [2] 
 

3.2 Marketingový komunika ční mix  

 Marketingový komunikační mix představuje soubor nástrojů sloužících k navázání         

a upevnění vztahu s potencionálními a současnými zákazníky. Tradiční marketingový 

komunikační mix se skládá z pěti základních prvků – reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej, public relations, direct marketing. Struktura komunikačního mixu však není pevně 

dána, je flexibilní. Z tohoto důvodu můžeme mezi další prvky mixu zahrnout také 

internetovou komunikaci [9]. 

3.2.1 Reklama 

Reklama je považována za jeden z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších 

nástrojů marketingového komunikačního mixu [2]. 
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 Je definována jako „placená neosobní komunikace firem, neziskových organizací            

a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí 

informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické části veřejnosti, prostřednictvím 

různých médií“. 1 

Reklamu lze rozdělit do čtyř skupin podle prvotního cíle sdělení [6]: 

� informativní reklama – se snaží vzbudit prvotní poptávku či zájem po výrobku, službě, 

organizaci, myšlence nebo osobě; 

� přesvědčovací reklama – má za úkol rozvinout poptávku po výrobku nebo službě 

(patří sem také reklama srovnávací a obranná); 

� připomínková reklama – navazuje na předchozí reklamní aktivity a pomáhá 

k zachování pozice značky, služby, organizace, atd. Často se používá u produktů, 

které jsou již za zenitem své tržní životnosti; 

� posilující reklama – je zaměřena na přesvědčení současných zákazníků, že učinili 

správnou volbu. 

 Důležitá je volba sdělovacího prostředku. Chyba v tomto rozhodnutí může přijít 

organizaci velice draho. Je třeba zvolit takové médium, které má schopnost dosáhnout 

vytyčených komunikačních cílů [6].  

 Výběr média je dán charakterem komunikovaného produktu a cílovými zákazníky. Pro 

výrobky, které jsou drahé, technicky složitější a zákazník se déle rozhoduje o jejich koupi, je 

vhodná inzerce ve specializovaných časopisech, jelikož obsahuje velké množství údajů           

o produktu. Časopisy jsou rovněž vhodné pro přikládání vzorků. K upozornění zákazníka na 

slevy, vstup nového produktu na trh, otevření nového obchodu je využívána televize               

a rozhlas. Televizní reklama dokáže na rozdíl od rozhlasové působit jak na sluch, tak zrak 

diváka a oslovit široké spektrum veřejnosti. K lokální podpoře produktu, organizace či 

významné akci se používá venkovní reklama, která je představována billboardy, plakátovými 

plochami, poutači, světelnými reklamními štíty [1].  

                                                 
 
1 De Pelsmacker, P., Geuens, M., Van den Bergh, J. Marketingová komunikace. 1. vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1 str. 203 
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 Reklama je dobrým nástrojem marketingové komunikace k informování                          

a přesvědčování lidí, bez ohledu na to, zda se podporuje produkt, služba či nápad [3].  

 Cíle reklamy musí vyplývat z předchozích rozhodnutích o cílových trzích, umístění se 

na trhu a analýze současné marketingové situace. Hlavním cílem reklamy je vytvořit silnou 

značku, zvýšit poptávku, posílit pozici na trhu, postoje nebo důvěru ke značce, budovat 

pozitivní image organizace, rozšířit distribuční kanály [1]. 

3.2.2 Podpora prodeje 

 Podpora prodeje využívá krátkodobých, účinných podnětů a pozorností zaměřených na 

aktivizaci a urychlení  prodeje [3].  

Realizuje se ve třech úrovních [3]: 

� orientovaná na spotřebitele – cílem je povzbudit spotřebitele, aby si vyzkoušel nový 

produkt, odlákat ho od konkurence, odměnit ho za věrnost produktu či značce. 

� orientovaná na obchodní organizaci (distributory) – snaží se získat obchodníky 

k tomu, aby převzali do svého sortimentu nabídku organizace, aby udržovali její 

vysoké zásoby, resp. nakupovali ji ve větším množství, rozšiřovat distribuční síť. 

� orientovaná na prodejní personál – má za cíl zainteresovat prodejce na zvýšení prodeje 

určitého produktu organizace, motivovat ho k lepším výkonům.  

 K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří vzorky, 

ochutnávky, jejichž smyslem je vyvolat v zákazníkovi zájem o vyzkoušení produktu                

a následně si jej koupit. Dále jsou to kupony, na základě kterých zákazník získá slevu na 

určité produkty, prémie, soutěže, které dávají spotřebitelům možnost vyhrát určitou peněžní 

částku, zboží nebo jinou hodnotnou cenu.  

 Podpora prodeje obchodní organizace se zaměřuje zejména na finanční pobídky ve 

formě příspěvku na společnou reklamní kampaň, poskytování slev za opakované odběry zboží 

či kupních slev při zavádění nových produktů do prodeje.  

 Podpora prodeje samotného prodejního personálu se uskutečňuje v podobě školení, 

vzdělávání, informačních setkání a různých soutěží (např. získávání nových zákazníků, prodej 

určitého objemu zboží) [3].  
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3.2.3 Osobní prodej 

 Osobní prodej představuje dvoustrannou komunikaci probíhající tváří v tvář mezi 

potencionálním zákazníkem a prodejcem za účelem prezentace produktu, poskytnutí 

informací, získání objednávky a následně udržení či budování vztahu s tímto zákazníkem [3].  

 Osobní prodej je důležitým prvkem marketingového komunikačního mixu, zejména 

v kontaktech s obchodními partnery (producenti spotřebního zboží, banky, pojišťovny, 

neziskové organizace) [2]. 

Tab. 3.4 Typy osobního prodeje v závislosti na cílových skupinách 

Typ prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej Supermarkety, smíšené zboží, lékárny 

Misionářský prodej Zákazníci našich zákazníků 

Maloobchodní prodej Zákazníci 

B2B – prodej mezi podniky a organizacemi Podniky a organizace 

Profesionální prodej Ovlivňovatelé námi zvolené cílové skupiny 

 

Zdroj: [2] 

 Obchodní prodej představuje prodej produktů supermarketům, obchodům se smíšeným 

zbožím, lékárnám. Obchodníci, vůči kterým mají společnosti silnou vyjednávací pozici, si 

nemohou dovolit nemít zboží jejich značek na regálech. Oproti tomu prodejci méně známých 

značek mají těžší práci přesvědčit obchodníky, aby koupili a umístili produkty ve svých 

obchodech [2]. 

 Misionářský prodej spočívá zejména v informování a přesvědčování nikoliv přímých 

zákazníků, ale zákazníků přímých zákazníků [2].  

 Maloobchodní prodej je zaměřen na přímé kontakty se zákazníky. Tento typ prodeje je 

relativní, neboť zákazník zpravidla oslovuje prodejce nějakým přáním či požadavkem [2].  

 Business-to-business je průmyslový prodej  komponentů, polotovarů, nebo hotových 

výrobků a služeb pro jiný podnik. Prodejci musí znát dobře firemní produkty i potřeby 

zákazníka, aby je mohli prezentovat jako atraktivní alternativu [2]. 

 Profesionální prodej se zaměřuje na vlivné osoby nebo navrhovatele a organizátory [2]. 
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 V situaci, kdy lidé odmítají reklamu, je hlavní výhodou osobního prodeje jeho vliv. 

Získá-li prodejce zákazníkovu pozornost, lze sdělení lépe přizpůsobit typu zákazníka, 

respektive ho zacílit. Další výhoda spočívá ve vzájemné interaktivitě prodejce se zákazníkem, 

která snižuje pravděpodobnost nedorozumění, možnost sdělit více a okamžitě získat zpětnou 

vazbu. Osobní charakter návštěv navíc vytváří podmínky k budování vztahů se zákazníky [2]. 

 Za  nevýhody osobního prodeje lze považovat v první řadě vysoké náklady. Další 

nevýhodou je skutečnost, že organizace nemá plnou kontrolu nad činností prodejců, přičemž 

jednotliví prodejci mohou organizaci prezentovat odlišným způsobem. To může vést 

k narušení konzistentnosti image organizace a vytvoření zmatečné představy o jejím poslání 

[2].  

3.2.4 Public Relations 

 Dalším významným komunikačním prostředkem je public relations. Jeho cílem je 

vybudovat a udržet dobré vztahy s veřejností a médii, vytvořit dobré jméno organizace, 

zlepšit identitu organizace, vybudovat pozitivní image organizace a ubránit se vůči 

negativním informacím o organizaci [10]. 

 PR se zaměřuje na důležité stakeholdery a obtížně dosažitelné publikum, jako jsou 

tvůrci veřejného mínění (opinion leaders), finanční analytici, investoři, akcionáři, vláda, 

představitelé státní správy a vlastní zaměstnanci organizace [2].  

 Mezi hlavní úkoly PR patří zejména organizování nejrůznějších kulturních, 

společenských či sportovních akcí s cílem upozornit na určité výročí organizace, dále 

kampaně při řešení krizových situací, sponzoring sportovních či humanitárních akcí, pořádání 

výstav a veletrhů [3].  

 Odborníci v oblasti PR používají mnoho nástrojů a kanálů pro dosažení cílů. Nástroje 

bývají pro různé cílové skupiny a cíle podobné, ale některé jsou specifické jen pro určitou 

cílovou skupinu [2].  

Interní PR 

 Interní public relations představuje speciální kategorii nástrojů a technik. Klíčovým 

prvkem interních PR jsou strukturované konzultace, dále dny otevřených dveří, interní 

prezentace, školící programy, jejichž smyslem je posilovat interní komunikaci mezi 

zaměstnanci a hovořit o problémech, s nimiž se organizace potýká. Podobně lze 
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charakterizovat týmové projekty a společenské aktivity zaměřené  na posilování týmového 

ducha (zážitkové team-building víkendy). Velmi účinnými nástroji interní komunikace jsou 

direct maily, firemní bulletiny, výroční zprávy či drobné dárky jako pera, bloky, šálky na 

kávu, které podporují firemní logo a slogany hlavních komunikačních kampaní [2].  

PR zaměřený na veřejné záležitosti 

 Tento typ komunikace je zacílen převážně na širokou veřejnost a uplatňuje se jako 

nástroj k posílení image organizace, upevnění postoje k organizaci či jejím produktům. 

K informování veřejnosti nebo vyvolání příznivého dojmu u cílového publika se používají 

různé typy publikací např. firemní bulletiny, letáky, brožury, výroční zprávy. Významnými 

aktivitami v této oblasti jsou sponzoring kulturních, politických či sportovních akcí,                 

lobbying formou zastupování a prezentace názorů organizace při jednáních se zákonodárci  a 

politiky [2].  

Finanční PR 

 Bulletiny a firemní reklama bývají rovněž zacíleny na finanční veřejnost. V této 

souvislosti jsou však nejdůležitějšími prostředky výroční finanční zprávy, které posilují 

finanční reputaci organizace a předávají se investorům či bankám [2].  

Mediální PR 

 Jeho účelem je vytvářet pozitivní publicitu a tím zasáhnout další důležité skupiny 

veřejnosti. Nástroji pro mediální PR jsou výňatky z tisku (press kit) obsahující dokumentaci, 

fotografie, zprávy a tisková sdělení, jež se posílají novinářům nebo jsou prezentovány na 

tiskových konferencích, tiskové zprávy (press releases), což jsou dokumenty obsahující 

materiál, který organizace zamýšlí zveřejnit v tisku, audiovizuální zprávy v podobě Video 

News Releases (VNR) a Radio News Releases (RNR), které jsou zaznamenány na kazetě a 

zaslány televizním nebo rozhlasovým stanicím bezplatně k využití. Jsou zpracovány tak, aby 

mohly být okamžitě a bez jakékoliv úpravy vysílány s cílem zabránit změnám sdělení [2].  

3.2.5 Direct Marketing 

 Přímý marketing nebo-li direct marketing představuje v současnosti velmi dynamicky se 

rozvíjející a perspektivní podobu marketingové komunikace a lze jej chápat jako kontaktování 

stávajících i potencionálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci [3].  
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 Předpokladem správného fungování direct marketingu je kvalitní, přesná a aktuální 

databáze informací o zákaznících (jejich osobní údaje, záznamy o předchozích nákupech, 

reakce na zaslané nabídky nebo dokonce marketingové aktivity). Tento přístup je základem 

dlouhodobého vztahu se zákazníkem a oboustranné komunikace, a nazýváme jej databázovým 

marketingem [3].  

 Mezi tradiční komunikační kanály přímého marketingu patří direct mail, katalogy, 

zásilkový prodej, telemarketing, přímý prodej. V dnešní době se řadí mezi další významná 

média komunikace prostřednictvím internetu, e-mailu, SMS, elektronický obchod, on-line 

inzeráty, interaktivní televize. Jde tedy o celou škálu prostředků s podmínkou, že obsahují 

výzvu k přímé responsi adresáta [3]. 

 Nespornou výhodou direct marketingu je využívání počítačové technologie 

k zacílenější, soustavnější a efektivnější komunikaci se zákazníky, možnost kontrolovatelné, 

měřitelné reakce na předloženou nabídku a operativní realizace přímé komunikace [3].  

3.2.6 Internetová komunikace 

 Současná společnost je charakteristická především svou dynamičností, postupnou 

integrací a neustálou expanzí, za čímž stojí zejména rozvoj informačních a komunikačních 

technologií. Dominantní roli hraje Internet jako snadno dostupné a globalizující médium, 

které představuje moderní prostředek elektronické podoby marketingové komunikace [3].  

 Jako nástroj komunikace v sobě Internet kombinuje dosah typický pro masová média 

spolu s možností individuálního přizpůsobení sdělení a vytvoření dvoustranného dialogu [4].  

 Zahrnutí internetové komunikace do marketingových aktivit umožňuje organizaci 

rozšířit její pole působnosti, zvýšit počet komunikačních kanálů, vytvořit moderní image 

organizace, udržovat zákazníky, efektivně vytvářet povědomí o značce a produktu (branding), 

poskytnut detailní informace o výrobcích a službách, usnadňovat zákazníkům transakce 

prostřednictvím on-line prodeje [9].  

 Internetová forma komunikace má k dispozici následující komunikační nástroje [3]: 

Webové stránky – jsou důležitým nástrojem internetové komunikace, neboť umožňují 

textovou i obrazovou prezentaci organizace či produktu a jsou přístupné uživatelům 

prostřednictvím internetového prohlížeče, tzv. www stránky.   
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Nespornou výhodou webových prezentací je možnost dle potřeby prezentaci pružně měnit 

a tím ji udržovat stále aktuální. Internetové prezentace oproti jiným typům médií (tištěným, 

audio, video) nejen že přináší úsporu finančních prostředků při jakékoliv změně obsahu, ale 

dokáží také generovat zisk, a to díky přílivu nových zákazníků. 

E-mailing – čili e-mail marketing spočívá v rozesílání krátkých sdělení uživatelům 

prostřednictvím elektronické pošty. Částečně jej lze přirovnat k reklamním letákům.  

Bannerová reklama – banner nebo-li reklamní proužek, je druh reklamy vyskytující se na 

webových stránkách. Jedná se zpravidla o obdélníkový obrázek či animaci, případně 

interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Cílem banneru je vyvolat 

pozornost návštěvníka a snaha, aby provedl akci a na banner kliknul. Nevýhodou banneru je 

jeho poměrně velká agresivita. Vyskakující bannery (pop-up banners), které dokáží na určitý 

časový okamžik překrýt velkou část navštívené stránky, vyvolají často v uživateli přesně 

opačný dojem než mají.  

Newslettery – jsou informační zpravodaje, které jsou rovněž distribuovány pomocí e-mailu, 

vždy však registrovaným zákazníkům, kteří o ně mají zájem. Obsahem zpravodajů mohou být 

články týkající se činnosti organizace, jejího působení, srovnání produktů a služeb, jejich 

popis a třeba novinky v oboru. V rámci obsahu je pak poměrně velký prostor pro vkládání 

reklamních sdělení, které se tak dostanou k zákazníkům, jež o ně mají zájem.  

Search Engine Marketing (SEM) – forma on-line reklamy zaměřená na zviditelnění              

a zvýšení známosti webu (navýšení návštěvnosti) prostřednictvím internetových vyhledavačů. 

Její podstatou je umístění odkazu na propagovaný web na dobře viditelné místo (první 

stránku) ve výsledcích vyhledávání relevantních frází. Uživatel, který daný výraz hledá, pak 

s velkou pravděpodobností na odkaz klikne a dostane se tak k webové prezentaci organizace.  

 Velice často jsou v současné době v rámci internetové marketingové komunikace 

používány nástroje, které byly původně na Internetu využívány k jiným účelům. Některé 

z nich jsou pro marketing přímo vhodné, jelikož se jedná o technicky nenáročné a nenásilné 

formy komunikace respektující současné trendy [3]. 

Diskusní fórum 

 Diskusní fórum je komunikační nástroj, který umožňuje diskutovat s různými účastníky 

formou krátkých, většinou textových zpráv na dané téma. Jednotlivé reakce jsou hierarchicky 
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řazeny do stromu, kdy je patrné, jakým směrem se diskuse odvíjela a jaké příspěvky vložili 

jednotliví uživatelé [3].  

Chat 

 Chat představuje synchronní komunikační nástroj, proto musí být účastníci chatu v daný 

časový okamžik připojeni k Internetu. Jedná se o komunikaci v reálném čase, kdy lze 

prostřednictvím jednoduchého okna prohlížeče v rámci skupiny či pouze s vybranými 

uživateli posílat krátké zprávy. V podstatě jde o elektronickou formu skupinového rozhovoru. 

Chat se může často osvědčit jako forma zákaznické podpory [3].  

Messengery 

 Jsou komunikátory, které pracují pod různými protokoly komunikace jako ICQ, Jabber, 

Yahoo!, atd. a umožňují na způsob chatu komunikovat mezi různými uživateli. Velkou 

výhodou je možnost správy uživatelů a jejich ukládání do adresářů. Příslušný software je 

možné v rámci Internetu snadno vyhledat a bezplatně stáhnout. Cenou za jejich použití je 

zobrazování reklamy při jeho využívání [3].  

