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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce je charakteristika základů marketingu, jeho vývojových 

trendů a také poukázat na praktické využití v organizacích.  

V první části bakalářské práce je charakterizována marketingová komunikace, v druhé části 

specifikace trendů marketingu, kterými jsou Promotional marketing, guerill marketing, viral 

marketing, event marketing, digitální marketing, retail marketing, product placement, social 

marketing a neuromarketing. Hlavním smyslem této práce je poskytnutí pohledu do světa 

marketingových trendů, protože správné pochopení a využití těchto směrů může radikálně 

ovlivnit tržní potenciál společnosti. 

 

Klíčová slova: marketingová komunikace, komunikační proces, komunikační program, 

komunikace, komunikační mix, Promotional marketing, guerill marketing, viral marketing, 

event marketing, digitální marketing, detail marketing, product placement, social marketing 

a direct marketing. 

 

Abstract 

 

Aims of this work are characteristics of marketing, its trends, and highlight the 

practical applications in organizations. 

The first part of this work is characterized by a marketing communication. The second part 

consists of the specification of marketing trends such as promotional marketing, guerilla 

marketing, viral marketing, event marketing, digital marketing, retail marketing, product 

placement, social marketing and neuromarketing. The main purpose of this work is to 

provide a view into the world of marketing trends since the proper understanding and use of 

these guidelines can dramatically affect market potential of the company. 

 

Key words: marketing communication, communication process, communication program, 

communication, communication mix, promotional, guerill marketing, viral marketing, event 

marketing, digital marketing, detail marketing, product placement, social marketing, direct 

marketing  
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ÚVOD 

 
Pojem „marketing“ se poprvé objevil v USA na koncem 19. Století. Toto období 

nazýváme obdobím tzv. výrobně orientovaného marketingu, kdy lidé museli kupovat jen 

opravdu potřebné výrobky a poptávka tak převyšovala nabídku. V prvním desetiletí 

minulého století začaly následkem přesycení trhů vznikat první přebytky zboží. 

Průkopníkem v řešení této situace byl v automobilovém průmyslu Henry Ford, který 

docílil úspěchu pomocí nových propagačních metod. V roce 1929 – po velké hospodářské 

krizi – došlo ke změnám nejen v celosvětové ekonomice, ale i v marketingu. Došlo 

k rozšíření marketingu, kde byl hlavním cílem prodej. V tomto období začala konkurence 

sílit, a proto se muselo více peněz vynaložit na reklamy. Výrobci se více orientovali na 

zákazníka a na jeho potřeby a požadavky. 

Po konci 2. Světové války začal vznikat tzv. Absolutní marketing1, poptávka začíná klesat 

pod nabídku. Velkou konkurenci pro evropský trh tvoří asijské výrobky, a tak začala 

diferenciace zboží – evropské výrobky musely mít jasnou image, vypadat „více evropsky“. 

Podle potřeb zákazníků, se dříve masový trh rozdělil na menší segmenty trhu (mladí, 

těhotné ženy atd.).  

 

Tato bakalářská práce má dvě základní části. V první z nich budeme charakterizovat 

marketingovou komunikaci, marketingový mix, poukážeme na dva modely komunikačního 

procesu a také tvorbu komunikačního programu. V druhé části budeme konkrétněji 

specifikovat trendy marketingu s praktickými ukázkami, jmenovitě promotional marketing, 

guerill marketing, viral marketing, event marketing, digitální marketing, retail marketing, 

product placement, social marketing, neuromarketing.  

 

Tyto trendy se pochopitelně mnohem snáze aplikují na ukázkách firem zabývajících se 

výrobou spotřebního zboží, kde jsou mnohem viditelnější, než v průmyslových podnicích. 

Na průmyslovém trhu se nachází více peněz i zboží než na trhu spotřebitelském, a proto 

průmyslové podniky disponují hlavními odlišnostmi. Jedná se zejména o menší počet 

zákazníků, nepružnost poptávky, závislost poptávky, která je přímo úměrně závislá na 

poptávce po spotřebním zboží.  

                                                 
1 Absolutní marketing – cíl všech zaměstnanců v podniku, aby se orientovali na potřeby zákazníka, který 
určuje strukturu celého trhu 
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Z posledních 55 let se spotřebitel změnil v zákazníka, protože nyní už je vybaven 

informacemi, je poučen marketingovými akcemi, má jasno v tom, co chce a momentálně 

hledá určitého dodavatele, který mu jeho přání splní. Hledá vhodný přístup, už ne zboží. 

Hlavním smyslem této práce je poskytnutí pohledu do světa marketingových trendů 

v průmyslových firmách a jejich aplikaci, protože správné pochopení a využití těchto 

směrů může radikálně ovlivnit tržní potenciál společnosti. Budeme se zde zabývat výběrem 

vhodného komunikačního prostředku mezi společností a zákazníkem tak, abychom 

eliminovali zbytečně vynaložené náklady spojené s budováním konkurenční výhody tím, 

že nebudeme využívat všechny trendy komunikace ve společnosti, ale jen ty důležité, pro 

nás vhodné. V konečné fázi by se měla společnost více zviditelnit na průmyslovém trhu, 

dostat se do podvědomí zákazníka, být pro něj atraktivnější, než konkurence a tím 

zefektivnit svou výrobu a distribuci produktů a služeb.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE  

 

1.1 Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace je považována za jeden z hlavních nástrojů marketingového 

mixu. Její podstata spočívá v podávání informací mezi prodávajícím a potenciálním 

zákazníkem s cílem ovlivnit jejich názory i chování a připomenout nebo přesvědčit je 

o skutečnosti, že výrobek či služba prodávajícího je pro něj ta nejlepší. 

Dřívější definice slovního spojení „marketingová komunikace“ obsahovala všechnu 

komunikaci uskutečňovanou určitou firmou s cílem ovlivnit postoj, chování a vědomosti 

zákazníka vztahující se k produktům či službám, které tato firma na trhu nabízí. 

V současnosti si firmy začínají uvědomovat důležitost komunikace i s jinými skupinami. 

Zejména se jedná o zaměstnance, akcionáře, vlastníky, tisk a jiná média. Marketingová 

komunikace je kořenem a nejpodstatnějším faktorem samotné úlohy marketingu. 

 „Marketing je poznáním toho, co vyrábět“         (Philip Kotler) 

 

Podle toho, jak Philip Kotler definoval Marketing, je zřejmé, že bez komunikace se 

zákazníky ale i komunikace uvnitř firmy, nedosáhneme přeměny poznání zákazníkových 

potřeb v produkt. Velmi náročné je předpokládat reakci zákazníka na reklamu a jeho 

způsob zpracování předávaných informací. Zákazník je ovlivněn faktory týkající se 

vlastností produktu nebo situací, ve které se zákazník momentálně nachází, jeho zájmu 

o určité skupiny produktů, ale i sociálních, kulturních a psychologických aspektů. Pokud 

rozdělíme zákazníky do určitých skupin dle jejich chování ale i chápání nových trendů 

podle J. Kalky a F.Allgayera, můžeme následně vidět, jak zákazníci reklamu vnímají, 

kterým značkám dávají přednost, jakým způsobem využívají média nebo jaké hodnoty 

uznávají. Musíme si uvědomit, že každá skupina má jiné nároky. Příkladem můžou být 

zákazníci, kteří velmi kladně vnímají nové trendy, jezdí v nejnovějším typu BMW, kupují 

si  tyčinku Mars, ale přitom jsou konzervativní při používání pracího prášku, který už deset 

let nevyměnili za lepší, nový.  

Cílem marketingové komunikace je přesvědčení a následné dlouhodobé udržení pozornosti 

zákazníka a veřejnosti. 
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1.2 Model komunikačního procesu 

 

Komunikaci máme dvojího druhu – přímou a nepřímou neboli osobní a neosobní. Hlavním 

přínosem přímé komunikace je okamžitá zpětná vazba mezi prodávajícím a potenciálním 

zákazníkem, dále poskytuje cílené a osobní oslovení, spontánní kupní reakci a rychlou 

kontrolu úspěchu či neúspěchu činnosti.  

 

Nepřímou komunikaci můžeme specifikovat třemi základními slovy – veřejná, anonymní, 

jednosměrná. Hlavní nevýhodou je chybějící zpětná vazba. Výhodou je oslovení velkého 

počtu potenciálních zákazníků prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků 

(massmedií) apod. Patří zde veškeré typy reklam, přímý marketing, podpora prodeje 

a public relations. Marketingová komunikace může probíhat i kombinací přímé a nepřímé 

komunikace. 

 
Mezi prvky přímého marketingu zahrnujeme: 

a) Podomní prodej – multi-level, pyramida, síť maloobchodů; 

b) Reklama s přímou odezvou zákazníků – televize, rozhlas, kino, internet, reklama 

v tisku, na kterou může zákazník okamžitě reagovat např. zatelefonováním); 

c) Reklamní letáky, přílohy v novinách, roznáška reklamních letáků až do domů, 

telemarketing, přímá posta atd.; 

 

Mezi prvky nepřímé komunikace zahrnujeme: 

a) komunikaci prostřednictvím rozhlasu, mobilního telefonu, počítače; 

b) komunikaci prostřednictvím časopisů, novin, billboardů; 

 

H. D. Lasswell popsal v roce 1948 komunikaci jako prezentaci jedné strany s provázaností 

reakce druhé strany. Obr. 1 vyjadřuje Lasswellovo komunikační schéma. 

