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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

  

Bakalářské práce pojednává o marketingových specifikách a metodách používaných 

ve farmaceutickém průmyslu, při promování nového léčivého přípravku. Práce analyzuje 

dění při tvorbě marketingového plánu, použití jednotlivých komunikačních kanálů a 

metod. 

Hlavní část bakalářské práce je věnována cílení a volbě klientů, možností 

komunikace směrem k nim a následné zahrnutí do vlastní tvorby marketingového plánu. 

Součástí práce je identifikace a pojmenování problémových oblastí popisovaných 

marketingových činností a návrhy řešení zjištěných nedostatků. 

 

 

Klíčová slova: marketing, marketingová strategie, marketingový plán, komunikační 

kanály 

 

 

 



 

 
 

 
ANNOTATION OF THESIS 

 

Bachelor’s thesis deals with marketing methods used by pharmaceutical industry 

when launching and promoting a new medicine. Thesis analyses processes during creation 

of marketing plan, using separate communication channels and methods. 

The main part of bachelor’s thesis is dedicated to segmentation and selection of 

clients, options of communication towards clients and final summary into marketing plan. 

Part of the bachelor’s thesis is identification and description of problem sections in 

described marketing activities and proposed solutions of found imperfections. 
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Seznam použitých zkratek 
 
 
4C    Customer (Zákazník), Cost (Cena), Convenience (Výhoda),

    Communication (Komunikace); 

4P    Produkt (Product), Cena (Price), Propagace (Promotions), 

    Místo (Place); 

7P    + Lidé (People), Procesy (Process), Skutečný efekt  

    (Physical evidence); 

č.    číslo; 

ES    Evropské Společenství; 

HDP    hrubý domácí product; 

IMS     International Medical Statistics; 

KOL     Key Opinion Leader - názorový vůdce; 

MS    Market Share – tržní podíl; 

MZ     Ministerstvo zdravotnictví; 

PEST analýza  Politická, Ekonomická, Sociální, Technická složka; 

PMS    post marketingová studie – po registrační studie iniciovaná 

     marketingem; 

Porterova analýza   5F  Five Forces – 5 sil; 

PR    Public Relation; 

PPC (pay-per-click)  reklama na internetu, u níž zadavatel platí za kliknutí na daný 

odkaz. Potenciální klient vstoupil cíleně, aby prohlížel obsah 

sdělení; 

PPV (pay per view)  reklama na internetu, u níž potenciální klient otevřel stránku s 

    reklamním sdělením. Zadavatel nemá kontrolu o přečtení; 

Sb.    sbírka; 

SMART     Specific, Measurable, Aligned, Realistic, Timed; 

SMS    krátká textová zpráva; 

SPAM    nevyžádaná pošta; 

SUKL     státní ústav pro kontrolu léčiv; 

SWOT analýza  Strong, Weakness, Oportunities, Threats; 

www    world wide web – internetové stránky;



 

 
 

 

Seznam odborných termínů 

 

B2B marketing  business-to-business, označuje obchodní aktivity, kde na 

    obou stranách stojí firmy; 

brand awerness  kampaň vytvářející povědomí o značce; 

brand manager  marketér s odpovědností za konkrétní produkt; 

face to face   osobní jenání; 

generická firma  nemá výzkum, pouze využívá ekonomicky úspěšné léky, 

    s prošlou patentovou ochranou; 

HPV    označení viru, který svou persistencí, způsobí karcinom 

    děložního hrdla; 

investigátor   vyšetřovatel, účastník klinické studie; 

kompetitor    konkurent; 

launch sympozium  slavnostní představení nového produktu pořádané výrobcem; 

market share   podíl na trhu; 

opinion  leaders  názorový vůdce, který inspiruje a ovlivňuje ostatní; 

originální firma   má vlastní výzkum nových molekul; 

polymorbidní pacient pacient trpící několika nemocemi současně; 

preklinické / postklinická sledování před a po registrační studie; 

proskribtor    lékař předepisující léčivo vázané na předpis; 

recall testy   telemarketingová aktivita na ověření dopadu kampaně na 

    zákazníka; 

sales force   oddělení zabývající se vlastním předáním marketingových 

    sdělení a prodejem; 

web reminder očkování aplikace, která při zadání data zahájení očkování,  

    automaticky pošle připomínku v podobě SMS,  

    před každým dalším termínem následující aplikace vakcíny; 
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1) Úvod, cíl práce 
Od dob, kdy se koncem devatenáctého století začal ve světě nesměle profilovat 

farmaceutický průmysl, jsou lidé o tomto segmentu lidské činnosti přesvědčeni, že se jedná 

o velmi lukrativní obor. V současné době je farmaceutický průmysl bezesporu celosvětově 

považován za jednu z perspektivně se rozvíjejících podnikatelských činností. Jedná se též o 

obor, díky němuž bude lidstvo do budoucna schopno čelit novým hrozbám, jež pro nás 

neustále připravuje příroda, evoluce, ale i my, samotní lidé. Díky některým 

farmaceutickým společnostem, které alokují značnou část svých získaných prostředků na 

vlastní výzkum, probíhá kontinuální vývoj nových, účinnějších a bezpečnějších léků. I 

díky tomu dochází k celkovému zlepšení životní úrovně dnešní populace a tím i posouvání 

věku dožití. Toto přináší mnoho pozitivního např. v podobě schopnosti zdolání mnoha do 

nedávna smrtících, či trvale poškozujících onemocnění. Negativním protipólem je stále 

větší zatěžování jak zdravotních, tak i sociálních systémů. Očekávání pro Českou 

republiku v rámci vývoje v nejbližších letech je kontinuální růst spotřeby léčiv a zvyšování 

výdajů do zdravotnictví viz tabulka 1. 