3.3 Nové trendy v marketingové komunikaci 

 Zasáhnout atraktivní a relevantní cílovou skupinu je stále těžší. Komunikace je 

selektivnější a zákazník vybíravější, náročnější, imunní vůči dosud používaným standardním 

formám komunikace. Vyvíjejí se cílové skupiny, mění se mediální scéna a každá organizace, 

chce-li být úspěšná a mít silnou pozici  na trhu, musí pružně reagovat a přizpůsobit se novým 

trendům v této oblasti [4].  

 Vliv klasických médií postupně slábne a do popředí se staví nové specializované 

disciplíny, které jsou inovativní, méně nákladné a při tom stejně efektivní. Jedná se zejména   

o obory guerilla marketing, virální marketing, event marketing, mobilní marketing a product 

placement [4].  

3.3.1 Guerilla marketing 

 Pojem guerilla marketing označuje provokativní, kontroverzní a agresivní reklamu, při 

níž nejsou využity klasické reklamní kanály nebo jsou použity nestandardním způsobem.  

 Od tradičního marketingu se guerilla marketing odlišuje především tím, že se nezakládá 

na marketingovém rozpočtu, ale zaměřuje se na představivost, originalitu a nápaditost. 
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Sdělení není zaměřeno na skupiny, ale na jednotlivce s přesně definovaným záměrem, který je 

propracován do nejmenších detailů [8].  

 Jak jsem již zmínila výše, guerilla marketing je spojen s netradičními formami 

komunikace a s využitím alternativních médií. Mezi nosiče vhodné pro guerilla marketing 

patří např. metro (vagóny, eskalátory) a ostatní prostředky MHD, exteriéry ve městě (lavičky, 

odpadkové koše, telefonní budky, sloupy veřejného osvětlení), exteriéry v přírodě (stojany na 

lyže, nástupní systémy lanovek a vleků), interiéry v obchodech, restauracích, aj. Čím 

nápaditější je umístění, tím větší je šance na úspěch [8]. 

 Guerilla marketing je vhodné použít při boji s konkurencí ve snaze vydobýt si postavení 

na trhu a získat zákazníky [4].  

3.3.2 Virální marketing 

 Virální marketing nebo-li „friend-tell-a-friend“ marketing představuje způsob, jak získat 

zákazníky, aby si mezi sebou řekli o výrobku, službě či webové stránce [10]. 

 Lze jej rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní forma virálního marketingu spoléhá pouze 

na kladné slovo z úst zákazníka a nesnaží se nějakým způsobem ovlivňovat jeho chování. 

Aktivní forma naopak spočívá v tom, že se snaží pomocí virové zprávy ovlivnit chování 

zákazníka, a tím zvýšit prodej výrobku či povědomí o značce [4].  

 Za virovou zprávu lze považovat sdělení s reklamním obsahem, které je pro osoby, jež 

s ním přijdou do kontaktu, natolik zajímavé, že je samovolně a vlastními prostředky šíří dál 

[4]. 

 Hlavní výhodou virálního marketingu je nízká nákladovost a rychlá realizace. Nevýhody 

spočívají v malé kontrole nad průběhem virové kampaně, po jejímž odstartování žije virus 

vlastním životem a šíří se zcela podle vůle příjemců [4].  

3.3.3 Event marketing 

 Ačkoliv event marketing není zcela novým pojmem, jde o oblast, která stále prochází 

dynamickým vývojem. Event lze chápat jako „zvláštní představení“ (událost) či výjimečný 

zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány. Event marketing má velmi úzké vazby   

s všemi prvky komunikačního mixu. Nejvíce styčných bodů však má se sponzoringem, 
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zejména v souvislosti s velkými akcemi, např. koncerty, galavečery, atd.. Dochází tak ke 

spojení event marketingu a public relations [4]. 

 Event marketing v marketingové komunikaci využívá emoce a vychází z faktu, že si lidé 

nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Jedná se o jeden z důležitých nástrojů marketingu, 

který se snaží prohloubit vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální 

klienty pomocí nevšedních zážitků.  

 Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené 

služby či produktu [12]. 

 Pomocí eventu je možno motivovat a ovlivňovat obchodní partnery, upevňovat jejich 

loajalitu, prezentovat produkty, služby, vize. Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci 

externí, ale také interní v rámci společnosti [12]. 

Nejčastější aktivity řadící se pod event marketing [12]: 

� konference, 

� semináře, 

� společenské akce, 

� firemní prezentace, 

� grand openingy, 

� promotion, 

� slavnostní rauty, bankety, 

� slavnostní otevření poboček, filiálek, 

� vánoční večírky, 

� módní přehlídky, 

� slavnostní premiéry (divadelní, filmové), 

� road tours. 

3.3.4 Mobilní marketing 

 Je vnímán jako atraktivní oblast rychlé komunikace se zákazníky, při níž je využíváno 

mobilních technologií k propagaci výrobků a služeb [4].  
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 Nejčastějšími typy kampaní používanými v rámci mobilního marketingu jsou [4]: 

� Promotion stimulující nákup – vyzývá spotřebitele, aby zasílali textové zprávy 

opatřené unikátním kódem, který naleznou na obalu zakoupeného výrobku. Zároveň 

jsou obratem informováni, zda vyhráli či nikoliv; 

� Aktivity budující značku – jsou primárně zaměřeny na oživení hodnot značky             

a fungují v dlouhodobějším kontextu. Pozornost zákazníka je udržována 

prostřednictvím síťových her a aplikací; 

� Databázový marketing – tento typ umožňuje propojovat loajalitu zákazníka 

s aktivitami mobilního marketingu, čímž je možno rozšiřovat databáze zákazníků. 

Tyto aktivity jsou spojeny s interaktivními programy a vyžadují souhlas spotřebitele   

a detailní sběr dat.  Na oplátku jsou zákazníkům posílána „loga zdarma“ a další 

vyžádané výhody. Výsledkem je rychlé vytvoření obsáhlé databáze s detailnějšími 

informacemi o spotřebitelích, což usnadňuje další cílenou komunikaci; 

� Udržení zákazníků – mobilní marketing je efektivní nástroj pro kontinuální věrnostní 

programy, např. sbírání bodů, za které je možno čerpat odměny. Cílem bývá většinou 

stimulace k opakovanému nákupu nebo využití služby, či vlastní registrace k členství 

do klubu; 

� SMS soutěže a hlasování – základem úspěšné komunikace soutěží v mobilním 

marketingu je jednoduchost a srozumitelnost herních pravidel, dostatečná motivace 

spotřebitelů. Výhercem sms soutěže může být např. ten, kdo jako první zašle odpověď 

na danou otázku, zašle v daném časovém období nejvíce kódů, vymyslí nejlepší 

slogan nebo pošle sms ve stanoveném pořadí.   

 Mobilní marketing je flexibilní a osobní díky tomu, že mobilní telefon je velmi 

všestranné a přizpůsobivé médium, které umožňuje široký rámec akvizičních i věrnostních 

aktivit. Dalšími důležitými vlastnostmi tohoto druhu marketingové komunikace jsou 

měřitelnost, znovuvyužitelnost a transparentnost [4].  

3.3.5 Product Placement 

 Film je v posledních letech stále využívanějším médiem pro propagaci produktů a také 

podporu image firem. Kvalitní film může díky vhodně zvolené marketingové strategii 

partnera filmu oslovit značnou část jeho cílové skupiny a pozitivně ovlivnit chování 

zákazníka [4].  
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 Produkty nebo služby lze začlenit přímo do děje filmu nenásilnou formou, která výrazně 

nenaruší danou scénu a přesto utkví divákovi v paměti. Nejde o typickou propagaci produktu 

jako v klasické reklamě, ale o vytvoření příběhu, ve kterém si výrobek „zahraje“, stane se 

hlavní rekvizitou právě probíhající situace, může se stát dokonce i charakteristickým znakem 

hlavní postavy filmu [4]. 

 Jde v podstatě o zakomponování produktu do děje tak, aby se stal jeho atributem            

a evokoval jeho využívání i v reálném životě. Takováto forma podpory kinematografie            

a televizní tvorby je nazývána product placement [4].  

 Product placement označuje záměrné a placené umístění značkového produktu do 

audiovizuálního díla s cílem jeho propagace. Je založen na reklamních aktivitách, jenž určitý 

výrobek nebo značku viditelně umístí do děje, a to buď ještě před jeho natočením, nebo 

v postprodukci tak, aby bylo na první pohled zřejmé, o který konkrétní produkt či značku se 

jedná. Divák je poté touto reklamou zasažen a v podstatě ji nelze nevnímat  [4].  

 Možností využití filmu pro marketingové záměry je mnoho. Velmi důležitá je vzájemná 

komunikace mezi tvůrci a partnery již před začátkem natáčení, kdy je nejvíce času a prostoru 

pracovat na společné koncepci spolupráce [4]. 
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4. Metodika sb ěru dat 

 V diplomové práci jsem využila primární i sekundární zdroje dat. Sekundární informace 

o společnosti Auto Heller jsem získala díky kontaktu s obchodní ředitelkou společnosti, ale 

také prostřednictvím  internetových stránek společnosti a jejich interních materiálů.  

Informace o konkurenčních autosalonech v Havířově a Karviné jsem nalezla na webových 

stránkách, které mi sloužily zejména ke zjištění identifikačních a popisných informací 

týkajících se daného autosalonu.  

 Primární informace jsem získala vlastním marketingovým výzkumem, a to sběrem dat 

pomocí dotazníků.  

 

4.1 Přípravná fáze 

Identifikace problému 

 Základní problém spočívá v neznalosti profilu zákazníka, jeho postojů a způsobu 

komunikace, který ho dokáže oslovit. Někoho ovlivní známí a přátelé, jiný se nechá zlákat 

akčními nabídkami a slevami. A proto, chce-li být organizace úspěšná a udržet se na trhu, 

musí znát svého zákazníka. To ji umožní nejen lépe připravit komunikační kampaň, ale také 

nalézt vhodný způsob, jak zákazníka přimět ke koupi právě jejich výrobků nebo služeb.  

Definování cíle 

 Mým cílem je vypracovat návrh marketingové komunikace, která by umožnila 

společnosti Auto Heller zaujmout a získat nové zákazníky pro automobilovou značku 

Volkswagen ve městech Havířov a Karviná. Tento záměr budu realizovat prostřednictvím 

marketingového výzkumu, jehož hlavním cílem bude vytvořit profil zákazníka pro zmíněná 

města. Zaměřím také na zjištění nástrojů marketingové komunikace, které tyto zákazníky 

ovlivňují při nákupu automobilu.  

 Vedlejším cílem výzkumu je zjistit, jak je společnost Auto Heller vnímána 

potencionálními zákazníky a jaké jsou jejich postoje k automobilové značce Volkswagen.   
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Hypotézy 

 Na základě definovaných cílů jsem si stanovila pět základních hypotéz, které jsem se 

dotazováním snažila potvrdit. 

� Čistý měsíční příjem respondentů nemá vliv na důležitost ceny při rozhodování            

o koupi automobilu,  

� Nejdůležitějším kritériem výběru automobilu je pro majitele VW spotřeba, 

� Aktivita „Stal/a byste se fanouškem Auto Heller na sociální síti“ není ovlivněna 

věkem, 

� Ženy by se ve větší míře spíše zúčastnily akcí pořádaných Auto Heller než-li muži, 

� Pohlaví respondentů neovlivňuje zapojení se do soutěže s Auto Heller. 

Plán výzkumu 

 Pro realizaci mého cíle jsem se rozhodla pro primární sběr informací, jelikož tyto 

informace jsou aktuální, mají vysokou vypovídající schopnost a budou lépe odpovídat povaze 

výzkumu. Jako metodu marketingového výzkumu jsem zvolila osobní dotazování 

prostřednictvím dotazníku.  

 Pro tuto metodu jsem se rozhodla proto, že mezi její výhody patří vysoká návratnost, 

existence zpětné vazby, která umožňuje vysvětlení otázek, kterým respondent neporozumí. 

 Pří sběru dat mi jako nástroj sloužil strukturovaný dotazník (viz příloha č. 2) složený     

z 30 otázek. Byly v něm zastoupeny jak uzavřené, tak otevřené otázky, ve kterých měli 

respondenti možnost vyjádřit svůj názor k dané problematice. Dotazník rovněž obsahoval 

otázky identifikačního charakteru, jichž bylo celkem devět. Otázky v dotazníku jsem sestavila 

na základě cílů a hypotéz.  

 Základní soubor tvořili obyvatelé města Havířov a Karviná. Počet obyvatel 18+ města 

Havířov k 29. lednu 2010 činil 71 090 a počet obyvatel města Karviná ke stejnému dni byl 

54 094. Při výzkumu jsem pracovala s výběrovým souborem, jehož velikost jsem stanovila na 

200 respondentů. Jednalo se o obyvatelé města Havířov a Karviná ve věku od 18 let výše. 

Stanovila jsem si rovněž kvótu oslovit minimálně 25 % podnikatelů.  

 Při zkoumání výběrového souboru jsem použila nereprezentativní výběr, konkrétně 

techniku vhodné příležitosti.  
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 Po sestavení dotazníku byl uskutečněn tzv. předvýzkum, který byl proveden na souboru 

10 osob složených z okruhu mých přátel a známých. Jeho smyslem bylo ověřit srozumitelnost 

otázek v dotazníku a odhalit jejich případné nedostatky.  

Časový harmonogram 

 Před zahájením vlastního výzkumu jsem si stanovila časový harmonogram následných 

činností (tab. 4.5). Pro všechny části jsem si vymezila období, během kterého jsem danou část 

výzkumu realizovala.  

Tab. 4.5 Harmonogram prací 

Období 
Činnost 

Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen 

Definice problému, cíl výzkumu       

Formulace hypotéz       

Plán výzkumu       

Tvorba dotazníku       

Předvýzkum       

Sběr údajů       

Zpracování údajů       

Analýza a interpretace       

 

4.2 Realizační fáze 

Sběr informací 

 Vlastní šetření jsem zahájila začátkem měsíce února. Dotazování probíhalo na 

frekventovaných místech zejména v blízkosti obchodního domu Elán v Havířově                     

a obchodního centra Karviná v hypermarketu Albert. Dále jsem respondenty oslovovala na 

parkovištích před nákupními centry Tesco Havířov a Karviná. Tato místa jsem zvolila z toho 

důvodu, neboť jsem se domnívala, že v tomto prostředí budou zastoupeni respondenti – řidiči, 

různých věkových, vzdělanostních a příjmových skupin.  

 Dotazování probíhalo po dobu dvou týdnů, vždy v pracovních dnech mezi 10. až 18. 

hodinou. Denní nasbíraná kvóta čítala v průměru dvacet vyplněných dotazníků. Tato poměrně 

nízká návratnost byla způsobena zejména tím, že dotazník obsahoval mnoho otázek, k jeho 
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vyplnění bylo zapotřebí alespoň dvacet minut. Přispěla k tomu také neochota oslovených 

respondentů.  

 K eliminaci zbytečně zodpovězených dotazníků, jsem respondentům na začátku 

dotazování položila dvě identifikační otázky. Otázky se týkaly věku a bydliště respondentů. 

 Díky tomu, že jsem dotazníky s respondenty osobně vyplnila a měla jsem možnost 

vysvětlit jim otázky, nevystaly během mého dotazování  žádné problémy s jejich vyplněním.  

Zpracování a vyhodnocení dat 

 Před vyhodnocením dat jsem provedla kontrolu správnosti u všech vyplněných 

dotazníků. Pro statistické zpracování a vyhodnocení výsledků jsem zvolila program MS 

Excel, ve kterém jsem získané data převedla do datové matice a dále je zpracovávala pomocí 

statistického programu SPSS for Windows.  

4.3 Skutečné struktura výb ěrového souboru 

 Výběrový soubor činil 200 dotázaných respondentů. Abych obyvatelé obou měst 

zkoumala na stejné velikosti vzorku, dbala jsem na to, aby počet oslovených respondentů byl 

rovnoměrný. Poměr respondentů z obou měst činil sto oslovených. Struktura respondentů 

byla zjištěna prostřednictvím devíti identifikačních otázek, a to věku, vzdělání, čistého 

měsíčního příjmu, ekonomické aktivity, rodinného stavu, počtu dětí a počtu členů 

domácnosti.  

 Podle pohlaví byli respondenty zejména muži (52 %), ženy tvoří 48 %. Nejvíce 

zastoupenou věkovou kategorií je kategorie 36 – 45 let (28 %) a 26 – 35 let (24 %).  

 Dle vzdělání převažují respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou                  

a vysokoškolským vzděláním (viz graf 4.4), s čistým měsíčním příjmem v rozmezí 21 – 30 

tisíc korun (49 %). Z hlediska ekonomické aktivity představují nejvýraznější skupinu 

zaměstnaní (41 %) a dále pak podnikatelé (26 %).  

 Vyhodnocení ostatních identifikačních otázek je uvedeno v příloze č. 3. 
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5. Analýza marketingové komunikace 

 V této části práce uvádím analýzu současného komunikačního mixu, důležité výsledky 

zjištěné marketingovým výzkumem a také vyhodnocení hypotéz, jež jsem si stanovila 

v předcházející kapitole.  

 Při analýze výsledků jsem použila třídění prvního stupně. K zjišťování vztahů                

a závislostí bylo použito třídění druhého stupně, a to prostřednictvím kontingenčních tabulek 

a korelační analýzy. Výsledky korelační analýzy jsou uvedeny v příloze č. 4. 

5.1 Analýza sou časného komunika čního mixu 

Reklama 

 Ačkoliv je možno v televizi shlédnout různě tématicky zaměřené reklamní spoty pro 

jednotlivé značky automobilů koncernu IVG, neexistuje televizní reklama propagující 

prodejce Auto Heller. Společnost si ovšem nechává příležitostně zhotovit prezentační videa    

a reklamní spoty ostravskou televizní stanicí Polar. Reklamní spoty jsou poté odvysílány 

v rámci regionálních pořadů na sdíleném kanálu televizní stanice Prima každý všední den 

před šestou hodinou večer.   