 

Zdroj: [5] 

 
 
 

 
 

Obr. 1 Lasswellovo komunikační schéma   
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Zpětná vazba 
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V nynější době nejrozšířenější model procesu komunikace vychází z osmi základních 

složek – odesílatel, kódování, sdělení, dekódování, příjemce, zpětná vazba, komunikační 

šum, reakce. Cestu konkrétního sdělení a vzájemné souvislosti od odesílatele k příjemci 

znázorňuje obr. 2 Kybernetický model komunikace. 

 

Zdroj: [5]         

 
 
 
 

 
 

 

Obr. 2 Kybernetický model komunikace   

 

Prvky Kybernetického modelu komunikace: 

a) Odesílatel – jednotlivec nebo skupina, která má produkt nebo informaci a důvod ke 

komunikaci s příjemcem. Může to být například firma, která nabízí nový produkt  

a chce o něm informovat zákazníka; 

b) Kódování – převedení sdělení do pochopitelné podoby. Může se jednat o obrázky, 

slova, fotografie, symboly, tvary apod., na které bude příjemce reagovat; 

c) Sdělení (médium) – výsledek kódovacího procesu mající formu reklamy, 

billboardu, novinového sdělení apod.; 

d) Dekódování (prostředek komunikace) – přenos sdělení od odesílatele k příjemci 

pomoci nosiče zpráv – médií; 

e) Příjemce (dekódující příjemce) – osoba přijímající sdělení, která musí nejen 

zprávu od odesílatele přijmout, ale také dekódovat informaci do srozumitelné 

formy pomocí svých schopností a zkušeností; 

f) Reakce; 

g) Zpětná vazba – reakce příjemce (potenciální zákazníka) na sdělení – jedná se  

o oboustrannou komunikaci; 

h) Šum – zkreslení informace cestou k příjemci. Může vzniknout v jakékoliv fázi 

komunikačního procesu. Jedná se o rušivý televizní signál, nečitelný rukopis dopisu 

apod.; 

kódování Odesílatel Sdělení 

Zpětná vazba 

Dekódování Příjemce 

Šum 

Reakce 
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1.3 Tvorba komunikačního programu 

 

Teoretickým výchozím bodem stanovení komunikačního postupu je obecný model 

komunikačního procesu. Praktickým výchozím bodem, který navazuje na celkový záměr 

firmy, je tzv. marketingový plán. Při tvorbě komunikačního programu tento plán zahrnuje 

jednotlivé kroky, které nesmí být v rozporu se samotným údělem firmy. Mezi těmito kroky 

není zahrnuta analýza zacílená na marketingovou komunikaci. 

 

Tvorba komunikačního programu se skládá z:      [6] 

a) Určení cílového příjemce (zákazníka); 

b) Stanovení cílů komunikace; 

c) Tvorba zprávy (komunikačního sdělení);  

d) Zvolení vhodného kanálu (komunikační cesty); 

e) Stanovení rozpočtu a komunikačního mixu; 

f) Hodnocení výsledků komunikace; 

g) Řízení a koordinace integrovaného; 

h) procesu marketingové komunikace. 

 

1.4 Komunikace firmy 

 

Komunikace firmy vychází z jejího vedení a je zaměřená jak na vnitřní vztahy mezi 

jednotlivými firemními útvary např. obchod, výroba, výzkum a vývoj nebo mezi vedením 

podniku a zaměstnanci, tak i navenek, a to s cílem udržovat, budovat a prohlubovat vztahy 

mezi strategickými cíli, identitou a image. Jedná se o tzv. „zviditelnění“ identity firmy. 

Pro lepší pochopení obsahu pojmu firemní identity se podívejme na obr. 3.        [4, 5] 

Zdroj: [4] 
 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Firemní strategie, kultura, osobnost a identita a její součásti. 

Firemní 
strategie 
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Komunikace 

Symbolika 

Firemní 
kultura 



7 
 

1.4.1 Firemní strategie 

Firemní strategie je „zviditelnění“ firmy a jejím obsahem je stanovení cílů pro podnikové 

marketingové aktivity, určení předmětu činnosti firmy a kroků, jak těchto cílů dosáhnout. 

Hlouběji se pak zabývá hledáním směrů, jak dosáhnout konkurenčních výhod, analýzou 

firemního portfolia, plánováním podnikového růstu atd. Strategie firmy je úzce spojena se 

všemi částmi marketingového mixu.                [10]  

Jedním ze základních kroků firemní strategie je situační analýza, jejíž součástí je SWOT 

analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). S její pomocí hledáme slabé 

a silné stránky společnosti, příležitosti i hrozby. Tab. 1 znázorňuje faktory obchodní 

společnosti. Zde nesmíme opomenout, že obě analýzy, jak analýzy potřeb a hrozeb (OT), 

tak i silných a slabých stránek (SW), musíme realizovat v oboustranném kontextu. 

 

Tab. 1 SWOT analýza obchodní společnosti 

Typy faktor ů 

O
bs

ah
 fa

kt
or
ů
 

Příznivé Nepříznivé 

V
ni

tř
ní

 

 
Silné stránky 

 Dlouhodobá zkušenost a přítomnost na trhu 

 Rostoucí relativní tržní podíl 

 Zkušenosti členů – maloobchodníků 

 Zavedená značka 

 Kvalitní služby a personál 

 Dobré napojení na dodavatele (logistika) 

 Relativně silná vyjednávací síla 

 Garance plateb dodavatelem 
 Kvalitní vedení (předvídání, přístup k trhu ) 

 
Slabé stránky 

 Zdlouhavá komunikace 

 Závislost na společnosti 

 Malá loajalita některých členů 

 Nepochopení role marketingu některými členy 

 Nevymahatelnost některých podmínek členství 

 Různé regionální zájmy členů 

 Různé typy prodejních jednotek s různým 
zacílením 

 Nedostatečně propracovaná marketingová strategie 

V
n
ěj

ší
 

 
Příležitosti 

 Rostoucí trh 

 Zvyšování věrnosti a stálosti zákazníků 

 Využití menších sídelních jednotek 

 Převaha nabídky nad poptávkou (s 
dodavatelem) 

 Začlenit dosud nezávislé obchodníky 

 
Hrozby 

 Nasycenost trhu 

 Vstup nových konkurentů (Lidl, Penny Market) 

 Velký počet stávajících konkurentů 

 Nízká kupní síla obyvatelstva 

 Nová zařízení a předpisy 

 Převaha nabídky nad poptávkou (se spotřebitelem) 

Zdroj: [11] str.106. 
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1.4.2 Firemní kultura  

Podnikovou kulturu lze v krátkosti definovat jako soubor skutečného fungování firmy 

a míru úspěšnosti získání zaměstnanců pro své plány a cíle.  

 

Firemní kulturu můžeme rozdělit do tří úrovní: 

a) firemní aspekty firmy  – vzhled budovy, způsob jednání s návštěvníky; 

b) hodnoty sdílené zaměstnanci – poctivost, chování při vyřizování reklamací, 

ochota prodejců vyjít vstříc zákazníkům, atd.; 

c) sdílení a vnímání hodnot každého pracovníka firmy 

1.4.3 Osobnost firmy  

Osobnost firmy je založena na těchto hlavních podmínkách: 

a) všichni zaměstnanci musí porozumět hlavnímu poslání firmy (tzn.: Jakých cílů by 

mělo být dosaženo a jakým způsobem, jaké místo by chtěla firma ve společnosti 

zaujímat, poznání firemních hodnot); 

b) Zaměstnanci společnosti nejen řadoví, ale i samotný management firmy, musí 

tomuto poslání věřit a dle něj se také v souladu s cíly a definovanými hodnotami 

společnosti chovat. 

1.4.4 Firemní identita 

Podnik firemní identitu vyjadřuje symbolicky, a to způsobem jeho komunikace a chování 

k veřejnosti i svým partnerům. Identita firmy je spojena s produkty, značkou, způsobem 

distribuce, komunikací atd. Jedná se tedy o to, čím firma je, co a jak prezentuje. 

 

Kategorie podnikových symbolů:  

a) Slovní symboly – pozdrav, hesla, příběhy, legendy (viz Obr. 4); 

b) Chování – typy zvyků, obřadů a společných setkání, pracovní schůzky, porady; 

c) Materiální – architektura budov a pracovišť, vyznamenání, ocenění, design dárků, 

hlavičkového papíru či vizitek, oděvů či zařízení. 

Zdroj: [28] 

 

Obr. 4 Slogan společnosti PepsiAmericas, Inc. z roku 1950 
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1.4.5 Firemní image 

Image firmy tvoří cílové skupiny zákazníků. Jedná se o vztah veřejnosti k určité 

společnosti. 