Tabulka 1 Celkové výdaje na zdravotnictví 2005 – 2008 (mil. Kč) 

 
Pramen: Ústav zdravotnických informaci a statistiky České republiky 

Pokud vznikne léčivo založené na inovativním konceptu či nové účinné látce, bývá 

chráněno i několika patenty. A právě tyto ochranné patenty farmaceutickým společnostem 

umožňují prodej léčiv za ceny, které se leckdy zdají být až příliš vysoké. Odůvodňují je 

nákladnými investicemi do výzkumu a vývoje nových molekul. A cílem každého výzkumu 

je najít nové, vysoce účinné léky, které budou chránit život, jeho kvalitu zlepšovat či délku 

prodlužovat. 
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Každý takový objev je jistě velkým úspěchem, na druhou stranu však skrývá jistá 

rizika. Hlavním nebezpečím je, že nová molekula nenaplní obchodní očekávání firmy. 

Žádné léčivo totiž nemá stejný efekt u všech léčených subjektů. Obecný předpoklad je, že 

lék bude působit stejně u každého jedince, napříč celou populací. Vždy se však vyskytují 

rozdíly z hlediska věku, pohlaví, rasy, atd. Dále může docházet k interakcím s ostatními 

léčivy. Tento problém je důležitý především u polymorbidních pacientů. A právě z těchto 

důvodů se provádějí dlouhodobé preklinické, klinické a následně po registraci léčivého 

přípravku i postklinická sledování (studie), které spolehlivě prokáží účinnost a 

dlouhodobou bezpečnost u dané, cílové populace. A toto je první faktor, který musí 

marketingová strategie zohlednit. 

Každá farmaceutická společnost má své nosné produkty. Ty umožňují v rámci svého 

životního cyklu vytvořit dostatečné finanční rezervy, ze kterých jsou následně zajištěny 

finanční toky pro výzkum, administrativu, filantropii, či marketing společnosti.      

V podmínkách České republiky dnes působí řada farmaceutických společností a 

firem. Odlišují se nejen svým kapitálem a velikostí, ale též svou obchodní strategií, 

respektováním etiky a tudíž i prací marketingu. Ne všechny společnosti své preparáty samy 

vyvíjí. Některé vlastní výzkum mají, jiné na cizích objevech po vypršení patentové 

ochrany pouze profitují. V tomto světle dělíme společnosti na originální a generické. Tento 

fakt zásadně odlišuje strategii, kterou marketing jednotlivých společností využívá při 

propagaci svých produktů. Marketing je velmi důležitý po celou dobu „života“ léčiva. Od 

jeho vzniku, uvedení na trh i v době příchodu konkurence, či generik. Pojem marketing 

obsahuje celý soubor činností, které využívají a ze kterých profitují nejen vlastní 

farmaceutické společnosti, ale též všichni partneři - stát, pojišťovny, distributoři, lékárníci, 

lékaři, pacienti. Pro volbu marketingové strategie není tak důležitý pouze rámec vlastního 

farmaceutického businessu, ale celá oblast zdravotnického systému daného teritoria. [2]  

Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými komunikačními kanály a formami 

marketingu používaných ve farmaceutickém průmyslu v České republice a dále 

podstatnými částmi pro přípravu a tvorbou strategických marketingových plánů. 

Cílem práce je nalezení obecných pravidel marketingové strategie, specifických pro 

farmaceutický průmysl a snaha eliminovat úskalí tvorby marketingového plánu. 
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1) Charakteristika základních marketingových pojm ů 1) 
V současnosti marketing ovlivňuje ať přímo, či nepřímo veškerou lidskou činnost. 

Úspěch jakéhokoli, byť sebelepšího produktu či myšlenky, záleží na tom, zdali ho, či ji, 

ocení ten, kterému je určen/a. Úspěch každého podnikání závisí na schopnosti uplatnit se 

mezi konkurencí například tím, že budeme hledat stále nové cesty, metody a přístupy 

k zákazníkovi. Zda je jasné, co zákazník požaduje a tomu vše přizpůsobovat. Zákazník je 

totiž tím, kdo dnes více než kdy jindy rozhoduje o tom, co si vybere a hlavně za co bude 

ochoten zaplatit. A právě proto, že dnešní zákazník si je své moci stále více vědom, 

potřebujeme svou pozornost směřovat právě na něj. 

Řešení této otázky nezná jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Marketingem se 

rozumí sociální a řídíc proces, kterým jednotlivci nebo skupiny získávají to, co potřebují a 

požadují prostřednictvím tvorby, nabídky, směny hodnotných výrobků s ostatními. 

Marketing management je procesem plánování a realizace koncepce, tvorby cen, 

propagace a distribuce myšlenek, zboží za cílem vytvářet směny, které uspokojí cíle 

jednotlivců a organizací. 

1.1 Formy a komunikační kanály marketingu 
Marketing má velké množství forem a komunikačních kanálů, kterými nás 

obklopuje. Každá forma či kanál má však zcela jiný dopad, rozsah a tudíž i využití. 

Vhodnou kombinací těchto komunikačních forem dosáhneme maximálního efektu na 

cílovou skupinu klientů.  