 Rozhlasová reklama je umístěna jednak v regionálním rozhlase rádia Čas, ale také 

v celoplošné rozhlasové stanici rádia Frekvence 1 a Evropy 2. 

 Propagace se uskutečňuje také tištěnou formou, a to inzercí v regionálních týdenících 

Sedmička, Horník, Český domov a inzertním měsíčníku časopisu Program. Tyto tiskoviny 

jsou zdarma k dispozici ve všech významných městských institucích (info centra, knihovny, 

domy kultury, zdravotnická zařízení, aj.). Regionální týdeník Sedmička navíc vychází v pěti 

městech Moravskoslezského kraje, což umožňuje společnosti oslovit publikum i mimo svá 

prodejní místa.  

 Další velmi používaný prostředek tištěné reklamy má podobu letáků, které jsou 

zaměřeny na propagaci služeb autosalonu a rovněž informují o akčních nabídkách 

prodávaných automobilů. Ty jsou distribuovány v obchodních centrech a vkládány do deníků 

Blesk, Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes. 
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 V listopadu a prosinci loňského roku zorganizovala společnost bigboardovou kampaň. 

K reklamě byly využity tři bigboardové plochy na příjezdové cestě do autosalonu na 

frekventované ulici Českobratrská v Ostravě.  

 Mezi využívaná média patří též internet. Kromě vlastních webových stránek, na nichž 

zákazníci mohou nalézt informace týkající se společnosti, nabízených služeb, prodejních míst, 

je na internetových stránkách sponzorovaných sportovních klubů a organizací umístěn 

reklamní banner obsahující logo a název společnosti. Po kliknutí na banner jsou uživatelé 

automaticky přesměrováni na domovskou stránku prodejce.  

 Úplnou novinku představuje videoportál, jež je zobrazen na oficiálních stránkách 

autosalonu. V něm je možno shlédnout krátká videa z akcí Auto Heller.  

 Na inzertním serveru novin Avízo má firma umístěn on-line inzerát včetně své aktuální 

nabídky vozů. Auto Heller lze rovněž nalézt v on-line databázi firem ve Zlatých stránkách, 

evropském oborovém internetovém informačním systému Industry EU a taktéž 

prostřednictvím internetových vyhledavačů Atlas, Centrum, Seznam v sekci auto-moto. 

 Na komunikaci se významně podílí i mobilní reklama umístěná na autech. „Reklamu“ 

dělají společnosti vozy značky SEAT, jež od Auto Heller odebírá společnost Komfort Taxi 

Karviná. Vozy mají na hlavových opěrkách umístěno logo značky Auto Heller. Dále zde lze 

zařadit státní poznávací značky automobilů. Pod jejich číselným označením je uveden název 

prodejce, u něhož byl vůz pořízen.  

 Jako další formu mobilního marketingu využívá Auto Heller svá služební auta 

s označením a také náhradní vozidla, která poskytuje svým klientům po dobu, kdy jsou jejich 

vozidla v opravě.  

 Značka Audi společnosti Auto Heller je spojena s tváří olympijského vítěze, 

desetibojaře Romana Šebrleho. Ten spolupracoval se společností v rámci propagace nového 

modelu Audi R8.  

Podpora prodeje 

 K stimulaci prodeje využívá společnost zejména finanční pobídky, které představují 

různá cenová zvýhodnění pro zákazníky či jiné akční nabídky. Jedná se například o jarní         

a zimní servisní prohlídky nebo také nabídku vozů za snížené ceny. Tyto aktivity jsou 

inzerovány v regionálních týdenících Horník, Český domov a rovněž uveřejňovány na 

webových stránkách společnosti.  
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 Další forma podpory prodeje má podobu výstav, předváděcích a promo akcí. 

Každoročně se Auto Heller účastní Ostravského autosalonu Wevi na Výstavišti Černá Louka 

v Ostravě, kde prezentuje své nové vozy. Automobily ovšem nejsou vystavovány pouze na 

autosalonech a motorshow, ale jsou předváděny i na netradičních místech jako je prostředí 

aquaparku Olešná ve Frýdku – Místku, areál firmy Libros v Ostravě, Ski areál v Kopřivné 

nebo Javorový vrch u Třince. Promo akce probíhají především na parkovištích obchodních 

center ve větších městech Moravskoslezského kraje. Předváděcí jízdy jsou náplní kulturního 

programu všech společenských akcí pořádaných pod záštitou společnosti.  

Osobní prodej 

 Tento prvek zaujímá v komunikačním mixu dominantní postavení. Osobní komunikace 

je uskutečňována prostřednictvím prodejního personálu v autosalonech a autoservisech. Právě 

prodejci mají největší šanci přesvědčit potencionální zákazníka o koupi. Zákazník má 

možnost otestovat jím vybraný model auta zkušební jízdou, při které mu prodejce může 

předvést, co vše vůz dovede, čím vyniká nad konkurencí a také zodpovědět veškeré dotazy 

z jeho strany. Z tohoto důvodu jsou pořádány Dny otevřených dveří, které zvou zákazníky 

k návštěvě autosalonů společnosti.  

Public Relations 

 Důležitou součást marketingové komunikace představuje pro společnost public 

relations. Jedná se o řadu aktivit, mezi něž lze zařadit pořádání společenských akcí 

v prostorách autosalonu i mimo něj, sponzorství v oblasti sportu, podporu a spolupráci 

s neziskovými organizacemi.  

Mezi významné kulturně-společenské akce pro širokou veřejnost patří: 

Moderní žena 

 Akce, zaměřená na ženy – řidičky, probíhá na jaře (v rámci společenské akce Den pro 

rodinu) a na podzim. Cílem akce je přiblížit přítomným ženám oblast motorismu, představit 

jim novinky společnosti a seznámit je s děním v Klubu řidiček. Dámy se mohou při této 

příležitosti nechat ostříhat či nalíčit profesionálními kadeřnicemi a vizážistkami. Součástí 

kulturního programu jsou rovněž módní přehlídky, vystoupení známých osobností a soutěže   

o atraktivní ceny. 

„Škola smyku“ 

 Kurz bezpečné jízdy, při níž se řidiči učí, jak správně zvládnout krizovou situaci, v níž 

se se svým vozem ocitnou. Pod dohledem profesionálních instruktorů mohou řidiči testovat 
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své vozy v extrémních podmínkách. Na tomto projektu spolupracuje Auto Heller s firmou 

High Car Training.  

 Společnost Auto Heller zajišťuje také dopravu pro prestižní společenské události konané 

na území Moravskoslezského kraje. V loňském roce se jednalo např. o akci Dny NATO, 

největší letecko-armádně-bezpečností show ve střední Evropě, PGA Turnaj Moravia Silesia 

Open, golfový turnaj v Čeladné, Mistrovství světa ve sledge hokeji v Ostravě – Porubě.  

 V oblasti sportu podporuje Auto Heller fotbalový klub FC Baník Ostrava, jehož hráči 

jezdí vozy pořízenými u tohoto prodejce, dále hokejové kluby HC Vítkovice Steel, HC 

Oceláři Třinec, basketbalový klub NH Ostrava, atletku Denisu Ščerbovou nebo závodní tým 

Palmi Motorsport. Kulturní rámec zahrnuje sponzorství chovu hrochů v ZOO Ostrava, 

folklorní skupiny Šajtar a bubenické kapely Jumping Drums.  

 Dlouhodobou pozornost věnuje spolupráci a podpoře handicapovaným občanům 

(Středisko pracovní rehabilitace Ostrava, Asociace Trigon, Nadace Patrik dětem), zrakově 

postiženým (Tyfloservis) a lidem, kteří se ocitli v sociální tísni (Charita Ostrava).   

 Se zástupci médií komunikuje společnost prostřednictvím tiskových konferencích, které 

probíhají zvláště před slavnostní premiérou uvedení nového vozu a slouží také ke sdělení 

důležitých informací veřejnosti.   

 Dalším využívaným nástrojem komunikace v rámci PR je vlastní magazín společnosti, 

který vychází dvakrát ročně a je volně neprodejný. Jeho úkolem je seznámit zákazníky 

s novinkami na automobilovém trhu a zprostředkovat důležité informace o společnosti a jejich 

zaměstnancích.  

 Taktéž společnost neopomíjí ani roli interního PR, neboť pouze dostatečně motivovaní 

zaměstnanci mohou dobře odvádět svou práci a zůstanou společnosti věrni. V této souvislosti 

jsou organizovány firemní večírky a jiné společné aktivity, které utužují vztahy mezi 

zaměstnanci a zároveň budují týmového ducha.  

Event Marketing 

 Event marketing je úzce spjat se všemi prvky komunikačního mixu a zastřešuje mnoho 

z výše zmíněných aktivit např. společenské akce, firemní večírky, výstavy, aj. Auto Heller 

uplatňuje dva druhy eventů, a to corporate a social eventy. Za příklad corporate eventu lze 

považovat slavnostní otevření nového showroomu a autoservisu Audi v Ostravě. Na této párty 

byli přítomni obchodní partneři společnosti, vedení IVG, tehdejší hejtman Moravsko-
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slezského kraje, ostravsko-opavský Monsieur, desetibojař Roman Šebrle a další známé 

celebrity.  

Název, logo, slogan 

 Název společnosti, její logo a slogan patří, zvláště na automobilovém trhu, mezi velmi 

důležité atributy, pomocí nichž může firma úspěšně komunikovat se svými zákazníky.  

 Název autosalonu Auto  Heller je snadno zapamatovatelný a jej z něj zřejmé, že se jedná 

o prodejce automobilů. Logo i název se nesou v červené barvě, která má v zákaznících 

vzbuzovat pocit síly, energie a aktivity. Logo je umístěno na všech propagačních materiálech, 

letáčcích a internetových stránkách společnosti. 

 Slogan firmy „partner pro Váš vůz“ přímo koresponduje s hlavní myšlenkou podniku, 

která se snaží vybudovat dlouhodobý, trvalý vztah se zákazníky, poskytnout jim kvalitní 

služby a uspokojovat jejich specifické potřeby.  

5.2 Vyhodnocení výsledk ů výzkumu 

5.2.1 Povědomí o spole čnosti Auto Heller  

 První otázkou jsem se snažila zjistit, jaké prodejce automobilů si respondenti spontánně 

vybaví. Z grafu 5.5 je zřejmé, že nejčastěji uváděným prodejcem byl Auto Heller, kterého 

uvedlo 75 % dotázaných respondentů. Druhým, nejčastěji jmenovaným prodejcem, byl 

prodejce vozů Peugeot Auto Tichý (40 %). Celkem si respondenti spontánně vybavili 17 

různých prodejců. V této otázce jsem se zaměřila také na TOMA (Top of Mind Awarness). 

Společnost Auto Heller byla „první na mysli“ téměř u 28 % respondentů.  

 Prodejce Auto Heller si spontánně častěji vybavili ženy (80 %) a 100 % respondenti ve 

věku 18 -25 let, svobodní, bezdětní. Oproti tomu muži si ve větší míře vzpomněli na prodejce 

RT Torax, autosalon Kudrna, Auto Novotný či Dankar.  
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Graf 5.5 Spontánní znalost prodejců automobilů 

 
  

 Výzkum prokázal, že i přes podpořenou znalost prodejců, je mezi respondenty 

nejznámějším prodejcem automobilů společnost Auto Heller, kterou uvedlo 87 % dotázaných 

(viz graf 5.6). Za ní následoval Autodům Toman (76 %), Autosalon Kudrna (73 %), Auto 

Doležal (68 %) či Dankar (68 %). Mezi jinými prodejci byl nejčastěji uváděn autobazar AAA 

Auto a Autodružstvo Ostrava. 

 Povědomost mužů o společnosti Auto Heller je nepatrně vyšší než u žen. U mužů činí 

89 % a u žen pouze 85 %. Tohoto prodejce naopak nejvíce znají respondenti se 

středoškolským vzděláním s maturitou (100 %) a respondenti, kteří jsou v manželském 

svazku (94 %).  

Graf 5.6 Podpořená  znalost prodejců automobilů  
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 Respondentů, kteří v předchozí otázce uvedli, že znají prodejce Auto Heller, jsem se 

dále dotazovala, z jakých zdrojů se o tomto prodejci dozvěděli.  

 Graf 5.7 níže ukazuje, že nejpočetnějším zdrojem informací jsou billboardy a bigboardy. 

Tuto formu reklamy uvedlo 50 % dotázaných. Poměrně vysoké procento respondentů se        

o Auto Heller dozvědělo od přátel a známých, což ukazuje, že reference jsou velmi důležité. 

A právě reference uvedlo 15 % dotázaných jako důvod výběru prodejce Auto Heller (viz graf 

5.14). Dalším, poměrně velmi zastoupeným médiem, byl internet (33 %). Za ním následuje 

rozhlas (17 %) a tisk (16 %). Nejméně uváděnými zdroji byla televize, reklama na autech či 

státní poznávací značky.  

 23 % všech respondentů, kteří znají Auto Heller, uvedlo jako zdroj informací jednak své 

známé a přátelé, ale rovněž billboardy a bigboardy. Jednalo se zejména o muže ve věku        

36 – 45 let bydlících v Karviné.  

Graf 5.7 Zdroje informací o Auto Heller 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Jedním z dílčích cílů výzkumu bylo zjistit, jak je společnost Auto Heller vnímána 

potencionálními zákazníky. V otázce č. 4 jsem se prostřednictvím 16 výroků na 

sedmistupňové škále snažila zjistit, jaký mají respondenti postoj ke značce Auto Heller. 

Přičemž 1 znamenala pozitivní vnímání a 7 negativní vnímání. 

 Metodou sémantického diferenciálu bylo zjištěno, jak je značka Auto Heller vnímána 

muži a ženami (graf 5.8). Rovněž, jak jí hodnotí obyvatelé města Havířov  a Karviná (viz graf 

5.9). 
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 Značka Auto Heller je respondenty hodnocena převážně velmi kladně. Vnímání mužů   

a žen se v podstatě shodují nebo jsou mezi nimi jen malé nuance. Největší rozdíly jsou patrné 

ve třech bodech. Jedná se o - značka, pro lidi jako jsem já (bod č. 4), vím, co mohu čekat (bod 

č. 5) a dělá život jednodušším (bod č. 15).   

 Taktéž vnímání z hlediska bydliště respondentů nevykazuje v hodnocení výrazné 

rozdíly. Názory se rozcházejí v bodě 5 (vím, co mohu čekat), 14 (seriózní) a 15 (dělá život 

jednodušším). V ostatních bodech jsou křivky téměř identické.  

 

Graf 5.8 Sémantický diferenciál dle pohlaví respondentů 
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Graf 5.9 Sémantický diferenciál dle bydliště respondentů 

 

5.2.2 Informace o automobilech – stá ří, značka, prodejce 

Jak vyplývá z grafu 5.10, nejvíce oslovených respondentů si pořídilo svůj vůz 

v horizontu 2 – 5 let (42 %). 36 % dotázaných si koupilo svůj vůz před více než pěti lety a 16 

% si jej pořídilo minulý rok. Žádný z respondentů neuvedl možnost, že si plánuje svůj 

automobil pořídit v průběhu letošního roku. Zbývající procento respondentů uvedlo, že 

automobil nevlastní a ani si nehodlají nějaký pořídit (8 %).  

Před 2 – 5 lety si svůj vůz pořídili z 55 % procent ženy a respondenti ve věku 36 – 45 

let, převážně se středoškolským vzděláním s maturitou a čistým měsíčním příjmem v rozmezí 

21 - 30 tisíc. Před více než pěti lety si koupilo automobil 49 % mužů starších 46 let 

středoškolským vzděláním s maturitou. V loňském roce si automobil pořídili více svobodní 

muži ve věku 18 – 25 let s vysokoškolským vzděláním. Respondenti, kteří uvedli, že nevlastní 

automobil jsou převážně ženy na mateřské dovolené.  
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Graf 5.10 Časový horizont pořízení automobilu 

 
 K jakému účelu respondenti nejčastěji používají svůj automobil bylo zjištěno otázkou č. 

6. Z grafu 5.11 lze vidět, že 42 % respondentů využívá automobil převážně k dopravě do 

práce. Svůj vůz používá k provozování podnikatelské činnosti 37 % dotázaných a 21 % jej 

využívá k rodinným účelům.  

 Automobil jako prostředek dopravy do práce používají zejména zaměstnané ženy 

mladších věkových kategorií s čistým měsíčním příjmem 21 – 30 tisíc korun. Mužům 

s vysokoškolským vzděláním ve věku 46 – 55 let slouží automobil k provozování 

podnikatelské činnosti. K rodinným účelům využívají automobil vdané ženy s jedním až 

dvěmi dětmi.  

Graf 5.11 Účel využití automobilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

42%

37%

21%

doprava do práce provozování podnikatelské činnosti rodinné ú čely
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 Zajímalo mne také, jakou značku automobilu respondenti nejčastěji vlastní (graf 5.12). 

Výzkum ukázal, že 26 % respondentů vlastní vozy značky Škoda. 17 % oslovených jezdí 

vozy značky Volkswagen, za nimi následuje s 11 % značka Ford, Renault (9 %), Audi (8 %). 

Mezi desítkou nejvíce využívaných vozů se umístily všechny čtyři značky koncernu IVG, 

které nabízí společnost Auto Heller. Dohromady jsou zastoupeny 54 %. Nejméně 

zastoupenými značkami jsou Mazda, Peugeot, BMW, Chevrolet, Jeep, Toyota a Suzuki.  

 Vůz značky Škoda vlastní převážně muži (31 %) starších věkových kategorií 36+ se 

středoškolským vzděláním s maturitou z Karviné, jejichž čistý měsíční příjem se pohybuje 

v intervalu 21 – 30 tisíc korun. Vozy značky Audi jezdí shodně jak 7 % žen, tak 7 % mužů. 

Celkově využívají značky nabízené společností Auto Heller zejména muži ve věku 36 – 45 

let.  