 

Vztah veřejnosti a image mají tři dimenze: 

a) Hodnoty, poznávací dimenze vztahu – člověk je nějakým způsobem o firmě 

přesvědčen například tím, že by bylo dobré ve firmě pracovat, protože vyrábí 

kvalitní výrobky; 

b) Pocity, emocionální součást vztahu – člověk může mít i negativní pohled na 

firmu, např. protože se dostatečně nezaměřuje na ekologii prostředí, finanční krize 

atd.; 

c) Chování – člen cílové skupiny výrobky kupuje nebo se uchází o práci ve firmě. 

 

Image není ani pozitivní ani negativní. Je to jev mnoha dimenzí. Postoj potenciálních 

zákazníků je tvořen mnoha aspekty a také vahou jejich důležitosti. Potenciální zákazník 

firmu například posuzuje dle kvality výrobků, přátelského chování k zákazníkům, vztahu 

k životnímu prostředí atd. 

1.4.6 Firemní logo 

Logem se rozumí jakýsi symbol identifikace firmy, který by měl být shodný s firemním 

jménem. Sděluje celkovou image organizace. Pro představu, jak takové logo vypadá, se 

můžeme podívat na obr. 5 Logo společnosti Arcelor Mittal a.s. 

Zdroj:[38] 

 

Obr. 5 Logo společnosti Arcelor Mittal a.s. 
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1.5  Marketingový komunikační mix 

 

 Marketingový komunikační mix používá marketér ke stanovení marketingových 

cílů, cílových segmentů, určení místa na trhu ale také marketingových nástrojů.  

Marketingový komunikační mix se skládá z několika nástrojů, které dělíme do čtyř skupin, 

tzv. 4P – product, price, place, promotion, které nám popisuje tab. 2. Tyto nástroje 

marketér používá také ke komunikaci s potencionálním zákazníkem. V oblasti služeb je 

známé ještě páté P – people (lidé). Všechny tyto nástroje marketér využívá k positioningu 

– k vytvoření pozice výrobku na trhu.                        [10] 

 
Tab. 2 Nástroje marketingového mixu        [4] 

Výrobek Cena Místo, distribuce Komunikace, podpora 

Přínos 

prospěšnost 

Vlastnosti 

Varianty 

Kvalita 

Design 

Značka 

Balení 

Služby, záruky 

Deklarovaná cena 

Slevy 

Úvěrové podmínky 

Platební lhůty 

Zvýhodnění 

Cesty 

Logistika 

Sklady 

Doprava 

Sortiment 

Umístění 

Reklama 

Public relations 

Sponzoring 

Podpora prodeje 

Direct marketing 

Prodejní místa 

Výstavy, veletrhy 

Osobní prodej 

Interaktivní marketing 

 

1.5.1 Výrobek 

Výrobek dělíme na tři části: jádro, hmotné prvky a rozšířený produkt. Jádro produktu je 

jedinečný základní prospěch, který je prodáván. Je to tzv. jedinečná prodejní část, která má 

ve vědomí zákazníka určitou pozici.  Značka = souhrn vizualizací zásadního prospěchu. 

Další částí jsou hmatatelné prvky. Pro to, abychom měli větší šanci zákazníka zaujmout, 

musíme prospěch přeměnit v něco hmatatelného. Hmatatelnost produktu definuje např. 

úroveň kvality, design, balení. Poslední část tvoří servis – instalaci, postupy při řešení 

reklamací a stížností, poprodejní služby. Obr. 6, 7 prezentuje typy silničních svodidel. 

Zdroj: [38] 

    

Obr. 6, 7 Silniční svodidla 
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1.5.2 Cena 

Cena je nástrojem, který zahrnuje mnoho aktivit. Je to částka peněz, která je účtována 

kupujícímu. Deklarovaná cena je pevná oficiální cena prodávaného výrobku, která se poté 

může snižovat ve formě slev či výhod v závislosti na zvýšení žádanosti produktu.  Můžeme 

zde také zahrnout možnost platby předem, splátky. Musíme si uvědomit, že snížení ceny 

má negativní vliv na marži a také tímto snižujeme zisk. Proto bychom těchto nástrojů měli 

využívat co nejméně a neuvažovat o nich z hlediska nákladů. Strategickou tvorbou ceny se 

zabývá např. Thomas Nagle.                [16] 

1.5.3 Distribuce 

Distribuce zahrnuje dopravu, udržování skladu, výběr velkoobchodníků 

a maloobchodníků, rozhodování o správném prostředí pro umístění produktu, rozvoj 

spolupráce mezi výrobcem a distributory.  Schéma 1 znázorňuje logistické řízení 

v průmyslovém podniku. Dle umístění bodu rozpojení rozlišujeme dva způsoby řízení: 

a) Push systém (tlačný) - výroba řízená prognostickým plánem poptávky (spotřeby) a 

materiál k bodu rozpojení není přiřazen konkrétní objednávce; 

b) Pull systém (tažný) – výroba dle objednávek, kde materiál je již od bodu rozpojení 

přiřazen konkrétní objednávce. 

 

Schéma 1 Integrované logistické řízení v průmyslovém podniku 

 BR1  BR2   BR3   BR4  BR5 

              

 materiál              sklad      výroba       sklad           výroba sklad     sklad  expedice 

od dodavatele  materiálu     polotovaru            polotovaru         výrobků           výrobků    expediční sítě  k odběrateli 

 

 

   materiálové hospodaření        plánování a řízení výroby             fyzická distribuce 

 

Zdroj: doc. Ing. Lenort Radim, Ph.D. 

 

BR1 - nákup materiálu a výroba na objednávku – tzv. stavba na klíč“ od stavební firmy; 

BR2 - výroba na objednávku – výroba neobvyklého materiálu; 

BR3 - montáž na objednávku - montáž jízdního kola dle přání zákazníka; 

BR4 - výroba na sklad – výroba bílého zboží; 

BR5 - výroba na sklad v distribuční síti – prodej potravin. 



 

1.5.4 Marketingová k

Prostřednictvím tohoto nástroje firma komunikuje

nejrozšířenější komunikač

Obr. 8 nám graficky znázor

 

Zdroj: [18] 

Obr. 8  Marketingová komunikace 

 

Reklama 

Reklama je forma inzerce. Reklamu m

světelnou, venkovní nebo

reklamu z roku 2007. 

Zdroj: [29] 

Obr. 9 ilustrace televizní reklamy Gladiáto

 

marketing

Marketingová komunikace 

ednictvím tohoto nástroje firma komunikuje s venkovním okolím 

jší komunikační prostředek patří reklama. 

nám graficky znázorňuje, co vše řadíme do marketingové komunikace.

Marketingová komunikace   

nzerce. Reklamu můžeme mít např. internetovou, televizní, tiskovou, 

, venkovní nebo i ve formě rozhlasových spotů atd. Obr. 9

 

ilustrace televizní reklamy Gladiátoři z roku 2007 

 

MARKETINGOV
Á KOMUNIKACE

Výstavy, 
veletrhy

Osobní 
prodej

Sponzoring

Podpora 
prodeje

LobbbingDirect 
amrketing

Public 
relations

Internet 
marketing

Reklama

12 

venkovním okolím – zákazníky. Mezi 

adíme do marketingové komunikace. 

 

. internetovou, televizní, tiskovou, 

Obr. 9 ilustruje televizní 
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Reklamu máme trojího druhu:             [5, 8]: 
a) Informativní  – s cílem vyvolání zájmu u potenciálních zákazníků informuje 

veřejnost o produktu. Touto cestou máme za cíl zvýšení poptávky. Můžeme 

informovat např. o změně ceny atd.; 

b) Přesvědčovací – cílem přesvědčovací reklamy je přinutit zákazníka k okamžitému 

využití firemní nabídky tím, že vybraný výrobek koupí; 

c) Připomínací – udržuje produkt, zboží či službu ve stálém podvědomí zákazníka. 

 

Neměli bychom opomenout, že reklama není vždy jen komerčního charakteru a neplní jen 

prodejní funkci, ale i výchovnou. Tento typ reklamy můžeme shlédnout v příloze č.5. 

 

Podpora prodeje 

Jedná se o krátkodobé vyzvání k nákupu výrobku či služby. Využíváme k tomu např. 

vzorky, kupóny, prémie, slevy, soutěže či loterie atd. Tímto způsobem se snažíme 

o udržení věrných zákazníků. Péče o ně je mnohem důležitější, než přesvědčování 

zákazníků nakupujících u konkurence k tomu, aby své chování a pohled na naše výrobky 

změnili.  

 

Public relations 

Public relations (vztahy s veřejností) jsou nástrojem vytvářejícím u potencionálního 

zákazníka kladný pohled na naše zaměstnance, organizaci či záměrech. Cílem je dosáhnout 

důvěryhodnosti a porozumění. 

a) Vnější – tiskové zprávy, tiskové konference, akce zákazníkům (večírky), 

sponzoring (kulturní a sportovní akce); 

b) Vnit řní – firemní večírky, zlepšování vztahů se zaměstnanci, zaměstnanecké 

časopisy atd. 