1) Reklama – TV, rádio, Tiskoviny, direct mailing 

Většina marketérů očekává jistý pokles účinnosti těchto dnes „klasických“ 

komunikačních kanálů. Budoucnost se především vkládá do webové reklamy, emailů a 

mobilního marketingu. Nicméně stran vytváření „image a povědomí o značce“ stále vítězí 

televize. Výhodou nahrávají digitálním médiím je, schopnost získat informace od 

spotřebitelů nepoměrně rychleji oproti klasickým médiím. Direct marketing je stále 

využíván pro budování loajality značce, vytváření nových potenciálních kontaktů se 

zájmem o produkt, komunikaci s nimi a neposledně shromažďování dat o klientech. Právě 

tyto funkce začínají plnit nová digitální média mnohem efektivněji. Průzkumy ukazují na 

                                                 
1) Pramen: [1, 2, 4]. 
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fakt, že již dnes některé velké firmy komunikující pomocí webu, emailu či mobilního 

marketingu zjistily, jak přesná a efektivní mohou jejich sdělení být. [3] 

Úkolem každé reklamy je cílovou skupinu oslovit a vyvolat odezvu zvýšením 

prodejů. Vždy je třeba věnovat se vlastnímu obsahu a podobě inzerátu. Pokud reklamní 

sdělení neosloví a nenaváže na předchozí reklamní kampaň, stane se e-mailing, direct 

mailing, nebo jakýkoliv jiný nástroj bezzubým. Důležité je dokázat efekt změřit a poučit se 

do budoucna. Výhodné je využít kombinace jednotlivých komunikačních kanálů. 

2) Telemarketing 

Jedná se o velmi efektivní formu direct marketingu založenou na telefonickém 

kontaktu s potenciálními nebo stávajícími zákazníky. Existuje ve formě pasivní, např. 

zákaznická linka společnosti, kde se zákazníkovi dostane odpovědi na jeho otázky. Aktivní 

forma telemarketingu má za úkol zákazníky oslovit konkrétní nabídkou zboží či služeb. 

V rámci marketingových kampaní kde je zapojen telemarketing, nebo pro akce vysloveně 

telemarketingového rázu je vhodné využít služeb specializovaného telefonního centra, tzv. 

callcentra. 

Využití telemarketingu je individuální. Od provedení různých analýz (např. volby 

cílové skupiny), prodeje, až po marketingový výzkum trhu. Pro větší skupiny respondentů 

je optimální využití profesionálního callcentra. Velkou výhodou takto získaných dat, je 

jejich časné zpracování pro další využití v marketingových aktivitách.  

Příklady využití telemarketingu: 

- dojednání schůzek s klienty - jedná se o aktivní formu telemarketingu, zaměřující 

se na nové, či stávající zákazníky. Klient je cílenými otázkami veden ke sjednání 

schůzky; 

- průzkum trhu  - takto je možno oslovit vybranou cílovou skupinu podle 

konkrétních potřeb pomocí například vhodně vypracovaného dotazníku, pro 

konkrétní marketingový a sociologický průzkum. Výstupem je vyhodnocení a 

přesná analýza. 

- prodej po telefonu - lze ho využít k přímému prodeji konkrétního zboží, či služeb.  

Aktivní a pasivní telemarketing jsou vnímány jako jeden z důležitých 

komunikačních nástrojů se zákazníky. Tím se stává nedílnou součástí celkového 

komunikačního mixu. Telemarketing umožňuje „poznat“ zákazníka, jeho názory či 

potřeby. To lze využít pro vlastní koncept marketingové kampaně. 
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Kouzlo telemarketingu především spočívá v jeho obrovské operativnosti. Existuje 

jen velmi málo komunikačních nástrojů, u kterých lze tak dynamicky měnit cílení, či 

nabídku a eliminovat tím případný neúspěch kampaně. Jde o jedinečnou možnost jak se 

rychle poučit z nezdaru. Pokud jsou reakce u prvních zákazníků jiné než očekávané, lze 

v průběhu akce změnit celou kampaň. Úprava cílení, nabídky nebo její formy umožní 

dosáhnout i řádově lepších výsledků, než kdybychom zůstali u původního konceptu. 

3) Public relations 

Další nezastupitelný a velmi důležitý komunikační kanál. Jeho úkolem jsou sdělení 

(většinou ne přímo reklama) v různých médiích, směrem k široké či odborné veřejnosti. 

Cílem je tedy zajistit vstřícný postoj novinářů k tématům důležitým pro firmu a získat 

v mediích prostor. Tento úkol má v rámci public relation největší váhu. 

Ideální PR kampaň je taková, která dokáže dostat brand do médií, aniž bychom za 

tuto aktivitu platili. Lékaři a jiní odborníci, se striktně zdržují ve svých medicínských 

článcích používat brandy firem. Zmiňují např. účinnou látku, kterou daná značka léku 

obsahuje. Často však bývají např. v odborných časopisech využity články placené, 

označované jako inzerce. Už jen samotný fakt, že článek vychází v odborném listu, vede 

mnohdy čtenáře k předpokladu validnosti takového sdělení. Kvalitní PR kampaň též 

dokáže zvýšit motivovanost vnitřních zákazníků, zaměstnanců, či výrazně usnadní jednání 

s obchodními partnery. PR je dlouhodobý proces, jenž při správném řízení, dosáhne 

pozitivní komunikace mezi daným subjektem a firmou. Subjektem může být prakticky 

kdokoli. Novinář, zaměstnanec, obchodní partner, úředník, investor, zájmové sdružení 

nebo třeba konkurence. 