Graf 5.12 Vlastněná značka automobilu 

  

 Nezjišťovala jsem pouze značku automobilu, jež respondenti vlastní, ale zaměřila jsem 

také na to, u kterého prodejce si daný vůz zakoupili (viz graf 5.13). 29 % dotázaných si 

pořídilo vůz u jiného prodejce, než byl v nabídce. Celkem respondenti uvedli 21 různých 

prodejců. Mezi nejčastěji uváděnými byli autobazar Auto Viva, Autoset Centrum Havířov      

a autosalon Nordex.  

 V autobazaru Auto Viva si zakoupily ženy z Havířova i Karviné, se středoškolským 

vzděláním nejčastěji vozy značky Škoda, a to v průběhu 2 – 5 let. Muži ve věku 26 – 35 let 

z Havířova si zde před více než pěti lety koupili automobily značky Citroën, Opel a Renault. 

U prodejce Autoset Centrum si ženy ve věkové kategorii 36 – 45 let v horizontu dvou až pěti 
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let pořídily vozy značky Renault, na jejichž prodej se tento autosalon specializuje. U firmy 

Nordex si ženy 46+ v období pěti a více let zakoupily automobily značky Fiat.  

 Druhým, nejvíce uváděným prodejcem se stala společnost Auto Heller, kterou uvedlo  

25 % respondentů. Jednalo se zejména o respondenty s vysokoškolským vzděláním s čistým 

měsíčním příjmem v rozmezí 21 – 30 tisíc korun. Podíl značek, které byly u tohoto prodejce 

zakoupeny vypadá následovně: VW (39 %), Škoda (33 %), Audi (24 %), Seat (4 %).  

Graf 5.13 U kterého prodejce jste si pořídil/a Váš současný vůz 

 

5.2.3 Důvod volby Auto Heller  a doporu čení dále 

 Respondentů, kteří si koupili svůj vůz u prodejce Auto Heller, jsem se ptala, proč si jej 

pořídili právě u tohoto prodejce. Graf 5.14 ukazuje, že nejčastějším důvodem výběru bylo to, 

že v autosalonu si mohou vybrat z široké nabídky automobilů. Zákazníci si u Auto Heller 

mohou koupit nejen nové vozy značky Škoda, VW, Audi a Seat, ale také ojeté automobily 

jiných značek. Dostupnost prodejny byla jako důvod volby uvedena z 48 %.  

 Reference a dobrou pověst prodejce uvedlo 39 % respondentů. Dalším důvodem byla 

např. kvalita služeb a s tím související servis, seriózní jednání, cena nabízených automobilů či 

služby navíc.  

 Pro 40 % respondentů ve věku 46 – 55 let převážně s vysokoškolským vzděláním byla 

důvodem široká škála produktů. Pozitivní reference uváděli z 38 % muži, a to starších 

věkových kategorií s vysokoškolským vzděláním.  
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Graf 5.14 Důvod volby prodejce Auto Heller 

 
 Na tuto otázku navazoval dotaz, zda by respondenti doporučili Auto Heller své rodině, 

přátelům, kteří by uvažovali o koupi automobilu. Respondenti z 98 % zaškrtávali pouze dvě 

možnosti – určitě ano, spíše ano. Možnost spíše ne uvedl pouze jeden respondent.  

 Odpověď „určitě ano“ uvedlo 60 % žen a 57 % mužů. „Spíše ano“ odpovídaly častěji 

ženy starších věkových kategorií 46+ s vysokoškolským vzděláním.  

5.2.4 Potencionální koup ě automobilu – zna čka, prodejce 

 Respondentům jsem v rámci dotazování položila dvě hypotetické otázky. První otázkou 

jsem se snažila zjistit, jaké značky automobilů by si respondenti případně koupili. Označit 

mohli vždy tři značky. Graf 5.15 zobrazuje sedm nejčastěji uváděných značek.  

 32 % dotázaných by si zakoupilo vůz značky Audi. Byli by to z 59 % muži ve věku 26 – 

35 let se středoškolským vzděláním s maturitou a čistým měsíčním příjmem v intervalu 21 – 

30 tisíc korun. Téměř stejného počtu dosáhly značky Volkswagen a Škoda. Ty by si pořídili 

převážně muži ve věkové kategorii 35 – 46 let se středoškolským či vysokoškolským 

vzděláním, pracující jako podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné. Výzkum 

ukázal, že respondenti by nejvíce kupovali automobilové značky ze sortimentu společnosti 

Auto Heller (63 %).  
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 Značku BMW by zvolili rovněž zejména muži (37 %) a respondenti s vysokoškolským 

vzděláním (48 %). Automobily Toyota by si pořídilo 38 % respondentů ve věku 46 – 55 let, 

z 52 % by se jednalo o respondenty s čistým měsíčním příjmem v rozmezí 21 – 30 tisíc korun. 

Značku KIA by si vybrali opět muži (20 %) převážně z Havířova a respondenti se 

středoškolským vzděláním s maturitou (17 %). Vozy Mercedes by kupovaly hlavně ženy      

(19 %) a pouze respondenti ve věku 26 – 35 let.  

Graf 5.15 Kdybyste se rozhodoval/a pro koupi vozu nad jakou značkou byste uvažoval/a? 

 
 
  Díky položení této otázky, jsem mohla zjistit míru věrnosti respondentů ke značce 

automobilu. Porovnala jsem současné vlastníky značek vůči těm, které by si pořídily znovu. 

Z grafu 5.16 jednoznačně vyplývá, že nejvíce by si majitelé aut koupili znovu vůz značky 

Volkswagen. Lze říci, že značka Volkswagen je značkou velmi silnou. O něco méně by si 

respondenti pořídili opětovně automobil značky Škoda nebo Renault.  
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Graf 5.16 Míra věrnosti ke značce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druhá hypotetická otázka byla zaměřena na prodejce, u kterých by si respondenti 

zakoupili automobily zobrazené v grafu 5.15. Jelikož měli respondenti možnost zvolit si tři 

různé značky automobilů, předpokládala jsem, že by kvůli koupi nového vozu nenavštívili 

pouze jednoho konkrétního prodejce. 

 V grafu 5.17 níže je zobrazeno 7 nejčastěji uváděných prodejců. 55 % respondentů by 

kvůli koupi nového vozu navštívilo autosalon Auto Heller. 67 % respondentů, převážně 

mužů, se středoškolským vzděláním by si zde pořídilo vůz značky Audi. 75 % by si u Auto 

Heller koupilo automobil značky VW a 66 % dotázaných vůz značky Škoda.  

 Jak vůz značky VW, tak Škoda by si u tohoto prodejce koupilo 18 % respondentů,    

VW + Audi (21 %), Audi + Škoda (14 %). Všechny tři značky dohromady by si u Auto Heller 

pořídilo 5 % respondentů. 

 Druhou, převažující odpovědí, byl Autosalon Kudrna. Tohoto prodejce by zvolilo 30 % 

respondentů. 10 % respondentů uvedlo, že neví, kde by si jimi vybraný vůz zakoupilo. 

Početnou skupinu zahrnuje prodejce BMW bez konkrétního upřesnění, kterého by zvolilo 8 % 

respondentů. V Autosalonu Kudrna by si respondenti z 38 % zakoupili automobily značky 

KIA, dále pak vozy značky Peugeot, Škoda nebo Toyota.  

 U společnosti RT Torax, která stejně jako společnost Auto Heller nabízí 4 značky 

koncernu IVG, by si automobil zakoupilo 19 % respondentů. Nejvíce by u tohoto prodejce 

nakupovali vozy značky Audi (27 %), dále pak VW (25 %) a Škoda (19 %). Šlo by zejména  

o pracující muže (78 %) středního věku, vysokoškolsky vzdělané. 
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Graf 5.17 Kterého prodejce byste navštívil/a kvůli koupi nového auta?  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Asociace spojené se zna čkou Volkswagen 

Graf  5.18 Asociace spojené se značkou Volkswagen 
 

  

 Další, dílčí cíl výzkumu byl zaměřen na postoj ke značce Volkswagen. Tento záměr 

jsem realizovala položením otázky, s čím si respondenti nejvíce spojují značku VW. 
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 Jak lze vidět z grafu 5.18 nejčastěji si respondenti při vyslovení pojmu VW vybavují 

reprezentativnost, německou značku či model brouk. Dále si jej respondenti asociují 

s kvalitou, bezpečností či sloganem „Das Auto“.  

 S reprezentativností si VW spojuje 31 % podnikatelů, 35 % žen a 66 % respondentů se 

středoškolským vzděláním. Německou značku si vybaví z 29 % ženy a obyvatelé města 

Havířov.  

5.2.6 Ochota zapojení se do marketingových aktivit 

 Zaměřila jsem se také na to, abych zjistila, jaké marketingové aktivity by potencionální 

klienty společnosti Auto Heller oslovily, případně, kterým by se bránily. Respondentům jsem 

položila 11 otázek, na které mohli odpovědět „určitě ano“, „spíše ano“, „spíše ne“, „určitě 

ne“. Záměrně jsem jim nenabídla možnost „nevím“, abych se vyhnula neutrálním odpovědím. 

Graf 5.19 zobrazuje průměrné hodnoty odpovědí respondentů uvedených v tabulce 5.6.  

Tab. 5.6 Průměrné hodnoty odpovědí všech respondentů 

netradičně pojatá forma reklamy 1,6 
prolistování letáků, brožur, katalogů 1,7 
předváděcí akce 1,8 
billboard od Auto Heller 1,9 
účast na akcích 2 
zapojení do soutěže 2,2 
šíření informací mezi rodinu, přátelé 2,2 
přijetí reklamního e-mailu 2,2 
kliknutí na reklamní banner 2,5 
sms/mms s novinkami o Auto Heller 2,8 
fanoušek společnosti na sociální síti 3,3 

 

 Nejvíce by na respondenty zapůsobila netradičně pojatá forma reklamy. Na tuto otázku 

odpovídali respondenti pouze „určitě ano“ (43 %) a „spíše ano“ (57 %). Je zřejmé, že pokud 

firma vyzkouší nové metody či techniky, jak komunikovat se svými zákazníky, může se to 

pozitivně odrazit ve vnímání zákazníků. Ovšem může se stát, že poněkud netradičně pojatá 

reklama, nemusí být veřejnosti přijata kladně. Netradiční reklama by určitě zapůsobila na     

68 % žen a mladší věkové kategorie 18+, spíše by upoutala 69 % mužů, 70 % obyvatel města 

Karviná a zejména starší věkové kategorie 36+. 

 Velmi pozitivně byly vnímány také aktivity týkající se prolistování katalogů, letáků, 

předváděcích akcí a billboardů. Brožury, letáky by si určitě prolistovali z 65 % ženy a z 40 % 
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muži. Spíše by si je neprohlédlo 16 % obyvatel města Havířov a respondenti ve věku              

26 – 35 let. Oslovení formou billboardů nebo předváděcích akcí by se respondenti také 

nestranili. Billboardová reklama by spíše upoutala muže (85 %), podnikatelé a OSVČ, a to 

shodně ze 70 %. Předváděcí akce by určitě oslovily 45 % podnikatelů a 40 % mužů.  

 Nejméně by byli respondenti motivováni stát se fanouškem společnosti na sociální síti. 

V současné době jsou sociální sítě velmi účinným nástrojem komunikace. Nejen, že jsou tito 

fanoušci informováni o novinkách, ale mohou se o své dojmy či zkušenosti podělit 

s ostatními. Tato služba je nestojí žádné peníze, stačí, když mají připojení k internetu.  

K tomu stát se fanouškem Auto Heller na sociální síti se respondenti vyjadřovali převážně 

negativně. 57 % respondentů uvedlo možnost „určitě ne“, 17 % „spíše ne“ a 26 % „spíše 

ano“. Určitě ne odpovídali respondenti starších věkových kategorií 36+  s vyššími čistými 

měsíčními příjmy.  

 Respondenti by se rovněž z větší části bránili přijetí sms/mms o novinkách Auto Heller. 

Záporné odpovědi uvedlo 68 %. Sms či mms by určitě nepřijalo 39 % mužů a též 25 % 

respondentů s vysokoškolským vzděláním. Spíše by je přijalo 40 % žen a 41 % pracujících 

jako OSVČ.  

Graf 5.19 Zapojil/a byste se do následujících aktivit spojených s Auto Heller? 

 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 
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Tab. 5.7 Korelace mezi ochotou zapojení se do aktivit a důležitostí ceny 

 

S
tal/a byste se fanouškem

 
A

uto H
eller na sociální síti 

F
acebook, T

w
itter? 

P
řijal/a byste sm

s/m
m

s s 
novinkam

i o A
uto H

eller? 

P
řijal/a byste reklam

ní e-
m

ail od A
uto H

eller? 

K
likl/a byste na banner s 
reklam

ou A
uto H

eller? 

Š
ířil/a byste inform

ace o 
novinkách m

ezi své 
p
řátelé, znám

é, rodinu? 

P
rolistoval/a byste si 

letáky, katalogy, brožury o 
novinkách A

uto H
eller? 

Z
ú
častnil/a byste se akcí 

po
řádaných A

uto H
eller? 

U
poutal/a by V

ás 
billboardová reklam

a od 
A

uto H
eller? 

O
slovila by V

ás 
netradičn

ě pojatá form
a 

reklam
y od A

uto H
eller? 

Pearson 
Correlation 

,381** ,242** ,325** ,581** ,545** ,322** ,181* ,327** ,266** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 

cena 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

 Pomocí korelace jsem se snažila zjistit vztah mezi tím, jakým faktorům přikládají váhu 

respondenti při koupi auta a zapojením se do aktivit se společností Auto Heller (tab. 5.7).  

 Jedním z těchto významných faktorů byla cena. Lze vidět, že mezi faktorem cena a výše 

zmíněnými aktivitami existuje pozitivní závislost. Tedy např. čím více považují respondenti 

cenu za důležitou, tím více by se chtěli stát fanoušky Auto Heller na sociálních sítích. 

Všeobecně se dá říci, že respondenti, kteří považují cenu za důležitý faktor, nemají problém 

se zapojením se do aktivit uvedených v tab. 5.8.  

 Mezi aktivitami „kliknutí na banner s reklamou Auto Heller, šíření informací                 

o novinkách mezi rodinu, přátelé“ a důležitost faktoru cena existuje středně silná závislost.  

Tab. 5.8 Korelace mezi přijetím sms/mms, reklamního e-mailu od Auto Heller a dostupností prodejny 

 
Přijal/a byste sms/mms 

s novinkami o Auto 
Heller? 

Přijal/a byste 
reklamní e-mail 
od Auto Heller? 

Pearson 
Correlation 

-,307** -,194** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,006 

dostupnost 
prodejny 

N 200 200 

 

 Naopak tab. 5.8 ukazuje negativní, slabé závislosti. Dostupnost prodejny považují oproti 

ceně za méně důležitý faktor. Čili, bude-li pro respondenty dostupnost prodejny méně 
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důležitá, tím více by přijali novinky o Auto Heller prostřednictvím sms/mms nebo jejich 

reklamní e-mail.  

Graf 5.20 Kdo by mohl/a být „tváří“ reklamní kampaně Auto Heller? 

 

 Dále jsem zjišťovala, kterou osobnost by respondenti navrhli, aby se stala „tváří“ 

reklamní kampaně společnosti Auto Heller (viz graf 5.20). Respondentům jsem nabídla 14 

celebrit a také možnost jiné. Snažila jsem se, aby osobnosti, které jsem navrhla, byli rodáci 

z měst Havířov a Karviná.  

 Nejvíce by respondenty jako „tvář“ Auto Heller zaujala modelka Simona Krainová (36 

%) a dále tenista Radek Štěpánek (14 %). Za nimi následují zpěvák Jaromír Nohavica s 9 %, 

Miss ČR 2009 Aneta Vignerová s 8 % nebo superstar Martin Chodúr a rychlobruslařka 

Martina Sáblíková (oba získali 6 %).  

 Simonu Krainovou by volili hlavně muži (56 %) a zejména respondenti                            

s vysokoškolským vzděláním (51 %). Oproti tomu Radka Štěpánka by si vybralo 33 % žen a 

18 % respondentů se středoškolským vzděláním. Jaromír Nohavica by se líbil zejména ženám 

(16 %) a jen respondentům s vysokoškolským vzděláním. Anetu Vignerovou zvolila pouze 

věková kategorie 26 – 35 let.  
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5.2.7 Sociodemografický profil zákazníka zna čky Volkswagen 

 V této podkapitole se zaměřím na současné zákazníky značky Volkswagen, tedy na ty, 

kteří uvedli, že jsou majiteli vozu této značky. A taktéž na potencionální zákazníky, kteří by si 

VW pořídili na základě grafu 5.15.  

 Současné zákazníky tvořilo 31 respondentů, potencionální 72 respondentů. Při vytváření 

profilů jsem tyto počty považovala za 100 %.  

a) Profil majitel ů VW 

 Z demografického hlediska vlastní tuto značku více ženy než-li muži, jak ukazuje 

tabulka 5.9. Dále 61 % respondentů ve věku 36 – 45 let, celkově nejvíce s vysokoškolským 

vzděláním. Jelikož tento automobil patří cenově mezi dražší, užívají jej respondenti s vyššími 

čistými měsíčními příjmy, které se pohybují v intervalu od 21 tisíc korun výše. Z pohledu 

ekonomické aktivity jsou jeho majiteli podnikatelé (61 % ) a OSVČ (32 %). V oblibě ho mají 

jak sezdaní, tak svobodní, s jedním nebo dvěma dětmi.  

 Všichni tito respondenti uvedli, že znají prodejce Auto Heller. Spontánně si jej vybavilo 

85 %. Povědomost o autosalonu pochází zejména z internetu (52 %), početným zdrojem byly 

reference (32 %) nebo billboardy (19 %). Nejmenší podíl zaujímá rozhlas a reklama na autě 

(shodně 6,5 %). 

 59 % si koupilo automobil značky Volkswagen v autosalonu Auto Heller, 32 % u RT 

Torax a zbývající počet respondentů buďto v autobazaru, nebo od svého známého. U Auto 

Heller si VW pořídily zejména ženy s vysokoškolským vzděláním, čistým měsíčním příjmem 

větším než 30 tisíc korun, žijící v Karviné.  