 

Sponzorování 

Sponzorská firma poskytne sponzorovanému subjektu zboží či know-how2 a ten ji pomůže 

dosáhnout zlepšení jejich komunikačních cílů. Sponzoring umožňuje společnosti zvýšit její 

úroveň znalostí, vybudovat si kladnou image. U této formy „zviditelnění“ nemůžeme 

přímo zjistit, jaké mělo sponzorování vliv na prodej. Také musíme počítat s nemalými 

finančními náklady a s časovou náročností.       [9] 

                                                 
2 Know-how – „vědět jak,“ souhrn znalostí, poznatků a zkušeností při výrobě. 
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Direct marketing 

V překladu znamená přímý marketing a vyjadřuje tak přímý kontakt s potencionálním či 

stálým zákazníkem ve formě např. direct mailu, telemarketingu, katalogového prodeje, 

reklamou s žádostí o odpověď apod. Tato podoba marketingové komunikace je vždy 

neveřejná, aktuální, interaktivní (obsah, sdělení můžeme velmi rychle změnit v závislosti 

na reakcích spotřebitelů) a vždy je přizpůsobena konkrétní cílové skupině. 

 

Hlavním cílem direct marketingu je vybudování pevné vazby mezi firmou a zákazníkem.  

Jako jeden z mála využívá obousměrné komunikace. Na rozdíl od jiných směrů, direct 

marketing se zaměřuje na mnohem menší cílovou skupinu potenciálních zákazníků. 

Potenciálně perspektivní zákazníky si zvolíme podle vyhodnocení údajů z databází. Přímý 

marketing je sice nákladný, ale mnohem efektivnější a účinnější než nepřímý.          [10] 

 

Komunikace v prodejním nebo nákupním místě 

 

„Komunikace v prodejním nebo nákupním místě probíhá zpravidla v obchodě a má 

řadu nástrojů: obrazovky s promítáním, reklama v obchodě, způsob nabízení zboží, 

písemná prezentace, uspořádání prodejního místa apod.“     [4] 

 

Cílem je získání pozornosti zákazníka, upoutání na reklamu, připomenutí, informování 

a přesvědčování. Prodávající se zákazníkem komunikuje prostřednictvím umístění 

reklamy, kvality produktů, sortimentu, otevírací doby atd. 

 
Interaktivní marketing 
Využívá moderní média jako např. internet. Ten využívá nových způsobů komunikace se 

subjekty a společně s elektronickým obchodem propojuje komunikaci s prodejcem. Tento 

typ komunikace výrazně snižuje náklady na prodej, propagaci a zlepšuje komunikační 

možnosti (e-mail). Tímto způsobem mnohem lépe dokážeme vytvářet trvalé vztahy mezi 

námi, prodejci a zákazníky. E-mail je levný a rychlý, umožňuje poslat zákazníkovi detailní 

informace o produktu či službě pomocí prezentace, kterou můžeme přidat k e-mailu.  

E-mailová forma oslovování zákazníka má i svá úskalí. Jedním z hlavních je skutečnost, že 

hned po doručení naší e-mailové zprávy uživateli může být e-mail ihned označen jako 

spam nebo se může stát, že je uživatelova schránka přeplněna a e-mail v tomto případě 

není doručen vůbec. Proto se e-mailové oslovování zákazníků pokládá za nevýznamné. [9] 
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2 Charakteristiky nových trendů v marketingu s praktickými příklady 

 

V dnešní době už není klasická reklama tím nejspolehlivějším zdrojem nových 

informací. 54% Evropanů si myslí, že většina reklam není pravdivá (TGI, 2004). Česká 

veřejnost je přesycena informacemi z masových médií, a tak marketéři přicházejí na nové, 

lepší a cílené způsoby informovanosti zákazníků.  

 

Evropské trendy 

S porovnáním s klasickou televizní reklamou je v dnešní době mnohem efektivnější 

web, e-mail či mobilní marketing. Zlomovým rokem se stal rok 2005. S porovnáním 

s předešlým rokem se podařilo evropským direct marketingovým agenturám zvýšit své 

rozpočty o 3%.  

Nová média se svým celkovým obratem začínají nebezpečně přibližovat tradičním 

médiím, což by mělo mít za následek zásadní změnu tradičních mediálních mixů. Tak 

tomu ale bohužel není i přesto, že jsou nová media stále efektivnější a je to také jediná 

cesta k získání dalších zkušeností.  

Tradiční média stále ještě zaujímají nemalou část marketingových rozpočtů.  

Za nová média utrácejí firmy kolem 47% svých marketingových rozpočtů a počítá se 

s vzestupnou tendencí. Jedná se hlavně o využívání bannerů3 a vyhledávacích 

marketingových taktik k propagování firemních výrobků a služeb. SMS marketing v roce 

2004 zaujímal pouhých 7 % firemních marketingových rozpočtů. Postupem času však 

získal na oblíbenosti a momentálně se jedná o jeden z nejvýznamnějších prostředků 

komunikační technologie. 

Názory na budoucnost tradičních médií se liší. Průměrně 25% z dotazovaných 

marketérů si myslí, že v dalších letech dojde k poklesu účinnosti televize i tiskových médií. 

Naopak více než 70% dotazovaných marketérů sice věří, že tyto nové trendy v mediální 

komunikaci budou stoupat, ale televize bude stále zastávat post nejlepšího vytváření 

povědomí o značce a image.  Volba sdělovacích prostředků je obzvláště důležitá, jinak by 

podnik mohl přijít o nemalou finanční hotovost. Zde je třeba si uvědomit skutečnost, 

jakým způsobem nejlépe dosáhneme určených komunikačních cílů.   [2] 

Tab. 3 znázorňuje stručné charakteristiky jednotlivých sdělovacích prostředků. 

                                                 
3 Banner – reklamní internetový nosič 
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Tab. 3 charakteristika základních sdělovacích prostředků 

Prostředky Výhody Nevýhody Možnost využití 
v průmyslových 

oblastech 
Transmisivní    
Televize Široký rozsah 

Masové pokrytí 
Flexibilita 
Vysoká prestiž 

Dočasnost sdělení 
Vysoké náklady 
Nutnost časté změny spotů 
Nedostatečná selektivnost 

Bankovnictví finance 
Pojišťovnictví  
Služby 
Stavebnictví 
Automobilový p. 

Rozhlas Rychlost přípravy 
Nízké náklady 
Možnost selekce posluchačů 
mobilita 

Nekomplexnost 
Dočasnost sdělení 
Nízká pozornost 
Pouze zvuková prezentace 

Bankovnictví 
Finance 
Pojišťovnictví 
Služby 
doprava 

Tištěné    
Noviny Flexibilita 

Jistá společenská prestiž 
Intensivní pokrytí 
Čtenář ovlivní délku pozornosti 

Krátká životnost 
Nepozornost při čtení 
Nevysoká kvalita reprodukce 
inzerátu 

Stavebnictví 
Zpracovatelský p. 
Služby 
Doprava 
strojírenství 

Direkt mail selektivnost 
intensivní pokrytí 
flexibilita 
kompletní informace 
dojem osobního kontaktu 

Poměrně vysoké náklady na 
kontakt 
Pocit narušení osobní 
svobody zákazníka 
Kvalita poštovních služeb 

Bankovnictví finance 
Pojišťovnictví  
Služby 
Stavebnictví 
Farmaceutický p. 

Časopisy Selektivnost 
Kvalitní reprodukce 
Dlouhá životnost 
Prestiž některých časopisů 
Zvláštní služby některých 
časopisů 

Dlouhá doba od zakoupení 
reklamy po realizaci 
Nepozornost při čtení 
Nulová garance pozice 
Vysoké náklady 

Bankovnictví finance 
Pojišťovnictví  
Služby 
Automobilový p. 
Farmaceutický p. 

Venkovní  
reklama 

Nižší cena 
Rychlá komunikace 
jednoduchých sdělení 
Opakování 
Schopnost lokální podpory 

Stručnost 
Veřejnost posuzuje umístění 
reklamy a estetickou stránku 
provedení 

Bankovnictví finance 
Pojišťovnictví  
Služby 
Automobilový p. 

Elektronické    
internet Přijatelná cena 

Selektivnost 
Interaktivnost 
Flexibilita 
Snadné shromáždění 

Malé, demograficky 
nerovnoměrně rozvrstvené 
publikum 
Nízký účinek 
Veřejnost kontroluje expozici 

Těžební průmysl 
Zemědělství 
Zpracovatelský p. 
Bankovnictví  
finance 
Pojišťovnictví  
Služby 
Doprava 
Farmaceutický p. 
Strojírenství 

Zdroj: [21, 11], vlastní 

Na využití nových marketingových technik se můžeme podívat v příloze č. 1, která 

srovnává preference zadavatelů (velké, malé i střední podniky) při jejich využívání. 

Z hlediska použití je na tom nejlépe virový marketing, advergames neboli reklamní hry. 
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2.1 Promotional marketing 
 

Tento pojem se do českého jazyka překládá jako propagační marketing, jenž je 

orientován na podporu prodeje, ale skládá se s více subjektů – podpora prodeje, incentivní 

programy4, programy orientované na dealerskou síť apod. Propagační marketing je sám 

o sobě velmi pestrý obor a prošel si spoustou dekád. Mezi klasické techniky podpory 

prodeje patří hlavně slevy a prémie. Určitě si uvědomujeme, co dokáže jedno slůvko 

„sleva“ udělat s námi, se zákazníky, ale i se sklady majitelů.  