Moderní marketingové komunikace se zaměřují na čtyři C: consumer (zákazník), 

costs (náklady), competition (konkurence) a communication (komunikace). Právě čtvrté C 

je tím klíčovým, pomocí něhož executivové a manažeři komunikují. 

4) Branding 

Jedná se o jakési unikátní fungování značky. Značka, byť pro firmu může být velmi 

profitabilní, se nestane automaticky brandem. Brand ze značky udělá až jakési vymezení 

působnosti, či spojení s produktem, nebo jejich skupinou. Brand musí representovat, být 

srozumitelný a zapamatovatelný. 

Ideální brand musí splňovat následující body: 
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- odlišuje produkt od ostatních; 

- s produktem je silně spjatý, lze ho tedy jednoduše identifikovat; 

- je jednoduše srozumitelný, zapamatovatelný, representativní; 

- perspektivnost dalšího života a rozvoje (další produkty, expanze v zahraničí); 

- pomáhá vlastníkovi stávat se lépe viditelný, lepšího postavení a dosahovat lepších 

výsledků; 

- zákazníci mají rády produkty s brandem, jsou ochotni si za něj připlatit; 

- vytváří vztah zákazníka k produktu, což eliminuje konkurenci. 

Pro zvyšování hodnoty brandu a značek, které ho tvoří, se vyplatí investovat do 

brand awerness. [7] Tato metoda zajišťuje povědomí o značce / brandu, na které navazují 

vlastní komunikační strategie. To se stává klíčovým faktorem při budování vztahu klientů 

ke značce. Účinek na finanční situaci je poté o to silnější, čím je známější brand. 

Nejvýznamnějšími prvky brandu je jméno, logo a firemní identita. Značka, která má 

šanci na prosazení v konkurenci a stát se brandem je taková, která splňuje základní 

podmínky. Musí být zapamatovatelná, významná, přesvědčivá, přenositelná, adaptabilní a 

registrovatelná. 

5) Guerillový marketing 2) 

Za otce termínu „guerilla - partyzán“ je sice považován revolucionář Che, pro 

marketingovou taktiku však má význam přenesený. Vznik je přisuzován nutnosti boje 

malých a středních firem proti silným společnostem. Tato marketinková strategie je 

založena na principu eliminace marketingových aktivit konkurentů. Podstatným prvkem je, 

podobně jako u „virového marketingu“ minimální nákladovost a balanc na hraně legálního 

počinu. Jay Conrad Levinson jej v 80. letech definoval jako „Nekonvenční marketingovou 

kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů“  [7]. V dnešní 

době již není Guerilla marketing vnímán jako striktní metoda boje malých s velkými, či 

nutností provokovat za všech okolností. Zvláště ve farmaceutickém průmyslu může být 

takové chování kvalifikováno jako nežádoucí a neetické. Nicméně je stále využíván 

elementární princip a to ten, že při vynaložení minimálních prostředků a energie dojde 

k narušení vnímání marketingové komunikace konkurence.  

K tomu vede několik metod guerilla marketingu, z nichž některé se používají 

                                                 
2) Pramen: [8]. 



David Terč: Marketingová strategie v oblasti farmaceutického průmyslu 

2010   7 
 

v marketingové komunikaci ve farmacii běžně, na některé však platí tvrdé embargo. 

Podrobné dělení nástrojů Guerilla marketingu viz příloha 1. 

 

6) Digitální marketing 

Dnes patří k nedílné součásti direct mailingové komunikace. Jedná se o možnost 

rozšíření pro některé další segmenty trhu a cílové skupiny. Tato komunikace je pak 

mnohem efektivnější než obecná reklama. Pro její úspěch si však musíme uvědomit 

možnosti a celkovou odlišnost od klasických médií typu televize, rádia či tiskovin. Zde 

oslovujeme zcela odlišnou skupinu potenciálních klientů, která se chce sama rozhodovat o 

tom, co a kde bude poznávat. 

Celkový počet zařízení, ať stacionárních či mobilních, připojených k internetu 

v České republice rok od roku roste. V listopadu 2008 mělo připojení k internetu 32 % 

domácností a na jaře 2009 mělo přes 90 % domácích počítačů v ČR možnost připojit se k 

Internetu. [9] Jedná se osobní počítače, různé komunikátory, či moderní mobilní telefony 

s přístupem k Internetu. V tomto trendu hrají významnou roli především skupiny mladší a 

střední generace, kde je počet přístupů k internetu také nejvyšší. Marketingová sdělení 

doručovaná tímto kanálem mohou mít podobu webových stránek, bannerů na nich 

umístěných, nabídek zasílaných elektronickou poštou, skyscraperů (speciální banner o 

rozměrech např. 160x600pixelů běžící po stranách zobrazené stránky), pop-ups okna 

(automaticky vyskakující okna) nebo reklamy v celém okně prohlížeče s automatickým 

nebo manuálním otevřením-zavřením, ozvučené či s videem. Zaujmout uživatele internetu 

není jednoduché. Z podstaty povahy uživatelů je totiž reklama na internetu velmi často 

vnímána jako rušivá.  

Klíč k úspěšné komunikaci na internetu, je jakési navázání dialogu s potenciálním 

zákazníkem. Úspěch tkví v kreativním propracování reklamy na míru, obsahu a dané 

webové stránce. Musí vyvolat zájem zákazníka s následným poskytnutím informací, které 

ho zaujmou a motivují. 