Tab. 5.9 Sociodemografický profil současného zákazníka 

Pohlaví Věk Bydliště Vzdělání Čistý měsíční příjem 

žena 

m
už 

18 - 25 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

56 a více 

H
avířov 

K
arviná 

vyu
čen 

S
Š

 

V
Š

 

do 10 tis. 

11 - 20 tis. 

21 - 30 tis. 

více než 30 
tis. 

52% 48% 6,5% 23% 61% 6,5% 3% 45% 55% 29% 16% 55%     48% 52% 
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5 a více 

žádné 

1 2 3 

3 a více 

61% 32% 7%     39% 42% 13% 6%   6% 42% 52%     3% 35% 55% 7%   
 

 Mezi jejich zájmy patří zejména cestování, kultura (divadlo, kino, filmy), sport, pc          

a internet, motorismus a fotografování. 

 Tito zákazníci si značku Volkswagen nejčastěji spojují s reprezentativností, výkonem, 

spolehlivostí a kvalitou (viz graf 5.21).  

 
Graf 5.21 Asociace současných zákazníků ke značce Volkswagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Při koupi automobilu kladou velký důraz na výkon, spotřebu, rychlost, spolehlivost       

a pohodlí, jak lze vidět z tabulky 5.10. Nejméně na internetové stránky a dostupnost prodejny.  

 V tabulce 5.10 jsou uvedeny průměrné hodnoty důležitosti a spokojenosti. Zajímalo 

mne, na základě jakých kritérií se rozhodují pro koupi automobilu a zároveň jak jsou s nimi 

spokojeni u jejich zakoupeného vozu, v tomto případě VW. Stanovila jsem si celkem 18 

faktorů, které byly respondenty hodnoceny známkami od 1 – 5, přičemž 1 znamenala velmi 

důležité a velmi spokojen, 5 naopak nejméně důležité a velmi nespokojen.  
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Tab. 5.10 Průměrné hodnoty důležitosti a spokojenosti současných zákazníků 

Faktor Důležitost Spokojenost 
cena 1,7 2,9 
spotřeba 1,3 1,9 
výkon 1,4 1,9 
bezpečnost 1,6 1,9 
rychlost 1,5 1,9 
vybavení 1,7 1,8 
spolehlivost 1,5 2 
design 1,8 1,9 
barva 2 2,6 
pohodlí 1,6 1,3 
pojištění 2,5 2,2 
reklama 2,8 2,6 
pozáruční servis 2,2 2,2 
dostupnost prodejny 3,1 2 
internetové stránky 2,9 2,5 
vlastní zkušenost 1,9 1,7 
doporučení známých 2,8 2,4 
odbornost personálu 2,1 2 

 
 Nejlépe hodnocenými faktory z hlediska důležitosti i spokojenosti představují pohodlí, 

vybavení, výkon, spotřeba a rychlost. Nejhůře hodnoceným faktorem z hlediska spokojenosti 

je cena.  

 Z poziční mapy (graf 5.22) lze vyčíst, že v prvním kvadrantu se nachází největší počet 

faktorů. Jedná se o pohodlí, barvu, vlastní, zkušenost, vybavení, design, bezpečnost, rychlost, 

spotřebu a výkon. Nazýváme je motivátory a i nadále by měla být udržována jejich kvalita. 

 Do druhého kvadrantu náleží faktory dostupnost prodejny a odbornost personálu. Oba 

tyto faktory dosáhly nižší důležitosti, ale celková spokojenost s nimi je vyšší. Představují 

přeinvestované faktory.  

 Ve třetím kvadrantu se nachází celkem pět faktorů. Jsou jimi pojištění, pozáruční servis, 

doporučení známých, internetové stránky a reklama. Jde o faktory marginálních příležitostí, 

na které by se mělo výrazně zaměřit.  

 V posledním, čtvrtém kvadrantu se vyskytuje pouze faktor cena. Ačkoliv je pro 

respondenty poměrně důležitá, spokojeni jsou s ní nejméně. Cena představuje faktor 

konkurenčních příležitostí a měla by se výrazně zlepšit.  
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Graf 5.22 Poziční mapa spokojenost – důležitost  

 

U těchto respondentů, stejně jako u všech oslovených, jsem zjišťovala, jaké jsou jejich 

oblíbené televizní a rozhlasové stanice, pozornost jsem věnovala rovněž dennímu tisku           

a časopisům.  

 Nejvíce vlastníci VW sledují TV stanici Prima (52 %), dále Novu, ČT 1, ČT 2, TV 

Barrandov (viz graf 5.23). 

 Nejraději poslouchají rozhlasovou stanici Hitrádio Orion (81 %) a Rádio Impuls (52 %), 

jak je patrné z grafu 5.24. 

 Ve větší míře poslouchají Hitrádio Orion a Rádio Impuls ženy, než-li muži. Kromě 

těchto rozhlasových stanic si ženy poslechnou i vysílání rádia Frekvence 1 nebo Evropy 2. 

Muži dávají přednost rozhlasové stanici Rádia Hey, Hitrádia Orion a  v menší míře také 

Frekvenci 1. 

 Přečtou si rádi zejména Hospodářské noviny a časopis Ekonom. 35 % nečte žádný denní 

tisk. Více než polovina respondentů, kteří nečtou denní tisk, uvedlo v možnosti jiné 

zpravodajský portál iDnes.cz (graf 5.25). 
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 Ekonomicky zaměřená periodika Hospodářské noviny a časopis Ekonom mají v oblibě 

jak muži, tak ženy a celkově převážně respondenti s vysokoškolským vzděláním. Odpověď 

nečtu denní tisk uváděli zejména muži. Deník je Blesk je nejčtenější u žen.  

Graf 5.23 Oblíbené TV stanice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5.24 Nejposlouchanější rozhlasové stanice 
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Graf 5.25 Oblíbené noviny nebo časopisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 Abych zjistila, jaké další komunikační nástroje by tyto respondenty oslovily, sledovala 

jsem míru, se kterou by se zapojili do aktivit spojených se společností Auto Heller (graf 5.26). 

V tabulce 5.11 jsou opět uvedeny průměrné hodnoty odpovědí. 

Tab. 5.11 Průměrné hodnoty odpovědí současných zákazníků 

 

  

 

 

 

 

 

 Pozitivně byly vnímány předváděcí akce automobilů a billboardy. Na tyto aktivity 

reagovali respondenti kladnými odpověďmi. Nebránili by se ani prolistování katalogů či 

jiných propagačních materiálů. Negativně se stavějí k přijetí reklamního e-mailu, sms/mms    

a účasti na sociálních sítích.  

 Z 47 % označily ženy, se středoškolským vzděláním s maturitou, odpověď, že by se 

určitě nestaly fanoušky Auto Heller na sociální sítí Facebook nebo Twitter. U aktivit týkající 

se prolistování si katalogů, zapojení se do soutěže s Auto Heller a oslovení billboardem        

od společnosti uváděly pouze odpověď „spíše ano“.  

předváděcí akce 1,5 
billboard od Auto Heller 1,5 
prolistování letáků, brožur, katalogů 1,5 
zapojení do soutěže 1,6 
účast na akcích 1,6 
netradičně pojatá forma reklamy 2 
šíření informací mezi rodinu, přátelé 2,6 
kliknutí na reklamní banner 2,6 
přijetí reklamní e-mailu 3 
sms/mms s novinkami o Auto Heller 3 
fanoušek společnosti na sociální síti 3,5 
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 40 % mužů ve věku 36+ z Havířova by určitě šířilo informace o novinkách společnosti 

mezi svou rodinu a známé.  

 77 % podnikatelů by určitě nepřijalo sms/mm s novinkami o Auto Heller ani reklamní  

e-mail. Na 58 % svobodných mužů z Havířova by určitě zapůsobily předváděcí akce 

automobilů tak, že by navštívili prodejce Auto Heller.  

Graf 5.26 Zapojil/a byste se do následujících aktivit spojených s Auto Heller? 
 

  

 V případě celebrity, která by se mohla stát „tváří“ reklamní kampaně společnosti Auto 

Heller, uvedli tito respondenti pouze tři jména. Modelku Simonu Krainovou by si vybralo    

77 %, tenistu Radka Šťěpánka 16 % a tenistu Tomáše Berdycha 7 %.  

b) Profil potenciálního zákazníka zna čky Volkswagen 

 Profil potencionálního zákazníka jsem vytvořila na základě otázky č. 13, v níž 

respondenti měli uvést tři značky automobilů, které by si případně koupili. Nyní se zaměřím 

pouze na ty, kteří označili značku VW. 

 V tabulce 5.12 je uveden demografický profil tohoto zákazníka. Automobil značky VW 

by si pořídili z 54 % muži a nejvíce věková kategorie starší 26 let. Kupovali by je zejména 

obyvatelé města Havířov s vysokoškolským vzděláním, celkově s čistým měsíčním příjmem 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 
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v rozmezí 21 – 30 tisíc korun. Upřednostnili by jej z 36 % podnikatelé a z 33 % zaměstnaní. 

Jednalo by se o svobodné či sezdané respondenty s jedním nebo žádným dítětem.  

 Autosalon Auto Heller zná 85 % těchto zákazníků a 80 % si jej spontánně vybavilo.     

O tomto prodejci se dozvěděli z několika zdrojů. 29 % prostřednictvím billboardů, 20 % 

získalo informace z internetu a 17 % na základě referencí. Dalším zdrojem byl tisk (16 %), 

televizní (10 %) a rozhlasové vysílání (8 %).  

 55 % těchto respondentů by si automobil značky VW pořídilo u Auto Heller, 26 % 

v Autosalonu Kudrna a 19 % v RT Torax. Prodejce Auto Heller by kvůli VW navštívilo 38 % 

svobodných mužů, pracujících převážně jako OSVČ a 13 % vdaných žen ve věku 36 – 45 let 

s čistým měsíčním příjmem 11 – 20 tisíc korun. RT Torax by zvolilo 21 % mužů se 

středoškolským vzděláním a čistým měsíčním příjmem v intervalu 21 – 30 tisíc korun.  

Tab. 5.12 Sociodemografický profil potencionálního zákazníka  

Pohlaví Věk Bydliště Vzdělání Čistý měsíční příjem 

žena 

m
už 

18 - 25 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

56 a více 

H
avířov 

K
arviná 

vyu
čen 

S
Š

 

V
Š

 

do 10 tis. 

11 - 20 tis. 

21 - 30 tis. 

více než 30 
tis. 

46% 54% 22% 38% 36% 4%   58% 42% 19% 21% 60% 12,5% 16% 58% 12,5% 
 

Ekonomická aktivita Rodinný stav Počet členů domácnosti Počet dětí 

podnikatel 

O
S

V
Č

 

zam
ěstnaný 

na m
ate
řské 

dovolené 

d
ůchodce 

svobodný/a 

ženatý/vdaná 

rozvedený/roz
vedená 

vdovec/vdova 

1 2 3 4 5 

5 a více 

žádné 

1 2 3 

3 a více 

36% 29% 33%   2% 42% 47% 7% 4%   13% 44% 43%     35% 36% 20% 6% 3% 
 

 Nejčastěji vlastní vozy značky Škoda (31 %) a VW (25%). Zbývající respondenti vlastní 

značky Audi, Citroën, Opel nebo Renault. Majiteli značky Škoda jsou z 52 % muži, jak 

středoškolského, tak vysokoškolského vzdělání. 72 % respondentů ve věku 36 – 45 let, 

středoškolského vzdělání a čistým měsíčním příjmem 21 – 30 tisíc korun si automobil VW 

koupilo před více než 2 – 5 lety a slouží jim zejména k podnikatelské činnosti.  

 Tito respondenti rádi cestují, tráví čas u pc a internetu, věnují se sportu, jsou 

společensky aktivní (viz graf 5.27). Mezi jejich další záliby patří motorismus, fotografování 

nebo nakupování. Módu a nakupování uváděly převážně ženy.  
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Graf 5.27 Zájmy potencionálních zákazníků 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 Při vyslovení VW se jim nejčastěji vybaví německá značka, kvalita nebo brouk.  

 Aby bylo patrné, které faktory považují potencionální zákazníci za důležité při koupi 

automobilu ve srovnání se současnými zákazníky, provedla jsem grafické znázornění pomocí 

poziční mapy (graf 5.28). Poziční mapa zachycuje také spokojenost respondentů, avšak 

s vozy jež v současné době vlastní.  

Tab. 5.13 Průměrné hodnoty důležitosti a spokojenosti potencionálních zákazníků 

Faktor Důležitost Spokojenost 
cena 1,3 2,2 
spotřeba 1,5 1,8 
výkon 1,4 1,9 
bezpečnost 1,6 1,9 
rychlost 2,1 2,4 
vybavení 2 2,2 
spolehlivost 1,5 2,3 
design 2 1,7 
barva 2,6 2 
pohodlí 1,8 1,8 
pojištění 2,3 2,6 
reklama 3 2,9 
pozáruční servis 2,3 2,8 
dostupnost prodejny 3,1 2,5 
internetové stránky 3,3 3,2 
vlastní zkušenost 2,3 1,9 
doporučení známých 2,7 2,3 
odbornost personálu 2,5 2,1 
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 Z tabulky 5.13 lze vidět, že nejdůležitějším faktorem je cena. Velmi důležitý je také 

výkon automobilu, spotřeba, spolehlivost a bezpečnost. Faktory spotřeba, spolehlivost            

a bezpečnost jsou důležité jak pro potenciální zákazníky, tak rovněž pro ty stávající. Nejméně 

významnými faktory jsou reklama, dostupnost prodejny a internetové stránky.  

 Z grafu 5.22 a 5.28 vyplývá, že oba segmenty (současní i potencionální zákazníci 

značky VW) kladou při výběru velký důraz na technické a estetické vlastnosti automobilu. 

Komunikaci spojené s automobilem (reference, reklama, internetové stránky) sice respondenti 

přikládají o něco menší váhu, ale i přesto ji lze považovat za významný prostředek sloužící 

k jejich rozhodování.  

 V prvním kvadrantu můžeme opět nalézt největší počet faktorů. Jsou jimi cena, 

spotřeba, výkon, bezpečnost, spolehlivost, design, pohodlí a vybavení. Všechny tyto zmíněné 

faktory, kromě ceny, se taktéž nacházeli v prvním kvadrantu u současných majitelů VW.  

 Druhý i čtvrtý kvadrant se poměrně odlišují od stávajících vlastníků automobilu značky 

VW. Ačkoliv pro tyto respondenty nejsou důležité reference, vybavení, barva či vlastní 

zkušenost, jsou s nimi relativně spokojeni. Čtvrtý kvadrant obsahuje pouze faktor rychlost.  

Graf 5.28 Poziční mapa spokojenost – důležitost 
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Taktéž u těchto respondentů jsem zjišťovala jejich oblíbené televizní, rozhlasové stanice 

a nejčtenější tisk. Stejně jako u majitelů VW dominují i zde čtyři nejsledovanější televizní 

stanice: Nova (75 %), Prima (61 %), ČT 1 (51 %) a ČT 2 (26 %). Dále to jsou TV Barrandov 

(25 %), ČT 24 (15 %) nebo Nova Cinema (14 %).  

Nejvíce poslouchají rozhlasovou stanici Hitrádio Orion a také Rádio Impuls. Tyto dvě 

stanice jsou shodné se stanicemi, které poslouchají současní zákazníci. Dále se pořadí stanic 

liší, jak lze vidět z grafu 5.29. 

Ženy nejčastěji poslouchají Rádio Impuls, Evropu 2 a Hitrádio Orion. Oproti tomu muži 

nejvíce poslouchají rozhlasovou stanici Rádia Hey, Hitrádia Orion a Rádia Čas.  

Graf 5.29 Nejposlouchanější rozhlasové stanice potencionálních zákazníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Co se týče denního tisku, označili respondenti více možností než-li tomu bylo u majitelů 

VW. Nejčtenější je deník Blesk, Hospodářské noviny, Právo a Mladá fronta Dnes (viz graf 

5.30).   

 Deník Blesk mají v oblibě z větší části ženy (52 %). Hospodářské noviny a časopis 

Ekonom uváděli nejčastěji podnikatelé a OSVČ, a to jak ženy, tak muži. 74 % všech čtenářů 

deníku Právo tvoří muži a zejména respondenti středního věku 36+. MF Dnes kupují 

respondenti se středoškolskými i vysokoškolským vzděláním bez ohledu na jejich 

ekonomickou aktivitu. Společenský časopis Rytmus života čte 33 % zaměstnaných žen.  
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Graf 5.30 Oblíbený denní tisk potencionálních zákazníků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Také u této skupiny respondentů jsem sledovala, na jaké komunikační nástroje 

spojenými se společností Auto Heller by reagovaly (graf 5.31). Průměrné hodnoty odpovědí 

potencionálních zákazníků zobrazuje tabulka 5.14. 

Tab. 5.14 Průměrné hodnoty odpovědí potencionálních zákazníků 

 

  

 

 

 

 

 Respondenty by celkově nejvíce oslovily předváděcí akce automobilů a netradičně 

pojatá forma reklamy. Oproti předchozím výsledkům by se tito respondenti spíše stali 

fanoušky Auto Heller na sociální síti Facebook či Twiiter, a to z 41 %.  

 Ženy, mladších věkových kategorií by se z 35 % staly fanoušky Auto Heller na 

sociálních sítích, oproti tomu 11 % mužů z Karviné by se jimi určitě nestalo. 25 % žen, se 

středoškolským i vysokoškolským vzděláním by spíše kliklo na banner s reklamou Auto 

předváděcí akce 1,6 
netradičně pojatá forma reklamy 1,7 
billboard od Auto Heller 1,8 
prolistování letáků, brožur, katalogů 1,9 
zapojení do soutěže 2,2 
účast na akcích 2,2 
šíření informací mezi rodinu, přátelé 2,2 
kliknutí na reklamní banner 2,2 
přijetí reklamní e-mailu 2,3 
sms/mms s novinkami o Auto Heller 2,5 
fanoušek společnosti na sociální síti 2,9 
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Heller, spíše by nekliklo 25 % respondentů. Do soutěže s Auto Heller by se určitě zapojilo 20 

% mužů ve věku 36 – 45 let, kteří se živí jako OSVČ a jejich čistý měsíční příjem se 

pohybuje v intervalu 21 – 30 tisíc korun. 