 

2.1.1 Příklad promotional marketingu v praxi  
 

Promotional marketing se stává stále komunikativnější a využívá nových forem. Příkladem 

může být např. firma Nokia, která hledá nové klienty mezi mladší generací. Na španělském 

trhu to byla např. kampaň „Look at me“, kde bylo cílem ukázat, že díky Nokii 5300 získají 

lidé k hudbě mnohem osobnější vztah. V oblastech, kde se během nočních hodin vyskytují 

mladí lidé, byly během zavíracích hodin pronajaty různé obchody a jejich výlohy se na noc 

proměnily v taneční podia. Lidé se sluchátky na uších tancovali na hudbu z mobilního 

telefonu. Kolemjdoucí se před výlohami zastavovali, smáli se, mnozí se k tanečníkům 

dokonce přidali a před některými vznikla i spontánní párty.  

S tímto nápadem přišla agentura Marketing Vivo a kampaň proběhla v Barceloně 

a Madridu. Důležitým krokem této agentury bylo i umístění videonahrávky z večerní akce 

na server YouTube, kde si další zájemci toužící po změně mobilního telefonu mohli tuto 

nahrávku stáhnout.           [2] 

2.2 Guerill marketing 
 

Guerill marketing se objevil již v šedesátých letech minulého století, ale od té doby 

se jeho význam výrazně posunul.  

V osmdesátých letech definoval tento pojem Jay Conrad Levinson jako nekonvenční 

marketingovou kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů. 

Názory marketérů o využití tohoto marketingu v praxi se ovšem liší.  

                                                 
4 Incentivní program – jedná se o motivační, povzbuzující program za dobře odvedenou práci. Je to jeden 
z nejúčinnějších nástrojů motivace zaměstnanců 
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Podle nich záleží jak na vhodnosti pro určitý segment trhu, tak i na vztahů marketérů 

k ambientním mediím.5 Jako podstatný prvek je jeho nízká nákladovost a balancování na 

hranici legálnosti. 

Prvním krokem guerillového marketingu je tzv. divoký až agresivní slogan a jeho dalším 

krokem pak použití netradičních nosičů reklamního sdělení. 

Taktika tohoto typu marketingu se dá rozdělit do tří bodů: udeřit na nečekaném místě, 

zaměřit se na přesně vytipované cíle a umět se ihned stáhnout zpět. 

 Nejdůležitější na guerill marketingu je samotný nápad a pokud je zajímavý přitáhne 

pozornost zákazníků i médií. Proto je tento druh marketingu považován za „levný“, 

protože neplatíme penězi ale časem na vymyšlení nápadu. Chceme-li něco nového 

vymyslet nebo nově spojit již existující, potřebujeme kreativní myšlení, tvořivost a intuici. 

Jestli máme málo peněz a zároveň čelíme velké přesile, potřebujeme jasné zadání. 

Toto zadání musí všichni pochopit a prezentovat stejně. Tím eliminujeme tzv. šumy 

v komunikaci a také zbytečné náklady. 

 Posledním bodem je samotná odvaha prosadit novou myšlenku, nápad do 

skutečného života. 

2.2.1 Příklady Guerill marketingu v ČR 

Sony Bravia – rail tags                 [20] 

Po úspěšné televizní kampani byl realizován v listopadu 2007 guerill marketing, který 

použil známý symbol králíka z TV reklamy (viz Obr. 10, 11-Sony Bravia – rail tags). Jeho 

figurku firma umístila na zábradlí v osmi největších městech ČR a to v okolí vybraných 

řetězců s elektronikou. 

Zdroj: [20] 

 

Obr. 10, 11 Sony Bravia – Rail tags 
                                                 

5 Ambientní média – nestandardní, netradiční média, která na cílovou skupinu působí mimo domov. Přilákají 
pozornost kolem značky např: reklama tištěná na účtu v supermarketu či umístěna na madle nákupního 
vozíku 
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2.2.2 Příklad aplikace Guerill marketingu ve fiktivní společnosti 

Představme si, že provozujeme středně velkou společnost orientující se na soukromé 

zákazníky. Našim cílem je získání nových zákazníků pomocí nového produktu, který 

momentálně uvádíme na trh. Jedná se o čisticí prostředek (viz Obr. 12), s kterým očistíme 

a ochráníme nejen karoserii vozidla, ale i vše ostatní tak, že budou vypadat dlouhodobě 

nové. Pro tuto kampaň už jsme si nashromáždili informace o cílové skupině. Vybrali jsme 

si majitele rodinných a řadových domků na předměstí. Víme, že majitelé většinou nemají 

zájem o žádné letáky či podomní prodej, a tak využijeme lidské závisti a ješitnosti. Ve 

čtvrti si vyhlédneme dům, před kterým stojí minimálně dvě osobní vozidla, aby každý ze 

sousedů mohl velmi dobře vidět, co se zde bude dít. Majitelům nabídneme tuto službu i 

s čisticími prostředky zdarma a při doporučení dalších zájemců je odměníme lákavou 

provizí. Pokud majitelé budou souhlasit, můžeme začít.  

Zdroj: [39] 

 Obr. 12 Čisticí prostředky 

1 fáze – dokumentace terénu a zviditelnění kampaně 
V první řadě si musíme vyfotografovat terén před i po aplikaci nových čisticích prostředků 

a tyto fotografie pak můžeme použít např. v inzerátu. Nesmíme zapomenout zaparkovat na 

viditelném místě se svým firemním vozem, jenž se bude honosit samolepící fólií s akcí 

těchto čistících výrobků. Všichni zaměstnanci budou kolemjdoucí zdvořile zdravit, a tak 

odbouráme prvotní komunikační bariéru k vyslovení případného zájmu o naše produkty. 

2 fáze – časově omezená nabídka 

Akce je dokončena dle našich představ. Už během této akce se nám povedlo rozeslat 

mnoho nabídek zvědavým sousedům. Provize motivovala i samotné majitele domu, kteří 

nám doporučili další zájemce o naše výrobky. Nesmíme zájemce opomenout upozornit na 

časově omezenou platnost akce. Je velmi důležité, abychom se zde za krátko vrátili, a tím 

zvýšili zájem i ostatních sousedů, a tak všem dalším zájemcům, kteří nám doporučí další 

zákazníky, slíbíme slevu na zakoupené výrobky (viral marketing).            [13] 
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2.3 Viral marketing 
 

„Lidé se ovlivňují navzájem. Nic na ně nemá takový vliv jako doporučení od člověka, 

kterého dobře znají.“                           (Mark Zuckerberg, 2007) 

 
Virový marketing znázorňuje metodu, která slouží k dosažení rostoucího zájmu 

o produktu či službě v podvědomí zákazníků a šířili svůj názor dál. Nejčastěji se jedná 

o přeposílání  e-mailových zpráv, ve kterých se může jednat o samotný obsah e-mailu nebo 

odkaz na jiné webové stránky.                [24] 

V praxi rozlišujeme pasivní a aktivní formu předávaní informací. Pasivní forma se snaží 

vzbudit kladnou reakci zákazníka svou nabídkou na kvalitní produkt či službu, ale aktivní 

forma se snaží ovlivnit chování zákazníka tak, aby se zvýšil prodej výrobku či služby. 

Nedostatkem virového marketingu je chybějící kontrola, a tak marketér nemůže ani 

odhadnout, jak velký či malý úspěch bude mít kampaň po odstartování.  

 

Nástroje šíření sdělení jsou např.: 

- Vyhledávací servery a Video servery 

- Mobilní telefony a PDA 

- Messengery – slouží k online komunikaci mezi partnery (ICQ, yahoo, aim, MSN, 

Skype,AOL, Jabber, viz Obr. 13 – Messengery); 

- E-mailové zprávy 

- Widgety – miniaplikace, které si sám nainstaluje na pracovní plochu počítače, 

prohlížeče či personalizovatelné stránky typu iGoogle či Facebook;  

- Diskusní fóra, chaty, komentáře 

- Webové stránky a blogy 

- Komunitní servery – slouží ke komunikaci mezi uživateli (MySpace, Facebook, 

xchat.cz, Lidé.cz atd.); 

 

Důležitou částí k tomu, aby byl virový marketing úspěšný, je motivace zákazníka ať už 

dárky zdarma, či účasti v soutěži nebo poutavým obsahem. 
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Zdroj: [30, 31] 

  

Obr. 13 – Messengery (ICQ, Skype)  

2.4 Event marketing 
 

Je jeden z nejdůležitějších marketingových „staronových“ nástrojů komunikace mezi 

partnery či potencionálními zákazníky (event marketing v překladu znamená „zážitkový 

marketing“). Základem je upoutat pozornost cílové skupiny nějakým nevšedním zážitkem. 

Event marketing totiž vyvolává určité emoce, které pozitivně působí na image nabízeného 

produktu, služby. Základním cílem je samozřejmě motivace a ovlivnění ale dále se firmy 

zaměřují na upevňování loajality, prezentování výrobků, služby. Event marketing se 

používá jak v komunikaci externí, tak interní. 