Příkladem ve farmacii může být reminder očkování proti humáním papilomavirům 

(HPV). Pokud ho v podobě např. banneru, umístíme na stránky určené ženám (např. web 

http://www.zeny.cz v sekci gynekologie, atd.), ženy vyhledávající informace o 

potenciálních obtížích mohou být přesměrovány na stránky výrobce očkování proti HPV, 

kde najdou nejen zmiňovaný reminder, ale i komplexní informaci týkající se problematiky 
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HPV a vakcinace. Z takového reklamního odkazu profituje sama pacientka, která nemusí 

řešit prodlení termínu očkování, tak pro aplikujícího lékaře, pacientka vždy dorazí včas a 

tím spolehlivě dodrží aplikační schéma, tak pro výrobce, který tímto způsobem může 

získat informace a kontakty do databáze (např. pro případné promování volně prodejného 

léčiva). 

7) Virový marketing 

Tento typ marketingového konceptu slavil významný úspěch až na samém závěru 

minulého století, kdy byl použit freemailovou službou Hotmail, která za velmi krátkou 

dobu získala velmi vysoký počet uživatelů. Pouze jednoduché vložení aktivního odkazu do 

odesílané zprávy uživatele, se začalo již projevovat snížením nákladů na klasickou reklamu 

společnosti. To vystihuje samotný princip.  

Jedná se o dovednost k získání zákazníků, kteří sami, dobrovolně a na vlastní 

náklady předají klíčové sdělení dalším potencionálním zákazníkům. Nejčastěji se jedná o 

různá vtipná videa, obrázky, texty, atd. Náklady propagace jsou tedy několikrát nižší a 

efekt výrazně vyšší, než u klasické reklamy. Může mít aktivní i pasivní formu. Pasivní 

forma spoléhá na jednoduché vyvolání pozitivního dojmu a obyčejného předání 

„doporučení z úst zákazníka“. Nijak však neovlivňuje jeho chování a rozhodování. Aktivní 

forma naproti tomu, nejen vyvolá kladnou reakci na kvalitní výrobek, cenu, atd., ale snaží 

se i ovlivnit jeho chování a navýšit vlastní obrat.  

Rizika spojená s touto marketingovou metodou jsou nemalá. Pokud uživatele 

dostatečně silně nemotivujeme, či je pro ně zpráva nezajímavá, stane se celá kampaň 

neefektivní. Další riziko je v tom, že řízení takovéto kampaně má marketér v rukou přesně 

do okamžiku zahájení. Poté se již její chování nedá prakticky ovlivnit. Stěžejní je tedy znát 

svého zákazníka a dokázat ho zaujmout. 

Zásady týkající se virálního marketingu: 

- bezplatnost objektu zájmu. Cokoli placeného se touto metodou prosazuje složitěji. 

Příkladem mohou být např. různé výherní soutěže; 

- jednoduchost šíření informace. Zde je ideálním prostředkem tradiční email; 

- informace musí upoutat. Musí být vtipná, zajímavá či nějak hodnotná. Pokud 

neosloví, těžko se dá předpokládat, že jí někdo přepošle dál; 

- šíření zprávy musí být vyvoláno spontánně, bez finančního podnětu. Taková zpráva 

má největší důvěru; 
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Z hlediska legislativy je důležité, aby se u prvních adresátů nejednalo o nevyžádanou 

poštu (SPAM). Ti musí dát souhlas k zasílání komerčních nabídek. V ten moment je další 

šíření jen běžná mailová aktivita mezi přáteli, či kolegy. 

Velmi důležité je celkové vyhodnocení takové aktivity. Musí se posoudit efektivita 

předávaného reklamního sdělení, odhadovaná odpověď s reálnou a vlastní zájem po službě 

či produktu.  

8) Event marketing 

Lidskými smysly přijímané informace jsou velmi důležité pro celkové vnímání a 

rozhodování člověka. Emočně podpořený jedinec je mnohem lépe ovlivnitelný k určitým 

krokům, nebo rozhodnutím. Významným efektem a přínosem této metody, je navození 

celkové loajality zaměstnanců, distributorů, zákazníků, či jejich upřímná zpětná vazba. A 

právě to patří ke klíčovým sledovaným výstupům každé marketingové kampaně. Díky 

novým technologiím a trendům komunikace v marketingu, dochází k neustálým proměnám 

a vývoji v event marketingu. 

Principem tohoto komunikačního kanálu je totiž upoutání pozornosti na nějaký 

zástupný program („lákadlo“), který je spojený s předmětem promoce v určitém kontextu. 

Vnímání jednotlivých „eventů“ je ale u lidí značně odlišné a tudíž i efektivita se může 

velmi lišit. To musí vždy vzít marketér v potaz, protože většina zúčastněných je na akci 

právě kvůli programu, nikoli propagaci.  

Důležitým faktorem je zajistit jakousi „červenou nit“ proplétající se celou akcí. 

Něco, co dokáže zúčastněné ztotožnit s vlastní propagací. Velmi lehce se může stát, že 

cílové publikum nebude brát předmět propagace vůbec na vědomí. Některé výzkumy 

dokonce naznačují, že některá „lákadla“ ve skutečnosti mohou od používání značky 

odradit. 

Vždy tedy musíme znát cílový trh, zvané publikum, renomé „lákadla“, aby došlo k  

synergickému efektu v očích celé cílové skupiny. Klíčem je vybrat mezi mnoha akcemi tu 

správnou, případně realizovat vlastní, která nejen osloví, ale i nastaví vnímání celé 

promotions. 