 Billboardová reklama by určitě upoutala 22 % zaměstnaných mužů se středoškolským 

vzděláním bez maturity ve věku 36 – 45 let a spíše by oslovila 33 % žen z Havířova. 16 % 

mužů s vysokoškolským vzděláním ve věkové kategorii 18 – 25 let by určitě zaujala 

netradiční forma reklamy. 

Graf 5.31 Zapojil/a byste se do následujících aktivit spojených s Auto Heller? 

 

Jelikož respondenti celkově nejčastěji uváděli jméno modelky Simony Krainové jako 

„tvář“ reklamní kampaně společnosti Auto Heller, nebylo tomu jinak ani v tomto případě. 48 

% respondentů jí dalo svůj „hlas“, 31 % zvolilo tenistu Radka Štěpánka a 21 % hudebníka 

Jaromíra Nohavicu.  

Simona Krainová by se jako „tvář“ Auto Heller líbila 32 % mužům, převážně s čistými 

měsíčními příjmy v rozmezí 21 – 30 tisíc korun. Radka Štěpánka by uvítalo 24 % žen 

z Havířova a Jaromíra Nohavicu 17 % vdaných žen s vysokoškolským vzděláním provozující 

podnikatelskou činnost.  

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 
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5.3 Vyhodnocení hypotéz 

� Čistý měsíční příjem respondentů nemá vliv na důležitost ceny při rozhodování   

o koupi automobilu 

Tab. 5.15 Závislost ceny a čistého měsíčního příjmu 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,564a 6 ,000 

Likelihood Ratio 41,894 6 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

22,224 1 ,000 

N of Valid Cases 185     
 

 Z výsledku tabulky 5.15 je zřejmé, že mezi faktory čistý měsíční příjem a cena existuje 

závislost. Na základě výsledku signální hladiny 0,000, která je nižší než 0,05 zamítáme H0 a 

lze říci, že čistý měsíční příjem respondentů má vliv na důležitost ceny při rozhodování o 

koupi automobilu.  

� Nejdůležitějším kritériem výb ěru automobilu je pro majitele VW spotřeba 

 Důležitost tohoto faktoru zobrazuje tabulka 5.12. Jeho průměrná známka byla 1,3, čímž 

dosáhla nejlepšího průměru hodnocených faktorů z hlediska důležitosti. Hypotéza se 

potvrdila.  

� Aktivita „Stal/a byste se fanouškem Auto Heller na sociální síti“ není ovlivněna 

věkem  

Tab. 5.16 Závislost mezi aktivitou „Stát se fanouškem Auto Heller na sociální síti“ a věkem 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 60,437a 8 ,000 

Likelihood Ratio 79,685 8 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

32,595 1 ,000 

N of Valid Cases 173     
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 Z výzkumu vyplývá, že věk respondentů souvisí se členstvím na sociálních sítích.  Mezi 

znaky věková kategorie a aktivitou stání se fanouškem Auto Heller na sociální síti existuje 

závislost. Hypotéza se tedy nepotvrdila.  

� Ženy by se ve větší míře spíše zúčastnily akcí pořádaných Auto Heller než-li muži 

Tab. 5.17 Závislost znaku pohlaví a aktivity zúčastnění se akcí pořádaných Auto Heller 

Zúčastnil/a byste se akcí pořádaných Auto Heller? * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví   
žena muž 

Total 

určitě ano % of Total 16,0% 17,0% 33,0% 

spíše ano % of Total 23,0% 14,7% 37,7% 

Zúčastnil/a byste se 
akcí pořádaných Auto 
Heller? 

spíše ne % of Total 7,3% 22,0% 29,3% 

Total % of Total 46,3% 53,7% 100,0% 

 

  Z výsledku kontingenční tabulky 5.17 lze vidět, že odpověď „spíše ano“ uváděli více 

muži než-li ženy. Hypotéza se potvrdila.  

� Pohlaví respondentů neovlivňuje zapojení se do soutěže s Auto Heller 

Tab. 5.18 Závislost mezi znaky pohlaví a zapojením se do soutěže s Auto Heller 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,584a 3 ,000 

Likelihood Ratio 38,014 3 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

21,090 1 ,000 

N of Valid Cases 173     
  

 Touto hypotézou jsem se snažila zjistit, jestli je zapojení se do soutěže s Auto Heller 

ovlivněno pohlavím respondentů. Výsledek chi-testu ukazuje, že tyto znaky jsou na sobě 

závislé. Hypotéza se nepotvrdila.  

 



 67 

6. Návrh marketingové komunikace 

 Kapitolu návrhy a doporučení jsem vypracovala na základě výsledků uskutečněného 

marketingového výzkumu. V návrhu marketingové komunikace se zaměřím na současné 

zákazníky a způsoby, jakými si udržet jejich pozornost. Věnuji se také potencionálním 

zákazníkům a možnostem, jak je zaujmout a získat ve městě Havířov a Karviná. Jelikož 

segmenty současných i potencionálních zákazníků jsou si velmi blízké a neexistují mezi nimi 

výrazné nebo dynamické rozdíly, návrh marketingové komunikace je zpracován jako 

regionální kampaň pro oba segmenty současně.  

 Kampaň by měla podpořit marketingový cíl společnosti, a to zvýšit podíl značky 

Volkswagen na trhu ze stávajících 6 % na 7,5 % v rámci Moravskoslezského kraje. Tento cíl 

bude realizován oslovením nových zákazníků na Karvinsku. Marketingová komunikace, která 

se navrhuje v této práci, bude v souladu s dalšími nástroji (zahrneme-li otevření nové pobočky 

do distribuce).  

V první fázi kampaně bude stěžejní složkou uvědomit obyvatele Karvinska o vstupu 

značky VW na zdejší trh. Dále je pomocí komunikačních nástrojů přimět k návštěvě 

prodejny, případně otestovat automobil značky Volkswagen zkušební jízdou a v konečné fázi 

je k jeho nákupu. Zákazníci si nejčastěji spojují značku VW s reprezentativností, 

spolehlivostí, výkonem a kvalitou. Na těchto asociacích by měla být postavena kampaň          

a prezentace značky Volkswagen.  

 Při sestavování návrhů marketingové komunikace jsem nebyla limitována rozpočtem.  

6.1 Reklama v tisku 

 Mezi nejčtenější tisk stávajících i potencionálních zákazníků patří Hospodářské noviny, 

deník Blesk, MF Dnes a časopis Ekonom. Jelikož jsou všechna uvedená periodika vydávaná 

celostátně, navrhuji umístit  inzertní reklamu pouze v denících Blesk a MF Dnes, které 

umožňují lokální zacílení pro oblast severní Moravy.  

 Cena inzerátu v pondělním vydání Blesku činí 90 440,- Kč, úterním, středečním, 

čtvrtečním 87 780,- Kč a pátečním 106 400,- Kč. Sleva je odstupňována dle finančního 

objemu inzerce či počtu opakování. 
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 V rámci MF Dnes bych ji umístila do sekce Ekonomika z toho důvodu, že tato rubrika je 

určena zejména podnikatelům, kteří tvořili nejsilnější skupinu respondentů (současní 

zákazníci 61 %, potencionální zákazníci 36 %). Rovněž bych směrovala inzertní reklamu      

do středečního vydání, jehož příloha je věnována informacím z automobilové oblasti.  

 V tomto případě závisí cena inzerce na zvoleném formátu, umístění a dnu vydání. 

Například základní cena inzerátu formátu ucho o rozměrech 50 x 35 mm zveřejněného 

v pondělím až sobotním vydání (mimo čtvrtečního) činí 4 290,- Kč. Rovněž zde jsou 

poskytovány slevy dle počtu opakování nebo velikosti inzerce.  

 Pokud by se společnost rozhodla umístit inzertní reklamu také v Hospodářských 

novinách, doporučila bych spíše dceřiné vydání týdeníku Horník. Nejvhodnější by však bylo 

zvolit formu vkládané reklamy v podobě letáčků, kterou Auto Heller již uskutečňuje.  

 Co se týče časopisu Ekonom, inzertní reklama nepřichází v úvahu. Avšak i zde by 

mohla být vložena reklama ve formě letáčků či dokonce jako dárek vlepena vůně                  

do automobilu atypického tvaru např. vozu VW či loga Auto Heller. Stejná propagace by 

mohla být použita též v magazínu Blesk pro muže. 

 Jelikož 46 % respondentů (potencionálních i současných) by si určitě prolistovalo 

katalogy či prospekty společnosti, navrhuji proto distribuovat letáky, prospekty či katalogy 

do obchodního centra Elán v Havířově, obchodního centra Karviná v hypermarketu Albert, 

poněvadž jsou to místa s vysokou koncentrací a navštěvují je zákazníci různých příjmových 

skupin, vzdělání i ekonomické aktivity. Letáky by měly zákazníky lákat především na akční 

nabídky, neboť pro potencionální zákazníky je nejdůležitějším faktorem nákupu automobilu 

právě cena a Auto Heller by se tímto způsobem mohl velmi dobře propagovat a upozornit na 

sebe. Domnívám se, že by v těchto centrech mohl být k dispozici také magazín vydávaný 

společností Auto Heller. Zákazníci, by se tímto způsobem dozvěděli mnoho užitečných 

informací nejen o společnosti, ale zvlášť o jejich službách.  

6.2 Internetová reklama 

 Tuto formu reklamy zaměřuji jak na současné, tak potencionální zákazníky, z toho 

důvodu, že jejich povědomost o společnosti Auto Heller pochází z velké části z internetu. 

  Internetová reklama skýtá v dnešní době mnoho možností. Nejrozšířenější způsob 

upoutání pozornosti zákazníka představují reklamní bannery. Lze vybírat z široké škály druhů 

a tvarů. Populární jsou scyscapery, square bannery, leaderboardery či forma superstitials. Jak 
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vyplynulo z výzkumu 48 % současných zákazníků a 23 % potencionálních by určitě kliklo na 

reklamní banner společnosti, a dále 43 % potencionálních by na něj kliklo spíše. Dalším mým 

návrhem je tudíž umístit reklamní banner, a to na internetový portál on-line zpráv MF Dnes 

iDnes.cz. Důvod volby spočívá především v sociodemografickém profilu zákazníka, který 

tento server navštěvuje a z převážné části je shodný s profilem současného i potencionálního 

zákazníka VW a také v tom, že tento server označovali zákazníci, kteří nečtou denní tisk. Dle 

výsledků výzkumného projektu NetMonitor (cílem projektu je  poskytnout informace jak       

o návštěvnosti internetu v České republice, tak také o  sociodemografickém profilu 

návštěvníků v ČR. Zadavatelem projektu je společnost SPIR, realizátorem projektu je 

společnost MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A.) provedeného 

v dubnu letošního roku, patří server iDnes.cz mezi jeden z nejnavštěvovanějších webů 

v kategorii zpravodajství, ekonomika a finance, auto-moto, serverů zaměřených na ženy         

a v mužských magazínech pro životní styl. Celkově se řadí mezi pět nejvyhledávanějších 

internetových médií. Agentura MEDIARESEARCH by mohla společnosti Auto Heller 

poskytnout  také informace o tom, na kterou webovou stránku klikají nejčastěji obyvatelé MS 

kraje, ovšem za úplatu. 

 Pro tento druh reklamy bych zvolila formu square banneru, který bývá umístěn 

v pravém horním rohu na domovské stránce i v článcích. Cena square banneru umístěného na 

domovské stránce činí 459 000,- Kč za týden. Zde by bylo možné umístit reklamní banner      

i do sekce auto nebo Xman, které se primárně zaměřují na mužskou část populace. V tomto 

případě by cena square banneru činila 79 000,- Kč/týden pro sekci auto. V ceně banneru je 

zahrnuta i bannerová reklama na oborovém serveru Automodul.cz. Cena banneru v sekci 

Xman činí 109 000,- Kč týdně. Firmy inzerující na tomto portálu jsou dle výzkumu chování              

a vnímání reklamy na serveru iDnes.cz považovány za seriózní, čtenáři reklamám věnují 

pozornost a u 71 % pravidelných návštěvníků vyvolala reklama požadovanou reakci.  

 Banner bych rovněž umístila na internetovém portálu Blesk.cz, který dle průzkumu patří 

rovněž mezi hojně navštěvované. Na tomto webu bych však oproti klasickým reklamním 

bannerům volila nestandardní formu, která by byla pro návštěvníky toho serveru více 

atraktivní, neboť se jedná spíše o portál přinášející zajímavé novinky než-li zpravodajství. 

Reklamní banner standardního formátu by mohl být vložen také v sekci Blesk pro muže. V 

poslední řadě bych reklamní banner umístila na info-portál internetových novin 

Moravskoslezského kraje, který přináší informace ze všech jeho regionů, a také na 

internetové stránky města Havířov a Karviná. 
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 Dle mého názoru je reklamní kampaň prostřednictvím bannerů jednou z možných, velmi 

účinných forem oslovení nových zákazníků a je také levnější než reklama v klasických 

médiích jako je např. televize. Další výhodou je to, že reklamní internetový systém umožňuje 

přesně změřit, jak uživatelé reagují na reklamní sdělení, reklamní kampaň může být na portálu 

zobrazena nepřetržitě 24 hodin denně a lze ji průběžně měnit a přizpůsobovat vybraným 

cílovým skupinám.  

 Velmi účinným marketingovým nástrojem jsou multimediální interaktivní hry. Proto 

navrhuji vytvo řit hru , v níž by si uživatelé vybrali jeden z modelů značky VW. Ve hře by 

zákazníci testovali své řidičské dovednosti, a to za neustále se měnících podmínek. Aby 

mohla společnost sledovat, kdo a z jakého města využívá její hru, před startem hry by se 

zákazníci registrovali. Registrace by se skládala pouze z jména nebo přezdívky, určení zda se 

jedná o muže či ženu, a uvedení místa bydliště. Díky aktivnímu zapojení uživatelů, by tak 

společnost mohla získat kontakty na potencionální klienty, ale také dát o sobě vědět i novým 

potencionálním zákazníkům. Motivací by pro zákazníky představovala výhra o hodnotné 

ceny, celodenní zapůjčení vozu kteréhokoliv modelu značky VW zdarma. Oceňováni by byli 

vždy tři nejlepší řidiči. Každý zákazník by po skončení hry viděl nejen svůj výsledek, ale také 

ostatních zúčastněných, což by ho mohlo motivovat ke zlepšení. Hru bych umístila jednak na 

oficiální stránky autosalonu Auto Heller, dále na server iDnes.cz + Blesk.cz do rubriky hry, 

Stahuj.cz, dále na hlavní stránku fulltextových vyhledavačů Centrum, Atlas a do sekce hry 

v rámci vyhledavače Seznam. Pokud by byla hra úspěšná, šířila by se tato informace sama 

mezi další uživatele. 

 Celosvětovou popularitu si získaly různě zaměřené sociální sítě, které v dnešní době 

hýbou světem marketingu. Doporučuji  společnosti založit stránku Auto Heller na sociální 

síti Facebook. Toto mé doporučení se vztahuje pouze na potencionální zákazníky, kteří by se 

z 41 % spíše stali jejich fanoušky. Auto Heller by tuto stránku mohla podpořit pomocí firmy 

Candytech, která se specializuje na vývoj internetových portálů a aplikací právě pro sociální 

síť Facebook. Firma Candytech by mohla společnosti vytvořit atraktivní aplikaci, která by 

zvýšila povědomí o autosalonu i mezi netgeneration, kteří primárně chodí na tyto komunitní 

weby. Aplikace by se mohla týkat sestavení modelu VW dle vlastních představ uživatelů. 

Vlastní úpravy automobilů by se tak mohly stát podkladem pro jejich vylepšení. Uživatel, 

který pozve nejvíce svých přátel a sestaví nejlepší vůz, bude odměněn. Na „fanouškovské“ 

stránce společnosti by mohla být také umístěna výše zmíněná interaktivní hra. 
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 Dostupnost prodejny považují stávající i potencionální zákazníci za méně důležitý 

faktor, jež by je ovlivnil při nákupu automobilu. Z toho lze soudit, že by tedy raději přijali 

reklamní e-mail s novinkami od Auto Heller než by osobně navštívili jejich prodejnu. 

Doporučila bych společnosti, aby na svých internetových stránkách umožnila registraci 

návštěvníků prostřednictvím mailu, na který by jim byly zasílány novinky od společnosti, 

pozvánka na její kulturní akce, akční nabídky automobilů. Myslím si, že by také na 

internetových stránkách společnosti mohla být umístěna anketka, v níž by návštěvníci 

stránky vyjádřili svůj názor s uskutečněnou reklamní kampaní autosalonu.  

6.3 Předváděcí a promo akce 

 Další můj návrh spočívá v předváděcích akcích. Do této aktivity by se z větší části 

zapojili jak potencionální, tak současní zákazníci. Ty akce by se mohly uskutečnit na 

hornických slavnostech města Havířov i Karviná, které se řadí mezi tradiční a velmi 

navštěvované místní akce. Nejen že by zde mohla společnost Auto Heller vystavit své vozy, 

ale mohla by také zajistit dopravu pro účinkující na těchto slavnostech. Tímto způsobem by se 

dostala do povědomí mnoha lidí, upevnila svou image a vzbudila důvěru potencionálních 

zákazníků. Pokud by se společnost rozhodla zvolit si za „tvář“ své reklamní kampaně 

modelku Simonu Krainovou, měla by se této akce zúčastnit nebo ji dokonce moderovat.  Při 

předváděcích jízdách bych vyzdvihla zejména přednosti vozu VW jako jsou bezpečnost, 

výkon či spotřeba. Diváci by měly možnost otestovat vozy zkušební jízdou. Připravila bych 

pro ně vědomostní soutěž, v níž by mohly hrát o hodnotné ceny a jako pozornost bych všem 

zúčastněným věnovala upomínkové předměty společnosti. V tomto směru jsou samozřejmostí 

také promo akce, které by probíhaly na parkovištích obchodních či nákupních center. Na 

obou akcích bych pro stimulaci podpory prodeje rozdávala letáčky s akčními nabídkami vozů.  