 

Mezi nejpoužívanější aktivity řadíme:               [25] 

- Golfové turnaje a akce, tiskové konference, semináře; 

- Zaměstnanecké akce - letní a zimní zájezdy, sportovní a společenské akce, 

vzdělávací programy, novoroční setkání, vánoční večírky atd.; 

- Partnerské akce – plesy, rauty, bankety, mening party, módní přehlídky atd.; 

- Výstavy a veletrhy – zde nesmíme opomenout hlavní výhody jako je prezentace 

firmy, osobní kontakt se zákazníkem s možností získání nového klienta, příležitost 

k navázání obchodních vztahů atd.  

V ČR se velmi rozšířila forma tzv. „Road show“ jenž propaguje značky na veřejných 
místech např. na parkovištích supermarketů. 
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2.5 Digitální marketing 
 

Digitální marketing je pro mnohé cílové skupiny neodmyslitelnou součástí 

komunikace. Mnohdy dokonce vhodnější než klasická reklama. Součástí digitálního 

marketingu je samozřejmě nejen on-line komunikace na internetu, ale také všechny ostatní 

způsoby komunikace využívající digitální technologie (mobil marketing). Digitální 

marketing zahrnuje řadu komunikačních kanálů (např. mobilní telefony, PC/WEB, PDA, 

„digital life6“, herní konzole, ultramobilní počítače atd.), které významně změnili způsob 

komunikace, obchodování, propagace i samotného žití. Musíme si uvědomit, že na každou 

cílovou skupinu má každý komunikační kanál rozdílný vliv. 

Nedílnou součástí internetu je samotné nakupování a objednávání přes internet. Obchodní 

firmy využívají internet k vytváření webových stránek, kde prezentují své výrobky či 

služby a využívají jej jako nástroj k elektronickému obchodování. Hlavními důvody 

nákupu přes internet je pohodlí, nižší cena a větší výběr zboží a služeb. 

V příloze č. 2 se můžeme podívat na konkrétní informace marketingových výzkumů 

Českého statistického úřadu. 

 

2.5.1 Elektronické obchodování (E-komerce) 

Elektronické obchodování má pro obchodníka řadu výhod. Může (oproti kamenným 

obchodům) velmi rychle měnit nabídku, ceny i reklamu, má výrazně nižší náklady (neplatí 

nájem za budovy), může také rychle komunikovat se zákazníkem a získat tak zpětnou 

vazbu. Společnost si musí určit, k jakým aktivitám bude internet používat. 

 Může také provádět výzkumy, organizovat diskusní fóra nebo realizovat svůj on-line 

obchod či dražby. Základem internetového marketingu je kvalitní web a využívání 

nástrojů, které slouží k posílení komunikace a návštěvnosti.    [1] 

Z hlediska internetové reklamy považujeme cenu v porovnání s jinými médii, rychlost 

a podání detailních informacích o produktu či službě za jedny z hlavních výhod. Za hlavní 

nevýhody považujeme nadmíru podávaných informací, omezenou možnost využití 

internetu v zaměstnání a také relativně nízkou vybavenost domácností z hlediska připojení 

k internetu.                   [17] 

 

  

                                                 
6 Digital life - Tv, rádio, telefon, web 
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Rozlišujeme tři základní kategorie elektronického obchodování:            [11] 

1. Bring-and-mortar marketem – elektronický obchod s kamennými obchody pro 

odběr zboží; 

2. Click-only marketers – elektronický obchod bez sítě kamenných obchodů; 

3. Click-and-mortar marketem – elektronický obchod určený jako doplněk ke 

kamenným obchodům. 

 
Z hlediska subjektů rozlišujeme ( viz tab.4):               [12] 

- B2C (Business to Costumer) – prodej zboží či služeb od výrobců ke konečným 

zákazníkům (musí se zde jednat o konečné zboží a ne o obchodní zboží); 

- B2B (Business to Business) – prodej zboží, služeb mezi podnikateli. Zboží není 

určeno ke konečné spotřebě; 

 

Tab. 4 – Rozdíl subjektu B2C a B2B                [17] 

Rozdíly 

Business to Business (B2B) Business to Customer (B2C) 

- nákupu rozhoduje obvykle většina lidí 
- Používají se peníze firem 
- Potřebujeme delší čas na rozmyšlenou 
- Jedná se o větší investice 
- Cílový segment tvoří malý počet firem 
- Používáme specifické komunikační 

kanály 
- Rozhodnou racionální informace 

- O nákupu rozhoduje jednotlivec  
- Používají se peníze jednotlivců 
- Stačí kratší čas na rozhodnutí 
- Jedná se o menší částky 
- Cílový segment tvoří větší počet 

kupujících 
- Používáme klasické komunikační kanály 
- Roli hrají informace emotivního charakteru 

Podobností obou subjektů je, že všechna rozhodnutí ohledně nákupu dělají lidé. 

Zdroj: [17] 

 

Hlavní nástroje on-line obchodování: 

- Webové stránky – síť složená z textů, grafiky a multimédií, které jsou propojeny 

hypertextovými odkazy; 

- E-mail – slouží k zasílání e-mailových zpráv a příloh mezi různými uživateli; 

- Firemní, produktové prezentace – internetový obchod B2C, B2B (příloha č.3); 

- SEM (Search Engine Marketing) – placené bannerové kampaně atd.  

(viz Obr. 14); 

- Virální marketing  - e-mail marketing, internetové výzkumy, ankety atd. 

- Vyhledávací servery – slouží k vyhledávání informací na internetu. 
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Zdroj: [33] 

 

Obr. 14 Bannerová reklama 

 

2.5.2 Mobil marketing  

Mobil marketing lze definovat jako využívání mobilních technologií k dosažení 

marketingových cílů7. Mobilní marketing je velmi efektivním nástrojem udržení zákazníka. 

Firmy používají různé formáty s cílem udržení zákazníka a přesvědčení k opakovanému 

využívání nebo nákupu služby.  

 
Jedná se především o:          [2] 

- SMS hry, SMS kluby, SMS portály, SMS hlasování, QR kódy8 (viz obr 15); 

- Soutěže s okamžitou výhrou, odměňování logy a vyzváněními; 

- Zpřístupnění internetových služeb přes mobilní telefon; 

- Mobilní kupóny, lístky, pozvánky, jízdenky (viz obr 16). 

 
Zdroj: [32, 34] 

      

Obr. 15, 16 QR kód výrobku Pepsi a Mobilní MHD jízdenka 

 

Hlavními výhodami mobil marketingu je přesné zacílení, rychlá příprava, rychlá 

komunikace, rychlost a jednoduchost, nižší vstupní i provozní náklady atd.  

                                                 
7 Zdroj: [12] str. 103. 
8 QR kód – obdoba čárového kódu. QR kód dokáže slouží k přenesení podrobnějších informací k zájemci. 
Jedná se např. o textovou zprávu, detailní kontaktní informace či webové odkazy. 
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2.5.2.1 Mobil marketing v praxi 

Mobil marketing mohou používat firmy v jakémkoliv průmyslu. Při použití QR kódu tak 

mohou potenciálním zákazníkům předávat dokonalé informace o svých nabízených 

produktech, akcích či o odkazech na vlastní webové či mobilní stránky. QR kódy z počátku 

našly své využití v automobilovém průmyslu při označování součástek. V dnešní době QR 

kódy nalezneme i na spotřebním zboží. 

2.5.3 Bluetooth marketing9 

Je jeden z nejnovějších trendů využívající technologii bluetooth10, kterou můžeme najít 

u mobilních telefonů, PDA, komunikátorů atd. S tímto typem zviditelnění se setkáváme na 

prodejním místě, kde za podmínky, že má cílový zákazník BT aktivován, jsou mu 

doručena data různých formátů (java hry, mp3soubory, tapety, loga atd.).  

Hlavní výhodou je skutečnost, že uživatel nosí cílové zařízení stále u sebe (mobilní telefon, 

PDA). Další výhodou je, že zaslaný obsah může konečný zákazník dále virově šířit formou 

přeposílání. Oproti jiným službám pro mobilní přístroje (wap, MMS) je tento typ 

propagace pro konečného uživatele úplně zdarma. 

2.6 Retail marketing 
 

Retail marketing, který se nejvíc uplatňuje v obchodních organizacích, nejvíc 

ovlivňuje nás a náš životní styl. Vychází z užívání různých metod a technik, které by 

zákazníka při nákupu mohli nějakým způsobem ovlivnit, motivovat a v konečné fázi by 

u něj došlo k nákupu výrobků. Uplatňuje tzv. psychologii chování zákazníků při 

nakupování různého druhu zboží.  

2.6.1 Merchandising 

Zde si uvědomujeme skutečnost, že při nakupování se zákazníci pohybují po obvodu, 

jejich činnost netrvá víc jak 20 minut a lákají je především základní výrobky. 

Merchaindising nám pomáhá zavést zákazníka do uliček pomocí růžných závěsných 

materiálů, podlahové grafiky nebo rozmístění základních výrobků tak, aby zákazníci 

museli uličkami projít.  