Příkladem může být nedávné představení nové konjugované vakcíny proti 

pneumokokovým onemocněním. Společnost pořádající launch sympozium využila jako 

lákadlo a kulisu, palác Žofín (viz obrázek 1). Zde realizovala kompletní přednáškovou 

činnost, občerstvení. Atraktivita prostor jistě pomohla k celkové vysoké návštěvě této akce.
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Obrázek 1 Velký kongresový sál Žofínského paláce 

 
Pramen: [ http://www.zofin.cz/ ] 

Pro úspěch Event marketingu musíme předem znát cíle a možnosti, pro jejich dosažení. 

Např.: 

- lepší asociaci se značkou; 

- změna či zlepšení našeho image; 

- rozšíření pokrytí trhu o další cíl skupiny/produkty (oslovení nových skupin); 

- podpora vlastního prodeje, reklama; 

- zvýšení důvěryhodnosti – např. tím, kdo produkt používá (tvář značky atd.); 

- vytvoření či získaní prostoru pro předvedení, ukázkám; 

- prodej produktu na místě – stánkové akce; 

- protikonkurenční aktivity a případné narušení marketingových aktivit konkurence; 

- průzkum trhu, cílových skupin, spokojenosti, možnost získat zpětné vazby; 

- distribuce propagačních tiskovin a předmětů, atd.; 

Pro produkty, jež mají své image, ale nemají vyčleněné velké budgety na propagaci, je 

vhodné zaměřit se na dlouhodobé cíle. Zde je totiž použití „zástupných lákadel“ příliš 

drahé. Ideální je přeměna oblíbeného produktu, v jakýsi idol. Jinak řečeno, stát se lídrem 

trhu. Zde mají event marketingové aktivity sloužit jako prostředky podpory dlouhodobého 

cíle. Z pohledu taktiky je potřeba: 

- používat stále mobilnějšího B2B marketingu; 

- tvořivosti a kreativity - klienti mají tendenci si časem „zvyknout“ a tím otupit své 

vnímání; 

- používat nových technologií – díky digitálním technologiím můžeme vytvořit 

dynamické prostředí, kde může klient naplánovat a zažít akci dříve než ji navštíví. 

To samé lze vyvolat i po akci. Příkladem začínají být on-line přenosy přednášek po 
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internetu z velkých kongresů, apod.; 

- nalézt možnosti, jak zjistit znalosti, požadavky, preference a potřeby zákazníků. 

Takto získaná zpětná vazba zákazníků nám přinese možnost maximalizace 

efektivity vložených investic, což je jasná konkurenční výhoda. Event Marketing je 

velmi nenásilná a přitom efektivní metoda výzkumu trhu, jejíž použití se uplatňuje 

stále častěji oproti strohým dotazníky vedenými ať již metodou face to face, či 

recall testy; 

Celkový trend jasně směruje do stále častějšího využití digitálních např. 

bezdrátových technologií a jejich pomocí získávání dalších bližších poznatků o klientech. 

Příkladem využití mohou být kvízy konané na závěr různých sympozií a kongresů. Lékaři 

zde volí pomocí bezdrátových hlasovacích pro daný kazuistický případ, předpokládanou 

diagnózu, optimální postup léčby, medikace, apod. Z toho mají prospěch všechny 

zúčastněné strany. Lékaři, kteří v následné diskusi zvolí nejoptimálnější postup léčby a 

farmaceutická společnost, jejíž marketing má možnost sledovat postup úvah a odhalit 

nejúčinnější postup při propagaci daného léčiva. 

9) Product placement 

Vůči reklamě, se my diváci, stáváme postupem doby stále více rezistentní. Velkou 

měrou za to může vysoká četnost spotů prakticky ve všech médiích. Z toho důvodu 

marketéři hledají pro své promované produkty stále nové cesty a komunikační kanály. 

Jednou z možností je využít právě product placementu. Jedná se v podstatě o zdůraznění 

konkrétního výrobku v průběhu děje filmu. V dobách minulých byly všechny brandy ve 

filmech a seriálech všemožně schovávány, přejmenovávány, či následně rozostřeny. Auta, 

nápoje, mobilní telefony, atd. se stávaly „bezejmennými“.  

V roce 1982 byl úspěšně využit product placement ve filmu E.T. mimozemšťan. 

Promovány byly sladkosti z produkce Reese’s, které měl E.T. v oblibě. Po uvedení snímku 

se zvýšil jejich prodej o 65% [3]. Jedna z prvních vlaštovek u nás, se objevila v dětském 

filmu, Ať žijí duchové. Děti zde radostně zpívají reklamu na Pribináček (Pramen zdraví z 

Posázaví). Dnes poskytnutí takovýchto míst je pro rozpočet filmu jedním ze základních 

příjmů. Hrdinové stříbrného plátna, jezdí konkrétními automobily, konkrétně se stravují, 

používají konkrétní mobilní techniku a též používají konkrétní medikamenty. Product 

placement má i svá úskalí. V případě necitlivého zakomponování do děje, může začít 

působit nevhodně a divák ho vnímá negativně. Příkladem z farmacie může být odkaz na 
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potravinový doplněk Arginmax ve filmu Účastníci zájezdu. Product placementu se 

v českých podmínkách hojně využívá prakticky ve všech nově vznikajících filmech, ale 

především ve všech „nekonečných“ seriálech, zvláště se zdravotnickou tematikou. 

Typickým příkladem je seriál Ordinace v Růžové zahradě. 