6.4 Televizní a rozhlasová reklama 

 Jako podpůrný prostředek pro předváděcí a promo akce bych využila reklamu 

v regionální televizní stanici Polar a rozhlasových stanicích Hitrádia Orion, Rádia Impuls, 

Rádia Hey. Uvedené rozhlasové stanice poslouchají nejvíce jak stávající, tak potencionální 

zákazníci. Každá z těchto stanic se zaměřuje na jinou cílovou skupinu. Vysílání Hitrádia se 

specializuje na věkovou skupinu 20 – 45 let, Rádio Hey oslovuje především muže, manažery 

a vedoucí pracovníky v kategorii 30 – 60 let, cílovou skupinou Rádia Impuls jsou 
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ekonomicky aktivní lidé ve věku 20 – 54 let. Ceny reklamního spotu v rozhlase se odvíjí       

od poslechovosti jednotlivých stanic a závisí také na vysílacím čase.  

 Dále by mohla společnost uspořádat soutěž, kde hlavní výhrou by byl zájezd na 

Velkou cenu formule, setkání s fotbalisty Baníku Ostrava nebo jinými známými celebritami 

s názvem „Strav den se svou hvězdou“. Tyto soutěže bych propagovala rovněž na 

rozhlasových stanicích, internetových stránkách společnosti a sociální síti Facebook.  

6.5 Outdoorová reklama 

 Pozitivně by zákazníci reagovali na outdoorovou reklamu. Tato forma reklamy je 

všudypřítomná, efektivní a nízkonákladová. Navrhuji  tedy umístit billboardy  na ulici 

Dělnická v Havířově. Jedná se o výpadovku z Havířova na Karvinou, je zde maximální 

povolená rychlost 50 km/h, takže řidiči budou mít čas billboard i jeho obsah zaregistrovat. 

Další billboard bych umístila na výpadovce z Ostravy do Karviné, kde je také maximální 

povolená rychlost 50 km/h. Oba tyto billboardy jsou viditelné z 400 m a ihned dostupné za 

3 000,- Kč měsíčně. Další alternativu venkovní reklamy představují netradiční reklamní 

nosiče, což tedy souvisí s netradičně pojatou reklamou, která by současné i potencionální 

zákazníky oslovila úplně nejvíce.  

 Společnost by mohla také využít dvě volné reklamní plochy na lukrativním místě 

Domu železničářů u kruhového objezdu v Havířově. Dům je viditelný ze všech směrů ve 

vzdálenosti 500 metrů z příjezdové cesty z Ostravy, Orlové, Karviné a centra města. Tato 

reklamní plocha je navíc z levé strany osvětlená, tudíž bude viditelná i v nočních hodinách. 

Ve městě Karviná je k dispozici také množství volných reklamních ploch např. na 

Masarykově náměstí v centru města nebo na ulici Karola Śliwky, místě s vysokou 

průjezdností automobilů.  

 Zajímavými reklamními nosiči jsou také autobusové zástavky, city lights, lavičky 

nebo polepy autobusů ve městech. Autosalon by mohl umístit reklamu na automaty 

s kávou na čerpacích stanicích. Spatřuji zde řadu výhod, např. oslovení cílové skupiny – 

řidičů. Navíc je to pro řidiče jedno z míst odpočinku a mohou tedy věnovat plnou pozornost 

reklamě. Nové nápady však společnost nemusí hledat u specializovaných reklamních agentur, 

ale může se obrátit na umělecké školy či školy grafického designu. Od nich by si mohla 

například nechat vypracovat reklamu s prvky guerilla marketingu, který má svůj jedinečný 

osobitý styl a především je to nekonvenční nízkonákladová forma reklamy. Společnost by též 
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mohla využít mobilní reklamy umístěné na zadních oknech automobilů Seat společnosti 

Komfort Taxi Karviná. 

6.6 Osobní komunikace 

 Důležitým zdrojem informací byly reference, proto doporučuji zintenzívnit ústní 

komunikaci všech zaměstnanců, kteří přijdou do kontaktu se zákazníky. Jedná se také           

o promotéry a personál zúčastněný na předváděcích akcích.   

 U stávajících zákazníků bych zintenzívnila poskytování informací ohledně sezónních 

prohlídek – před zimou či po zimě a upozornila bych na cenová zvýhodnění oprav vozů, jež si 

zákazníci zakoupili u společnosti, ale také na doplňkové servisní služby jako je kompletní 

mytí a čištění vozu.  

6.7 Plán kampan ě 

 Dle mého názoru bych navrhovala zvolit následující komunikační mix. Nejméně dva 

měsíce před slavnostním otevřením nové pobočky bych uskutečnila předváděcí akce 

automobilů. Společnost Auto Heller by si tímto způsobem mohla tzv. připravit půdu 

k uvedení značky Volkswagen na nový trh a jak jsem již zmínila v podkapitole 6.3, posílila by 

povědomí o své existenci, svou image a získala důvěru potencionálních zákazníků. Tuto akci 

bych avizovala prostřednictvím televizní a rozhlasové reklamy. 

 Před grand openingem by mohla proběhnout maximálně dvoutýdenní teaserová 

kampaň, která by měla upoutat pozornost a především vyvolat zvědavost obyvatel 

Karvinska. Téma reklamního sdělení by mohlo znít „za 14 dní to vypukne“, „hádej, co tady 

otevřeme“ nebo „od ledna ve Vašem městě“,  atd. Tyto hlášky by měly zaznít v rozhlasových 

stanicích Hitrádia Orion, Rádia Impuls, Rádia Hey, dále v regionálním tisku, prostřednictvím 

letáčků v obchodních centrech a rovněž by měly být uveřejněny outdoorovou reklamou 

(billboardy, čerpací stanice, polepy autobusů). Ve vysílání regionální televizní stanice Polar 

by mohlo být zobrazeno odpočítávání dnů, které zbývají ke vstupu značky VW na území 

Karvinského regionu bez jakéhokoliv vysvětlení.  

Současně s touto čtrnáctidenní kampaní by měla být založena stránka společnosti na sociální 

síti Facebook, spuštěna aplikace týkající se značky VW, uvedena multimediální interaktivní 

hra testující řidičské dovednosti zákazníků a spuštěna bannerová reklama.  
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 Kampaň by poté měla přejít do průběžného připomínání, jelikož se lidé rozhodují          

o koupi nového automobilu v průběhu celého roku. Tzn. krátkodobá inzerce v podobě 

billboardů, souběžně s inzercí v regionálních periodikách, prostřednictvím letáčků, spotů 

v rozhlasovém a televizním vysílání, reklamních bannerů, sdělením na sociální síti, podpořená 

prezentací v ulicích (promo akce) a soutěžemi. Tímto způsobem by mělo být upozorňováno 

na akční nabídky nebo jiná cenová zvýhodnění vozů značky VW. Po skončení kampaně by na 

oficiálních stránkách společnosti měla být zveřejněna anketka, v níž by se návštěvníci mohli 

vyjádřit k uskutečněné kampani.  

 Podrobný mediaplán je uveden v příloze č. 5.  

 Celkový rozpočet kampaně nebylo možno provést, jelikož mé návrhy jsou z větší části 

obecné a bez konkrétního upřesnění nelze vykalkulovat přesnou částku. Regionální televizní 

stanice Polar by společnosti Auto Heller, jakožto jejímu klientovi, poskytla zvýhodněné ceny   

a zpracovala komerční spot. Ten by kromě televizní stanice Polar mohl být odvysílán rovněž 

na televizní stanici TV Public a uveřejněn na internetovém kanálu stanice Polar. Ceny spotů 

rozhlasových stanic uváděných na internetových stránkách jsou pouze orientační. Novým 

klientům jsou nabízeny spoty zdarma, dále se ceny odvíjí dle délky spotu, vysílacího času či 

sezónnosti. V příloze č. 6 je zobrazen model vysílacího týdne na Hitrádiu Orion a Rádiu Hey.  

 Vytvoření multimediální hry se pohybuje v rozpětí od 100 000,- Kč do 500 000,- Kč 

v závislosti na použitých efektech a náročnosti zpracování. Jednoduchá hra jde vytvořit i za 

cca 50 000,- Kč.  
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7. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh marketingové komunikace, která by 

společnosti Auto Heller umožnila zaujmout a získat nové zákazníky pro automobilovou 

značku Volkswagen, a to ve městech Havířov a Karviná.  

 V teoretické části jsem se zabývala charakteristikou společnosti Auto Heller a aktuální 

situací automobilového průmyslu České republiky. Rovněž jsem se zaměřila na poznatky 

získané z oblasti marketingové komunikace včetně nových trendů používaných v tomto 

oboru.  

 K dosažení stanoveného cíle jsem provedla analýzu současného komunikačního mixu 

společnosti a realizovala marketingový výzkum, který měl podobu ústního dotazování. Tímto 

způsobem jsem se snažila zjistit, jak obyvatelé Havířova a Karviné vnímají společnost Auto 

Heller, jaký mají postoj k automobilové značce Volkswagen a jaké komunikační nástroje je 

dokáží oslovit. K zjištění postojů respondentů ke značce Auto Heller jsem využila metodu 

sémantického diferenciálu. Sociodemografický profil současného zákazníka tvořili 

respondenti, kteří vlastní automobil značky Volkswagen, sociodemografický profil 

potencionálního zákazníka byl složen z respondentů, kteří by si vůz této značky pořídili.  

 Na základě provedeného výzkumu a sestavení sociodemografického profilu současných 

i potencionálních zákazníků značky Volkswagen jsem vytvořila návrhy a doporučení. 

Převážná většina návrhů je společná pro oba segmenty zákazníků, u některých jsou menší 

odlišnosti.  

 Mezi mé návrhy patří umístění tištěné reklamy v deníku Blesk a Mladé frontě Dnes. 

Další doporučení směřují na distribuci letáků, prospektů, katalogů a magazínu společnosti do 

míst s vysokou koncentrovaností zákazníků jako jsou např. obchodní centrum Elán 

v Havířově a obchodní centrum Karviná v hypermarketu Albert. Letáky by měly být 

zaměřeny zejména na akční nabídky, jejichž prostřednictvím by mohla společnosti snáze 

nalákat nové zákazníky.  

 Nejrozšířenější způsob, jak upoutat pozornost zákazníka představují reklamní bannery. 

Ty bych umístila zejména na internetový portál on-line zpráv deníku MF Dnes iDnes.cz a na 

internetový portál deníku Blesk.cz. Na tomto webu bych zvolila banner netradičního formátu, 
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který by byl více atraktivnější pro cílovou skupinu zákazníků. V poslední řadě bych reklamní 

banner umístila na info-portál internetových novin Moravskoslezského kraje, který přináší 

informace ze všech jeho regionů a také na internetové stránky města Havířov a Karviná. 

 V rámci on-line reklamy bych rovněž vytvořila multimediální interaktivní hru, testující 

řidičské dovednosti uživatelů. Nejlepší výsledky by pak byly odměňovány. Hru bych umístila 

na oficiální stránky autosalonu Auto Heller, na server Blesk.cz do rubriky hry a na hlavní 

stránku fulltextových vyhledavačů Seznam, Centrum, Atlas. Do povědomí zákazníků by se 

společnost mohla dostat také prostřednictvím stránky na nejrozšířenější sociální síti 

Facebook.  

 Jelikož by stávající i potencionální zákazníci uvítali reklamní e-mail od společnosti, 

navrhuji založit na oficiálních stránkách prodejce registraci návštěvníků.  

 Další návrh spočívá v předváděcích a promo akcích. Auto Heller by mohl na místních 

slavnostech měst Havířov a Karviná vystavit modely vozů Volkswagen či zajistit dopravu pro 

účinkující na tyto akce. Tímto způsobem by se dostala do povědomí svých regionálních 

zákazníků. Součástí předváděcích akcí by měl být i soutěže o zajímavé ceny. Promo akce by 

měly probíhat v rámci stimulace podpory prodeje na parkovištích obchodních či nákupních 

center. Jako podpůrný prostředek pro tyto akce bych zvolila televizní a rozhlasovou reklamu.  

 Nejúčinnější formu oslovení zákazníků představuje outdoorová reklama. Proto bych 

doporučila umístit billboardy na viditelná místa kolem silnic. Venkovní reklama by mohla být 

též umístěna na netradičních reklamních nosičích jako jsou autobusové zastávky, city lights, 

lavičky, polepy autobusů. Zajímavé by mohlo být rovněž využití automatů s kávou na 

čerpacích stanicích jako reklamního média.   

Za důležité považuji také klást důraz na osobní komunikaci zaměstnanců a dalšího 

personálu, který přichází do bezprostředního kontaktu se zákazníky.  

U stávajících zákazníků bych zintenzívnila poskytování informací ohledně sezónních 

prohlídek, upozornila bych na cenová zvýhodnění oprav vozů a doplňkové servisní služby.  

Udržet si pozornost stávajících zákazníků a oslovit nové, potencionální zákazníky je 

v dnešní době velmi těžké. Firmy proto musí vybírat takové formy reklamy a zviditelnění se, 

které by mohly být pro zákazníka zajímavé, netradiční a jedinečné. Při své marketingové 

komunikaci by se neměly vyhýbat novinkám a měly by neustále testovat nové způsoby 

komunikace.  
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Seznam zkratek 

Aj. - a jiné 

Atd. - a tak dále 

Cca - přibližně 

Č. - číslo 

ČR - Česká republika 

DPH - daň z přidané hodnoty 

EU - Evropská unie 

FC - fotbalový klub 

HC - hokejový klub 

HDP - hrubý domácí produkt 

IVG - Import Volkswagen Group 

Např. - například  

MF Dnes - Mladá fronta Dnes 

MHD - městská hromadná doprava 

MS - MicroSoft 

MS deník - Moravskoslezský deník 

MS kraj - Moravskoslezský kraj 

NH - národní házená 

Obr. - obrázek 

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná 

PGA - profesionální golfová asociace 

PR - public relations 

Resp. - respektive 

STK - stanice technické kontroly 

Tab. - tabulka 

Tzv. - takzvaný 

Viz - lze vidět 

VW - Volkswagen 
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Příloha č. 1/1 
 

Registrace automobilů na českém trhu za rok 2009 
 
 

Registrace na českém trhu, konečné výsledky za rok 2009 
 Kategorie OA+LUV OA+LUV změna změna Tržní podíl 
 Období 1-12/2009 1-12/2008 [ks] [%] 1-12/2009 
1. Škoda 50 492 58 908 -8 416 -14,3 % 27,88 % 
2. Ford 18 516 17 380  1 136     6,5 % 10,22 % 
3. Volkswagen 14 226 15 410 -1 184   -7,7 %   7,86 % 
4. Renault  12 216 13 817 -1 601 -11,6 %   6,75 % 
5. Hyundai   8 682   8 802    -120   -1,4 %   4,79 % 
6. Citroën   8 529 10 024 -1 495 -14,9 %   4,71 % 
7. Peugeot   8 281 10 284 -2 003 -19,5 %   4,57 % 
8. Kia   7 600   7 185     415    5,8 %   4,20 % 
9. Fiat   5 561   6 166   -605   -9,8 %   3,07 % 
10. Toyota   5 027   6 661 -1 634 -24,5 %   2,78 % 
11. Chevrolet   4 246   4 007     239    6,0 %   2,34 % 
12. Opel   4 153   5 403 -1 250 -23,1 %   2,29 % 
13. Mercedes- Benz   3 813   5 032 -1 219 -24,2 %   2,11 % 
14. Suzuki   3 513   4 295    -782 -18,2 %   1,94 % 
15. Audi   3 241   3 784    -543 -14,3 %   1,79 % 
16. BMW   2 938   3 137    -199   -6,3 %   1,62 % 
17. Honda   2 751   3 307    -556 -16,8 %   1,52 % 
18. Dacia   2 716   2 904    -188   -6,5 %   1,50 % 
19. Nissan   2 637   2 569       68    2,6 %   1,46 % 
20. Seat   2 307   2 552    -245   -9,6 %   1,27 % 
21. Mazda   2 127   3 233 -1 106 -34,2 %   1,17 % 
22. Volvo   1 724   1 546     178   11,5 %   0,95 % 
23. Mitsubishi   1 512   1 775    -263 -14,8 %   0,83 % 
24. Subaru   1 142   1 233      -91 -7,4 %   0,63 % 
25. Iveco      420      773    -353 -45,7 %   0,23 % 
26. Lexus     257     264        -7 -2,7 %   0,14 % 
27. Alfa Romeo     221     229        -8 -3,5 %   0,12 % 
28 Jeep     215     257      -42 -16,3 %   0,12 % 
29. Porsche     206     209        -3 -1,4 %   0,11 % 
30. Land Rover    185     413   -228 -55,2 %   0,10 % 
31. Lada    173     177       -4 -2,3 %   0,10 % 
32. Caterham    136       96      40 41,7 %   0,08 % 
33. Jaguár    108     152    -44 -28,9 %   0,06 % 
34. Dodge    101     134    -33 -24,6 %   0,06 % 
35. Renault Trucks      99     207  -108 -52,2 %   0,05 % 
36. Chrysler      94     146    -52 -35,6 %   0,05 % 
37. Mini      85     104    -19 -18,3 %   0,05 % 
38. Lancia      69       28     41 146,4 %   0,04 % 
39. Smart      69       96   -27 -28,1 %   0,04 % 
40. Saab      54     116   -62 -53,4 %   0,03 % 
41. Ssangyong      51       79   -28 -35,4 %   0,03 % 
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42. Mitsubishi Fuso 48       94   -46 -48,9 %    0,03 % 
43. Ferrari 40       26    14 53,8 %    0,02 % 
44. Infiniti 39         0    39 -    0,02 % 
45. Maserati 28       36    -8 -22,2 %    0,02 % 
46. Hummer 23       67  -44 -65,7 %    0,01 % 
47. Bentley 17       24    -7 -29,2 %    0,01 % 
48. Aston Martin 15       10     5 50,0 %    0,01 % 
49. Cadillac 12       36 -24 -66,7 %    0,01 % 
50. Kaipan 11       13   -2 -15,4 %    0,01 % 
51. Lamborghini 10         9     1 11,1 %    0,01 % 
52. Shuanghuang 9        1     8 800,0 % - 
53. Rolls Royce 8        2     6 300,0 % - 
54. Daihatsu 7      38  -31 -81,6 % - 
55. KTM 6        0     6 - - 
56. Santana 4      23 -19 -82,6 % - 
57. Morgan 3        2     1  50,0 % - 
58. Wiesmann 2        4    -2 -50 % - 
59. Martin Motors 1        0     1 - - 
59. Maybach 1        0     1 - - 
 Celkem – jiné 

značky 
309    368  -59 -16,0 %      0,17 % 

 Celkem 181 086 203 647 -22561 -11,1 %  100,0 % 
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Dotazník 
 
Vážení respondenti, 
 
jmenuji se Eva Kadlecová, v současné době studuji 5. ročník Ekonomické fakulty VŠB – TU 
Ostrava, obor Marketing a obchod, a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího 
dotazníku, jehož cílem je vytvořit profil zákazníka pro automobilovou značku.  
Vámi poskytnuté informace jsou zcela anonymní a budou sloužit výlučně pro potřeby mé 
diplomové práce. Děkuji  za Váš čas a ochotu strávenou při vyplňování tohoto dotazníku a 
přeji Vám hezký zbytek dne. 
 
Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, křížkem vždy jen jednu odpověď. 
 
1. Které prodejce automobilů znáte? Vyjmenujte, prosím, všechny, které Vás v tuto chvíli 
napadají. 
 
 
2. Které z následujících prodejců automobilů znáte? 
(Lze označit i více odpovědí) 

 Autocentrála, s. r. o.  Autodům Toman 
 Aca Centrum  Autodům Vrána 
 Adiv, spol. s r. o.  Autodružstvo Frýdek - Místek 
 Auto Doležal  Cartec Group 
 Auto Heller  Dankar 
 Auto Tichý  Meteor Car 
 Auto – Moto styl  RT Torax 
 Autosalon Kudrna  Jiný (uveďte, prosím, konkrétně). ……………. 

(neodpovíte-li Auto Heller, pokračujte otázkou č. 5) 
 
3. Odkud jste se dozvěděl/a o Auto Heller? 
(Lze označit i více odpovědí) 

 Internet 
 Televize 
 Tisk (noviny, časopisy) 
 Rozhlas 
 Známí, přátelé 
 Billboardy, bigboardy 
 Jiné (uveďte, prosím, konkrétně) ………………………………………………… 

 
4. Když přemýšlíte o značce Auto Heller, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 
(pečující = 1, nestará se o zákazníky = 7) 

      1  2  3  4  5    6    7  
Pečující                  Nestará se o zákazníky 
Důvěryhodná                Nedůvěryhodná 
Se stabilním postavením na trhu                   Nestabilní postavení na trhu 
Pro lidi, jako jsem já                                       Není to značka pro mě 
Vím, co od značky mohu čekat                       Nevím, co mohu čekat  
S kvalitními produkty                          Nekvalitní produkty 
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S kvalitními službami                Nekvalitní služby 
Dostupná                       Nedostupná  
Regionální                                  Celorepubliková 
Vkusná                                                      Nevkusná  
Technologicky na vysoké úrovni              Technologicky nízká úroveň 
Poskytující kvalitní servis          Poskytuje nekvalitní servis 
Nabízející širokou škálu vozidel           Nabízí úzkou škálu vozidel 
Seriózní           Neseriózní 
Dělá život jednodušším          Nijak neusnadňuje život 
Spolehlivá                                          Nespolehlivá 
 
5. V jakém časovém horizontu jste si pořídil/a Vaše auto? 

 Před více než 5 lety 
 Před 2 – 5 lety 
 Minulý rok  
 Plánuji si pořídit auto v průběhu tohoto roku 
 Nevlastním auto a ani nemám v plánu si nějaké pořídit 

(odpovíte-li čtvrtou nebo pátou odpověď, pokračujte otázkou č. 13) 
 
6. K jakým účelům automobil nejvíce používáte? 

 Doprava do práce 
 Provozování podnikatelské činnosti 
 Rodinné účely 
 Jiné (uveďte, prosím, konkrétně)……………………………………………………… 

 
7. Jakou značku vozidla vlastníte? 

 Audi   Hyundai  Renault  
 BMW  KIA  Seat 
 Citroën  Mazda  Škoda 
 Chevrolet  Mercedes  Toyota 
 Fiat   Nissan  Volkswagen 
 Ford   Opel  Volvo 
 Honda   Peugeot  Jiné (uveďte, konkrétně)………. 

 
8. U kterého prodejce automobilů jste si koupil/a Váš současný vůz? 

 Autocentrála, s. r. o.  Autodům Toman 
 Aca Centrum  Autodům Vrána 
 Adiv, spol. s r. o.  Autodružstvo Frýdek - Místek 
 Auto Doležal  Cartec Group 
 Auto Heller  Dankar 
 Auto Tichý  Meteor Car 
 Auto – Moto styl  RT Torax 
 Autosalon Kudrna  Jiný (uveďte, prosím, konkrétně)……………... 

 (nebude-li mezi odpověďmi Auto Heller, pokračujte otázkou č. 11) 
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9. Z jakého důvodu jste si vybral/a Auto Heller jako svého prodejce automobilů? 
 
 
 
10. Doporučil/a byste prodejce Auto Heller své rodině, přátelům, známým, kteří by uvažovali 
o koupi automobilu? 

 Určitě ano 
 Spíše ano 
 Určitě ne 
 Spíše ne 

 
11. Na základě jakých kritérií se rozhodujete pro koupi automobilu? (Ohodnoťte podle 
důležitosti na škále 1 – 5;  1 = velmi důležité, 5 = nejméně důležité) 

      1  2  3  4  5              
Cena                
Spotřeba                
Výkon                                          
Bezpečnost                                                
Rychlost                                
Vybavení                              
Spolehlivost                   
Vzhled (Design)                 
Barva                                  
Pohodlí                                                      
Pojištění            
Reklama          
Pozáruční servis        
Dostupnost prodejny        
Internetové stránky        
Vlastní zkušenost                                       
Doporučení známých         
Odbornost personálu         
 
12. Jak jste spokojen/a s následujícími faktory u Vašeho zakoupeného vozidla? (Ohodnoťte 
podle důležitosti na škále 1 – 5;  1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen) 

      1  2  3  4  5              
Cena                
Spotřeba                
Výkon                                          
Bezpečnost                                                
Rychlost                                
Vybavení                              
Spolehlivost                   
Vzhled (Design)                 
Barva                                  
Pohodlí                                                      
Pojištění            
Reklama          
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Pozáruční servis        
Dostupnost prodejny        
Internetové stránky       
Vlastní zkušenost                                       
Doporučení známých         
Odbornost personálu         
 
13. Představte si, že si chcete pořídit nové auto, nad jakou značkou byste uvažoval/a? 
(Označte max. 3 značky) 

 Audi   Hyundai  Renault  
 BMW  KIA  Seat 
 Citroën  Mazda  Škoda 
 Chevrolet  Mercedes  Toyota 
 Fiat   Nissan  Volkswagen 
 Ford   Opel  Volvo 
 Honda   Peugeot  Jiné (uveďte, konkrétně)………. 

 
14. Kterou prodejnu byste navštívil/a kvůli nákupu nového auta? 
(Označte max. 3 prodejny) 

 Autocentrála, s. r. o.  Autorům Toman 
 Aca Centrum  Autodům Vrána 
 Adiv, spol. s r. o.  Autodružstvo Frýdek - Místek 
 Auto Doležal  Czechtec Group 
 Auto Heller  Dankar 
 Auto Tichý  Meteor Car 
 Auto – Moto styl  RT Torax 
 Autosalon Kudrna  Jiný (uveďte, prosím, konkrétně)……………... 

 
15. Jaké asociace ve Vás vyvolává značka Volkswagen?  
 
 
16. Jaká je Vaše oblíbená televizní stanice? 
(Lze označit i více odpovědí) 

 Nova  Nova Cinema 
 Prima  Barrandov TV 
 ČT 1  TV Public 
 ČT 2  Prima Cool 
 ČT 4  Jiná (uveďte, prosím, konkrétně)…………………………. 
 ČT 24  Žádná, nesleduji TV 

 
17. Jakou rozhlasovou stanici rád/a posloucháte? 
(Lze označit i více odpovědí) 

 Rádio Čas  Rádio Helax 
 Rádio Impuls  Rádio Hey 
 Frekvence 1  ČRo Ostrava 
 Evropa 2  ČRo 1 - Radiožurnál 
 Kiss Morava  Jiná (uveďte, prosím, konkrétně)…………………………… 
 Hitrádio Orion  Žádná, neposlouchám rozhlas 
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18. Jaké noviny nebo časopisy patří mezi Vaše oblíbené? 
(Lze označit i více odpovědí) 

 Moravskoslezský deník  Reflex 
 Mladá Fronta Dnes  Rytmus života 
 Lidové noviny  Cosmopolitan  
 Hospodářské noviny  Menstyle  
 Blesk  Auto-moto revue 
 Právo  Ekonom 
 Avízo  Jiné (uveďte, prosím, konkrétně)……………………… 
 Aha!  Žádné, nečtu denní tisk 

 
19. Zapojil/a byste se do následujících aktivit spojených s Auto Heller? 
(Pokud jste u otázky č. 2 neuvedl/a Auto Heller, pokračujte otázkou č. 21) 
 
Stal/a byste se fanouškem Auto Heller na sociální síti Facebook, Twitter? 

 Určitě ano   Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne 
 
Přijal/a byste sms/mms s novinkami o Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Přijal/a byste reklamní e-mail od Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Klikl/a byste na banner s reklamou Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Šířil/a byste informace o novinkách mezi své přátelé, známé, rodinu? 

 Určitě ano   Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Prolistoval/a byste si letáky, katalogy, brožury o novinkách Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Zúčastnil/a byste se akcí pořádaných Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Zapojil/a byste se do soutěže s Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Upoutala by Vás billboardová reklama od Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Zapůsobily by na Vás předváděcí akce automobilů tak, že byste navštívil/a prodejce Auto 
Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 
Oslovila by Vás netradičně pojatá forma reklamy od Auto Heller? 

 Určitě ano  Spíše ano  Spíše ne   Určitě ne  
 



Příloha č. 2/6 
 
20. Kdo si myslíte, že by mohl/a být „tváří“ společnosti Auto Heller? 

 Mario Lička  Martin Chodúr  Aneta Vignerová 
 Tomáš Berdych  Jaromír Nohavica  Zuzana Jandová 
 Martina Sáblíková  Věra Špinarová  Petra Němcová 
 Radek Štěpánek  Dana Morávková  Simona Krainová 
 Petr Dvořák  Eva Vejmělková  Jiné ……………………….. 

 
21. Vaše zájmy 
(Lze označit i více odpovědí) 

 Cestování  PC, internet 
 Móda  Fotografování 
 Nakupování  Kultura (divadlo, kino, filmy) 
 Hudba  Literatura 
 Sport  Tanec  
 Kutilství  Zpěv 
 Motorismus  Jiné (uveďte, prosím, konkrétně)………………………….. 

 
22. Vaše pohlaví 

 Žena 
 Muž 

 
23. V jaké věkové kategorii se nacházíte? 

 18 – 25 
 26 – 35 
 36 – 45 
 46 – 55 
 56 a více 

 
24. Vaše bydliště 

 Havířov 
 Karviná 

 
25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 
 Vyučen/a 
 Středoškolské s maturitou 
 Vysokoškolské 

 
26. Váš čistý měsíční příjem 

 do 10 tis. 
 11 – 20 tis. 
 21 – 30 tis. 
 více než 30 tis. 
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27. Jste 
Ekonomicky aktivní Ekonomicky neaktivní 

 Podnikatel  Student 
 OSVČ  Na mateřské dovolené 
 Zaměstnaný  Důchodce 

  Nezaměstnaný 
28. Váš rodinný stav 

 Svobodný/á 
 Ženatý/vdaná 
 Rozvedený/rozvedená 
 Vdovec/vdova 

 
29. Kolik členů tvoří domácnost, v níž v současné době žijete (včetně Vás)? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5  
 5 a více  

 
30. Kolik máte dětí? 

 žádné 
 1 dítě 
 2 děti 
 3 děti 
 3 a více dětí 

 
 



63%

20%

10%
7%

ženatý/vdaná svobodný/svobodná rozvedený/rozvedená vdovec/vdova

41%

26%
24%

7%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

zam ěstnaný podnikatel OSV Č důchodce na
mate řské
dovolené

Příloha č. 3/1 
 

Grafy k jednotlivým otázkám v dotazníku 
 
 

Ekonomická aktivita respondentů 
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Počet členů domácnosti 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet dětí 
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Zájmy respondentů 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oblíbené televizní stanice 
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Oblíbené rozhlasové stanice 
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Poziční mapa spokojenost – důležitost celkově za respondenty 
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Ochota zapojení se do aktivit s Auto Heller celkem za respondenty 
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Ochota zapojení se do aktivit s Auto Heller současnými zákazníky 
 

 
 
 

 
Zvolená „tvář“ reklamní kampaně současnými zákazníky 
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Asociace potencionálních zákazníků se značkou VW 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblíbené televizní stanice potencionálních zákazníků VW 
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Ochota zapojení se do aktivit s Auto Heller potencionálními zákazníky 
 

 
 

Zvolená „tvář“ reklamní kampaně potencionálními zákazníky 
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Mediaplán 
 
Médium/aktivita Datum uveřejnění Velikost inzerátu 
Deníky, týdeníky   
Blesk 14 dní před uvedením VW 

průběžně během roku 
 

MF Dnes 14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

ucho, 50 x 35 mm 

Hospodářské noviny 14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

vložená reklama 

Odborné časopisy   
Blesk pro muže 14 dní před uvedením VW vložená reklama 
Ekonom pouze 1x během roku vložená reklama 
Rozhlasové stanice   
Rádio Impuls 2 měsíce před uvedením VW 

14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

20vteřinový spot 

Hitrádio Orion + Rádio Hey 2 měsíce před uvedením VW 
14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

20vteřinový spot 

Televizní stanice   
TV Polar 2 měsíce před uvedením VW 

14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

15 – 30vteřinový spot 

Internetová reklama   
www.idnes.cz 14 dní před uvedením VW square banner, hra 
www.blesk.cz 14 dní před uvedením VW netradiční formát, hra 
www.infoportaly.cz 14 dní před uvedením VW square banner 
www.karvina.cz 14 dní před uvedením VW  
www.havirov-city.cz 14 dní před uvedením VW  
www.facebook.com 14 dní před uvedením VW aplikace, hra 
www.autoheller.cz 14 dní před uvedením VW 

průběžně během roku 
po skončení kampaně 

hra 
akční nabídky 
anketka 

www.centrum.cz, 
www.atlas.cz 

14 dní před uvedením VW 
 

multimediální hra 

www.hry.cz (Seznam) 14 dní před uvedením VW multimediální hra 
www.stahuj.cz 14 dní před uvedením VW multimediální hra 
Outdoor reklama   
výpadovka z Havířova na 
Karvinou 

14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

billboard 

výpadovka z Ostravy do 
Karviné 

14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

billboard 

Dům železničářů 14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

reklamní plocha 

Masarykovo náměstí, 
Karviná 

14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

reklamní plocha 
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ulice Karola Sliwky, Karviná 14 dní před uvedením VW 

průběžně během roku 
reklamní plocha 

ostatní reklamní plochy 14 dní před uvedením VW 
 

čerpací stanice, autobusové 
zastávky, city lights, lavičky, 
polepy autobusů 

Předváděcí akce 2 měsíce před uvedením VW  
Promo akce průběžně během roku  
Soutěže průběžně během roku  
Letáčky v obchodních 
centrech, promo akcích 

14 dní před uvedením VW 
průběžně během roku 

 

 
 



Generální ředitel 
Jednatel 

Finanční ředitel Provozní ředitel Obchodní, 
personální ředitel 

Sekretariát 

Technický ředitel Marketingový 
ředitel 

finance 

účetní 

controling 

informační 
technologie 

archivace 

servisy 

karosárna 

lakovna 

myčky 
 

půjčovna 
 

prodej NV 
 

prodej NV a 
příslušenství 

 

personální odd. 
 

Opava 
 

Třinec 
 

Frýdek - Místek 
 

údržba 
 

správa majetku 
 

energie 
 

ekologie BPOZ a 
PO  

 

doprava 
 

divize AUDI 
 

řízení kvality 
 

prodej OV 
 

Příloha č. 7 
 

Organizační struktura společnosti Auto Heller 
 
 
  
 



Příloha č. 8/1  
 

Exteriér autosalonů v Ostravě 
 
 
 

Autosalon Volkswagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autosalon Škoda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 8/2 
 
 

Autosalon Audi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autosalon Seat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodejna zánovních vozů 

 

 
 



Příloha č. 9/1 
 

Ukázky loga a letáčků společnosti Auto Heller 
 
 

Logo společnosti 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…partner pro Váš vůz 



Příloha č. 9/2 
 
 



Příloha č. 10 
 

Ukázka nových modelů značky Volkswagen 
 
 

Nový Golf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové Polo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nový Touareg 
 



Příloha č. 11 
 

Prodej vozů Volkswagen v České republice v letech 1993 - 2009 
 
 

Rok Kategorie 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

OA 2 890 4 596 6 057 8 843 7 767 6 745 8 151 7 836 
LUV    343    828 1 581 2 559 2 023 1 718 1 902 2 109 
 
 

Rok Kategorie 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OA 9 517 7 803 7 640 6 614 6 926 7 116 7 044 8 956 11 781 
LUV 2 171 2 129 2 440 4 613 4 779 6 018 6 640 6 454   2 245 
 
 
 
 
 
 