  

                                                 
9 Zdroj: [23] 
10 Bluetooth: bezdrátová komunikační technologie sloužící k vytvoření bezdrátového připojení mezi dvěma 
i více elektronickými zařízeními 
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2.6.2 Packaging 

 Packaging se zabývá vývojem obalů výrobků. Obaly jsou stále vyvíjeny v závislosti na 

uplatnění v obchodních organizacích a s ohledem na viditelnost výrobku. Spojením 

packagingu, umístěním výrobků v regálech a závěsných či podlahových materiálů tvoří 

faktory, které spolu musí účinně korespondovat tak, aby chování zákazníka ovlivnili 

a „donutili“ jej ke koupi.  

V oblasti služeb si pod pojmem „packaging“ můžeme představit prostředí, v němž jsou 

služby poskytovány. Například banky – ty se orientují na různé typy zákazníků – pro 

střední třídu, pro mladé vkladatele atd. a dle toho i jejich budovy a kanceláře mají jiný 

charakter. Tímto způsobem se firmy snaží věnovat většímu počtu zákazníků.   [7] 

 

Novinkami na českém trhu je např. digitální hosteska. Jedná se o LCD monitor 

s integrovaným přehrávačem. Mezi další novinky můžeme zařadit LCD monitor se 

zabudovaným přehrávačem a reproduktory, takže na něm můžeme přehrávat reklamní 

televizní spoty. Svým ozvučením a obrazem přitahuje pozornost nakupujících.   [2] 

 

2.6.2.1 Packaging v praxi 

S dopadem finanční krize dochází ke změnám v chování spotřebitelů. Samozřejmě, že 

krize není jediným důvodem ke změně jejich chování. V posledních letech se velmi rychle 

rozšiřuje nákup produktů přes internet. Proto se jako prodejci musíme těmto trendům 

přizpůsobit a „udělat“ náš výrobek více zajímavým. Například při výrobě nových PET 

lahví se výrobce zabývá unikátním tvarem víčka s cílem zaujmout široký segment trhu. 

Design obalu by měl být propojen s podstatou značky. Moderní tvar láhve díky jejímu 

ergonomickému úchopu najde mnohem více spotřebitelů i přes překypující nabídku 

ostatních firem. Úchop, který bude naprosto pevný i po otevření láhve uchvátí každého 

spotřebitele, který má zkušenosti s deformací tvaru ostatních PET lahví. Písmo, logo, 

celkový grafický návrh by měl evokovat ve spotřebiteli nutkání výrobek vyzkoušet. 
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2.7 Product Placement 
 

Tuto formu zviditelnění využívají hlavně výrobci automobilů, mobilních telefonů, 

nápojů a elektroniky. Jedná se o záměrné placené umístění značkového výrobku do 

audiovizuálního díla s cílem jeho propagace a zviditelnění. Jde o reklamní efekt, kde 

známá osobnost tento výrobek využívá.  

Loga můžeme najít např.: 
- Na plakátech filmů a tištěných inzerátech, DVD s filmem; 

- Na pozvánkách na tiskovou konferenci, pozvánkách na filmovou premiéru; 

- V prostorech konání tiskové konference, premiéry filmu; 

- Na webových stránkách k filmu; 

- V knižním vydání zfilmované povídky. 

2.7.1.1 Product placement v praxi 

Výrobky nebo služby mohou být součástí např. filmového děje a divák je tímto způsobem 

přímo reklamou zasažen a nemůže ji nevnímat. Product placement se využívá 

i v počítačových hrách, kde je tento typ reklamy mnohem levnější. Reklama se ve hře 

zobrazuje opakovaně závisle na využívání hry majitelem, a tak má značka mnohem větší 

šanci proniknout do podvědomí hráče. 

2.8 Social Marketing 

 

Jedná se komunikaci mezi firmou a neziskovou organizací, jíž hlavním cílem je 

změna chování a podpora prodeje. Hlavní zásadou propagace je, že musí být přínosná jak 

pro komerční subjekt, tak i pro neziskovou organizaci a veřejnost. Veřejnost se stále více 

zajímá o to, co firma podniká v oblasti ochrany životního prostředí, podpoře života 

v různých místních komunitách atd. (viz příloha č. 5). Typický příklad uvedl Frey ve své 

knize Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, kde popisuje kampaň firmy 

Opavia-Tatranky Tatrám. Smyslem této kampaně bylo pomoci horám, které byly v roce 

2004 zničeny vichřicí. Nakonec tato kampaň přinesla přes 4mil. Kč.   [2] 

 

Dalšími nástroji marketingové komunikace jsou:              [14] 

- Firemní filantropie  – finanční příspěvky, věcné dary, poskytnutí služeb, zapůjčení 

produktu či služby atd. 

- Firemní dárcovství – bezplatné odevzdání materiálních statků či služeb firmy; 
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- Firemní nadace – nestátní nezisková organizace založena firmou. Poskytuje nadační 

příspěvky, granty třetí osobě; 

- Společenské investování – firma se zapojuje ke zlepšování ekonomického 

a společenského prostředí vlastní firmy. 

 

2.8.1 Social marketing v praxi 

Koncerny Coca-Cola, Pepsi a Dr Pepper nyní spustili americkou kampaň s cílem výrazně 

snížit prodej sladkých, nezdravých nápojů v amerických školách. Chtějí také snížit kalorie 

v dodávaných nápojích do škol o 88%.  Tyto kalorické nápoje nahradí maximálně do roku 

2012 nápoji značky Gatorade a Tropicana a společnost Pepsi ve školních zařízeních bude 

prodávat pouze balenou vodu, nízkotučné mléko a neslazené džusy. 

 V příloze č. 4 můžeme shlédnout plakát k této kampani.             [35] 

 

2.9 Neuromarketing 

 

Tento směr ze zabývá získáváním obecných informací z mozku a spojuje je se 

znalostmi z psychologie. Výsledek tohoto výzkumu získáme pomocí technologie 

„magnetické rezonance,“ která zjistí, jaká část mozku je právě aktivní. Zjišťujeme, jaké 

emoce na mozek spotřebitele působí při pohledu na různé reklamy hlavně z oblasti médií. 

Neuromarketing poté můžeme aplikovat do jakékoliv oblasti marketingu (např. 

packaging).  Neuromarketing nám tedy poví, na co spotřebitel reaguje.           [17] 

2.9.1 Neuromarketing v praxi 

V praxi se s neuromarketingem setkáváme hlavně u spotřebního zboží či služeb.  

Poslední dobou se čím dál více v reklamních kampaních setkáváme se sexem. Důvod, proč 

se sex v reklamních kampaních uplatňuje, najdeme v tzv. zrcadlových neuronech. 

Spotřebitelé se ztotožňují s „hrdinou“ reklamy, s jeho dokonalostí. Podle některých 

marketérů bude budoucnost se sexem v reklamách ještě více růst. Reklamy budou 

odvážnější, vlezlejší. Faktem zůstává, že tyto reklamy spotřebitele zahltí natolik, že již 

nastane bod, kdy spotřebitele nebudeme mít čím překvapit. Tento bod způsobí návrat ke 

starším metodám v oblasti zaujímání spotřebitele reklamou.             [27] 
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ZÁVĚR 

 
Veškerá marketingová komunikace se mění z jednoho prostého důvodu. Obyvatelstvo 

je přesyceno impulsy, které jej nabádá k nákupu zboží či služby. Stále větší uplatnění na 

trhu zabírá digitální komunikace s užitím internetu. V dnešní době už si snad ani 

nedovedeme představit firmu, která by neměla své webové stránky byť jen ke komunikaci 

se zákazníkem a uvedením základních informací o ní. Firmy, které tento trend 

„neuznávají“, si stále ještě neuvědomili, že díky tomu nejsou pro své potencionální 

zákazníky zajímavé.  Společnosti mají velkou konkurenci v asijských zemích. Společnost 

musí být silná, aby této konkurenci mohla čelit. Silná značka představuje loajalitu 

a oddanost svých zákazníků, kteří společnosti přinášejí větší zisk i menší náklady na 

zachování jejich zájmu. Jestliže chceme, aby nás zákazníci od konkurence rozlišili, 

abychom byli úspěšní, musíme poslouchat zákazníkova přání. 

Nesmíme opomenout fakt, že díky finanční krizi peníze lidem ubývají. Nad svými 

nákupy začínají přemýšlet. Je jen otázkou, zda z hlediska trhu nastane jen zpomalení tempa 

růstu maloobchodního obratu, či dokonce k jeho poklesu. Marketéři si pokládají otázku, 

jestli má význam snižovat náklady, zda krize není „pouhou“ možností k posílení tržního 

podílu na úkor konkurence. I maloobchod prošel mnoha technologickými fázemi, a to od 

samotného vzniku a zavedení čárových kódu a k nynějším QR kódům, které jsou 

propojeny s mobilním marketingem. Trendem současnosti je změna, rychlost, oboustranné 

propojení, samozřejmostí jsou stále modernější technologie a také virtuální svět. 