10) Mobilní marketing 

Mobilní marketing postupně nabývá na významu mezi komunikačními kanály 

v rámci marketingových strategií. Jeho nespornou výhodou je velká interaktivnost a 

rychlost komunikace k zákazníkovi. Se vznikem nových mobilních operátorů, zaváděním 

nových služeb a též s neustálým přírůstkem koncových uživatelů používající mobilní 

zařízení plyne, že tento trh trvale roste. Již dnes se jedná o zajímavý a značně rozsáhlý 

virtuální trh. Již v roce 2005 bylo na světě 1,6 miliardy uživatelů mobilních telefonů, což 

představovalo čtvrtinu celkové světové populace. Za jeden den bylo odesláno jedna 

miliarda textových SMS zpráv. V roce 2007 se počet SMS zvýšil na více jak 2,6 miliardy. 

V řeči čísel se jednalo o nárůst více jak 55 % z celkových 31 miliard na 69 miliard dolarů. 

MMS zprávy představovali již v roce 2006 miliardový trh. [3] Dnes se stávají stále 

populárnější a začínají se výrazně prosazovat vůči čistě informačním textovým zprávám 

SMS. Pro použití marketingu se využívá především jejich atraktivnosti sdělení pro 

cílového klienta.  

 
Každá z těchto forem či metod komunikace, má své specifické použití a efektivitu, 

v konkrétní situaci u konkrétního zákazníka. Ale dříve než můžeme zákazníka oslovit, 

musíme ho znát. A k tomu vypracujeme marketingovou strategii.  

 

 

 

 

 



David Terč: Marketingová strategie v oblasti farmaceutického průmyslu 

2010   13 
 

2) Analýzy používané v souvislosti s uvedením produ ktu 
na trh 3) 

Před uvedením nového produktu -  léčiva, je vždy potřeba, předem připravit 

důkladně vypracovanou marketingovou strategii. Jedná se v podstatě o soubor kroků, kde a 

jak námi stanovených cílů dosáhnout. Cíle musí být stanoveny tak, aby zajistily produktu 

další rozvoj a prosperitu. Vlastní marketingová strategie má za úkol nalézt, definovat a 

připravit, kde, komu a jak budou určena sdělení zprostředkovaná jednotlivými 

komunikačními kanály, v rámci takticko-komunikačního akčního plánu. Důležitým 

ovlivňujícím faktorem je, že trh je trvale dynamický a prochází neustálými změnami. To 

vyvolává určitou nejistotu a je potřeba počítat s tím, že cíle nemohou být stálé a neměnné. 

Úspěšná marketingová strategie musí obsahovat mnoho průběžných dílčích bodů cílů. 

Moderní marketingová strategie je tak podobna jakési střelbě na pohyblivý cíl, kdy jak 

střílející, tak cíl je v pohybu. V rámci úspěšné marketingové strategie vždy musíme 

vycházet ze znalostí okolí, ale i samotného podniku. 

Tři základní kroky, jež musí obsahovat marketingová strategie: 

1. analýza vnějšího i vnitřního prostředí; 

2. zjistit a definovat stav segmentace cílového trhu; 

3. vhodně použít marketingový mix, konkrétně připravený a určený přesně 

zacílenému zákazníkovi s cílem pozicovat produkt v jeho mysli. 

2.1 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 
Před formulováním postupů, jak konkrétních cílů dosáhnout, provedeme 

strategickou analýzu. Ukáže nám, na kterou část trhu se zaměřit, abychom dosáhli 

úspěšného prosazení. Analytických nástrojů se využívá celá řada. Uvedu zde základní a též 

nejčastěji využívané analýzy, jež s uvedením nového léčiva souvisejí. 

1) PEST analýza 
Metodou používanou při rozboru makroekonomického okolí nejčastěji, je P.E.S.T. 

analýza. Ta nám vnější prostředí firmy rozdělí do čtyř základních složek:  

1. politická a legislativní složka. - hodnotí politickou situaci, její stabilitu, nastavení 

procesů ve zdravotnictví, členství v různých organizacích národních (např. AIFP - 

                                                 
3) Pramen: [1 + interní informace firmy]. 
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Asociace inovativního farmaceutického průmyslu), mezinárodních (EFPIA - 

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací) a nadnárodních 

společenství (EU – Evropská Unie); 

2. ekonomická složka - zde hraje hlavní roli stav a prognóza vývoje základních 

ekonomických ukazatelů (HDP, inflace, nezaměstnanost, salda veřejných rozpočtů 

a zahraničního obchodu); 

3. sociální a demografická složka – poukazuje na životní úroveň a styl obyvatelstva, 

charakteristiku pracovní síly, vzdělanost populace, demografická struktura a vývoj 

společnosti, aplikovaná ochrana životního prostředí; 

4. technická a technologická složka – technická a technologická vyspělost společnosti, 

úroveň a rozvinutost zdravotní péče, její dostupnost;  

Cílem P.E.S.T. analýzy je najít složky, které mají pro firmu význam. Tedy ty, které 

mohou znamenat příležitost či hrozbu. Dalším výstupem P.E.S.T. analýzy, je stanovení 

určité pravděpodobnosti, s jakou k dané situaci, šanci nebo hrozbě dojde. Konkrétní případ 

hrozby pro farmaceutickou společnost může být kupříkladu regulace (snížení) výše úhrady 

pojišťovnami, pro daný segment léčiv. Příležitostí jistě je např. fúze či akvizice, 

technologické, strukturální změny, atd. Z hlediska nadnárodních farmaceutických 

společností, je P.E.S.T. analýza vytvářena též globálně pro všechny trhy zemí, kde daná 

společnost působí. Vlastní průzkum konkrétních trhů daných zemí poté probíhá na úrovni 

zákazníků (customers), konkrétní země kde firma působí (country), nákladů které vznikají 

na konkrétním trhu (cista) a působnosti konkurence na trhu (competition). Při vytváření 

P.E.S.T. analýzy lze s výhodou zakomponovat metodu 4C, která vyhodnocuje výše 

zmiňované složky. Výstupy poté mohou být například rozhodnutí, ve které zemi bude 

umístěna výroba, kde a za jakých podmínek budou produkty nejvýhodněji prodávány. 