Společnosti si uvědomují, že nejlepší cestou k propojení se zákazníky jsou virtuální 

obchody a mobil marketing. Za nejúčinnější způsob podpory prodeje v oblasti mobil 

marketingu je zasílání kódů, textů pomocí SMS zprávy, která zvyšuje jeho šanci na výhru. 

Tento kód najdou zákazníci na vnitřní straně obalu zakoupeného produktu. Ano, 

společnosti vyvíjejí tlak na spotřebitele a snaží se zákazníky motivovat k většímu nákupu 

a tak zvýšit prodej svého výrobku. Společnosti se o své zákazníky musí starat a vycházet 

jim vstříc, protože chtějí jejich peníze, a to v takové míře, aby jim ještě něco zůstalo. Cena 

bude stále jedna z hlavních faktorů při rozhodování o koupi výrobku či služby. Společnosti 

se začínají zajímat o svého zákazníka z hlediska jeho přístupu ke kvalitě života, zdravého 

životního stylu a optimálního využití svého času. Začínají měnit svůj přístup k obchodní 

politice například zvýšeným zájmem o ochranu životního prostředí, zjednodušují obalový 

materiál výrobku, snaží se neprodlužovat životnost výrobků atd. Zákazníci mají stále větší 
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zájem o biopotraviny, stále čerstvé zboží, a stále větší důraz kladou na kvalitu personálu 

v prodejnách. 

V průmyslovém odvětví by si firmy měly uvědomit, že v dnešní době zákazník 

klade důraz na kvalitu informací, kvalitu materiálu a poskytování služeb. K podávání 

těchto informací by měli společnosti využít digitální marketing. Internet vládne světu, a 

proto by se komunikace s potenciálním zákazníkem prostřednictvím internetu měla stát 

samozřejmostí. Každá firma si postupem času uvědomí, že digitální marketing např. 

rapidně snižuje skladovací náklady, s ním spojené nájemné či výplaty skladníků. Webové 

stránky jsou investicí do budoucna a v dnešní době samozřejmostí. Snad jen malí drobní 

živnostníci se stále ještě spoléhají na oslovování zákazníků pomocí létáků či inzerátu 

v novinách. Výběr způsobu, jak zákazníka oslovit, souvisí i s rozpočtem každé společnosti. 

Nadnárodní společnost si může dovolit oslovit zákazníka pomocí televizní reklamy, na 

rozdíl od menších společností. V základě by žádná společnost komunikaci se zákazníky 

neměla zanedbávat. Televizní reklama se mi zdá v dnešní době ne moc účinná. Zákazník 

nevnímá TV reklamu jako způsob komunikace, ale jako kulisu, která je pro něj určitým 

způsobem spíše dotěrná. Pro průmyslové odvětví bych navrhovala se soustředit na 

veletrhy, výstavy či bannerovou reklamu. Bannerová reklama dle mého názoru v tomto 

odvětví bohužel není příliš využívána a přitom je levná, snadno dostupná a společnosti si 

sami mohou určit, kde se jejich bannerová reklama bude vyskytovat. I promotional 

marketing je vhodnou volbou jak pro průmyslový, tak spotřební trh. Poskytování slev při 

nákupu většího množství materiálu, zboží či služeb by mělo být samozřejmé, ale ne 

přehnané. Stále musíme mít na paměti budování značky a přemíra slev a slevových akcí by 

mohla způsobit nedůvěru ze strany zákazníků. Velký vliv na budoucnost společností bude 

mít neuromarketing, pomocí kterého budou mít společnosti možnost vyvinout účinnější 

marketingové techniky. Sledováním reakcí v mozku dobrovolníku budeme moci získat 

přesnější informace nežli pomocí dotazníků či telefonického kontaktování zákazníků.  

Z hlediska komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím bude kladen důraz na 

jednoduchost, čitelnost a důvěryhodnost informací na rozdíl od agresivního chování 

obchodních společností či přemíry stejných výrobků na trhu. Na závěr by si každá 

společnost měla uvědomit i fakt, že nejlepší, nejefektivnější a nejlevnější reklamou není 

tisková ani televizní reklama, ale osobní doporučení, které šíří každý spokojený zákazník. 

i firma Pepsi, která své problémy léčila „finančními injekcemi“, si nakonec uvědomila, že 

lepším způsobem řešení problémů je dobrý nápad. 
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Příloha č. 1  Využití nových marketingových technik 
 
Tab. 5 Využití nových marketingových technik 
 
Marketingový nástroj Velké podniky v % Střední a malé podniky v % 

Virový marketing 50% 32% 
„Advergames“ 49% 12% 
Product placement ve filmu 45% 7% 
Digitální in-store point-of-
sale display (jako TV) 

44% 6% 

Blog společnost/značky 25% 4% 
Street marketing 20% 15% 
On-line kupóny 11% 28% 
Interaktivní výlohy 10% 16% 
Reklama na blogu zákazníka 8% 11% 
Pocasting 1% 4% 

Zdroj: [2] 
 

Příloha č. 2  Marketingové výzkumy ČSÚ a ukázka internetového   
marketing v praxi 

Tab. 6  Struktura populace nakupující přes internet – vývoj 2003 až 2009 (v %)  
 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
 % % % % % % 

Pohlaví 
Muži 62,8 64,4 60,3 57,9 56,7 56,1 
Ženy 37,2 35,6 39,7 42,1 43,3 43,9 
Věková skupina  
16-24 let 27,1 19,2 22,0 20,9 23,1 19,8 
25-34 let 35,5 34,9 32,4 32,6 33,4 33,3 
35-44 let 20,1 27,8 24,2 23,1 20,7 23,4 
45-54 let 13,6 12,6 13,7 14,4 14,1 13,0 
55-64 let 3,0 5,0 6,6 7,4 7,4 8,6 
65+  1,2 1,5 1,2 1,8 
Vzdělání 
Základní 9,6 6,6 7,6 9,0 9,0 1,4 
Střední bez maturity 12,6 15,3 16,8 16,8 23,8 24,5 
Střední s maturitou 52,0 48,7 46,9 51,8 45,5 46,3 
Vysokoškolské 25,9 29,3 28,7 22,4 21,7 27,7 
Zaměstnanecký status  
Zaměstnaní 76,3 79,7 75,6 74,5 73,6 71,0 
Nezaměstnaní  2,6 1,9 1,8 1,4 3,1 
Neaktivní 21,0 17,6 22,5 23,7 25,0 25,4 
Typ lokality 
Vysoká hustota populace 42,9 45,3 42,4 37,6 33,8 
Střední hustota populace 20,0 22,0 20,6 21,9 22,9 
Malá hustota populace 37,1 32,7 37,0 40,5 43,2 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: [21] 
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Tab. 7   Druh služeb, které byly jednotlivci nakoupeny/objednány přes internet v 

posledních 12 měsících (pro soukromé účely)      

 Vstupenky Letenky Ubytování Jiné služby 
 V tis. % v tis. % V tis. % V tis.  
Pohlaví     
Muži 99,4 27,5 112,4 10,3 141,2 13,0 81,8 7,5 
Ženy 77,7 20,8 55,3 6,5 69,3 8,1 51,9 6,1 
Věková skupina 
16-24 let 28,1 33,3 19,2 5,0 19,1 5,0 18,5 4,8 
25-34 let 61,1 25,0 64,2 10,0 85,0 13,2 49,8 7,7 
35-44 let 1,3 17,8 35,8 7,8 48,5 10,6 31,3 6,8 
45-54 let 58,3 23,1 28,9 11,4 29,7 11,8 21,1 8,4 
55-64 let 38,5 23,0 18,0 10,8 27,0 16,1 11,8 7,0 
65-74 let 9,8 31,5  
75+ 
Vzdělán(25+) 
Základní  
Střední bez maturity 3,2 11,3 23,8 6,2 16,0 4,2 
Střední s maturitou 139,1 19,2 65,5 9,1 90,2 12,5 54,3 7,5 
Vysokoškolské 163,7 37,9 80,3 18,6 76,3 17,7 44,9 10,4 
Zaměstnanecký status  
Zaměstnaní 342,7 24,7 144,5 10,4 179,2 12,9 100,3 7,2 
Nezaměstnaní 10,9 17,9    
Neaktivní 123,5 25,1 21,0 4,3 29,5 6,0 31,0 6,3 
Typ lokality  
Vysoká hustota pop. 209,5 31,9 92,8 14,1 77,9 11,9 48,2 7,3 
Střední hustota pop. 10,4 24,9 36,9 8,3 59,9 13,5 29,2 6,6 
Malá hustota populace 157,2 18,7 38,1 4,5 72,7 8,6 56,3 6,7 
Zdroj: [21] 
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Příloha č. 3  Digitální marketing 
 
Zdroj: [22] 

 
Obr. 17  Digitální marketing – internetový marketing v praxi 
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Příloha č. 4  Social marketing 
 
Zdroj: [35] 

 
Obr. 19 Kampaň společností Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper             
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Příloha č. 5  Výchovné propagační kampaně 
 
Zdroj: [36] 

 
Obr. 20 Projekt Nemyslíš, zaplatíš Ministerstva dopravy (2009)  
 
Zdroj [37] 

 
Obr.21 Projekt Tolerance Vlády České Republiky (2001) 