2) Porterova analýza 5F  
Dalšími metodou analýzy odvětví a jeho rizik, je často využívaná analýza 5F (Five 

Forces). Tuto metodu vyvinul Michael E. Porter z Harward School of Business 

Administratic. Rozpracoval model, díky kterému můžeme analyzovat konkurenční síly v 

okolí společnosti. Rámcově tak lze odhalit možná ohrožení či příležitosti firmy. Cílem je 

prognóza vývoje trhu, zjištění možných rizik při penetraci do již vytvořeného a fungujícího 

trhu, možné reakce a chování konkurentů, rizika hrozící z jejich strany. Snaha je reálně 

zhodnotit předpokládanou rizikovost a profitabilitu celé aktivity. Pro účely analyzování 
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potenciálu oborového okolí daného podniku, se sleduje pět dynamických faktorů. 

Těmito faktory jsou: 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – jak složité je pro nové léčivo vstup na trh, 

jaké jsou překážky vstupu, ( administrativní, ekonomické-nutná masivní 

reklama, tradice-zavedené  produkty, atd. ); 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – jaké je konkurenční prostředí, jak silný je 

konkurenční boj, existuje v rámci trhu dominantní konkurent (podílové 

zastoupení na trhu tzv. market share, atd.); 

3. smluvní síla odběratelů – nakolik silná je pozice odběratelů, lze očekávat jejich 

spolupráci v objednávkách větších objemů; 

4. smluvní síla dodavatelů – nakolik je silná pozice našich dodavatelů, jsou to 

převážně monopolní dodavatelé, či je možný odběr surovin i jinde; 

5. hrozba substitučních produktů – kolik existuje konkurenčních léčiv, jež mohou 

substituovat naše, jak snadno může být naše léčivo nahrazeno jiným; 

 

Ve farmaceutickém průmyslu se značně projevuje ještě jedna externalita, jež má na 

samotný výstup přímý vliv a to: 

 

6. vliv politických rozhodnutí – změna v úhradovém systému (regulace) či fungování 

samotného systému zdravotnictví (reformy); 

 

Výsledkem společného působení těchto sil je informace jaké šance má náš nový 

produkt uspět v konkurenčním prostředí trhu. Viz graf 1. Vnější síly totiž působí na 

všechny firmy bez rozdílu a ty se s nimi musí stejně jako my vyrovnat. V obecné rovině 

platí jednoduchá rovnice. Čím větší je šance na náhradu našich produktů (možných 

substitutů) které firma nabízí, tím je náchylnější k možným rizikům a změnám. Stále proto 

musíme sledovat charakteristiku odvětví, jeho strukturu, vliv struktury na vlastní podnikání 

a co se může v nejbližší době změnit. Nalézt klíčové faktory úspěchu odvětví a jaký je 

přesah do jiných oblastí podnikání. Jedním z praktických výstupů může být i mapa 

konkurenčních skupin.  Pomocí mapy si zpřesňujeme pohled na firmy mající stejný nebo 

podobný záměr a strategii. Mapu tvoří body (firmy), jejichž pozice zanášíme do 

dvojdimenzionálního grafu - osové soustavy. Osy tvoří strategické proměnné, které 
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jednotlivé firmy od sebe odlišují. Příkladem může být šíře sortimentu, geografická 

působnost, intenzita marketingu, kvalita, cenová politika, atd. Na základě vybraných 

proměnných zaneseme pozice firem do mapy. Společnosti, které jsou v těsném sousedství, 

pak vytváří strategické skupiny. Obsah kruhu kolem nich vytvořený, pak proporcionálně 

zobrazuje jejich tržní podíl. Takto můžeme zjistit nejbližší konkurenty, jaké používají 

metody boje, čím se liší, jak a kam se vyvíjejí, odhadnout jejich příležitosti, rivalitu mezi 

skupinami, atd. To jsou všechno velmi cenné zdroje pro vytvářenou strategii a následnou 

taktiku, viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2 Model pěti sil, podle Michaela E. Portera (upraveno o vliv politických rozhodnutí) 

 
Pramen: [3 + vlastní zpracování] 

 

Praktický příklad: Malá lokální farmaceutická firma zabývající se potravinovými 

doplňky je jistě konkurentem nadnárodní farmaceutické společnosti. Pro ni má však tato 

malá firma prakticky nulový konkurenční význam. Pro danou firmu má však vstup velké 
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společnosti do oblasti potravinových doplňků význam zásadní.  

Konkrétním výstupem analýzy by měl být kvalifikovaný přehled, jak velká je 

skutečná rivalita mezi konkurenčními firmami. Dále jaká je hrozba substituce, jaká je 

hrozba vstupu dalších možných konkurentů, jaká je vyjednávající síla zákazníků (odborné 

společnosti, SUKL, pojišťovny, atd.) a dodavatelů (cena stanovená pro Evropské trhy 

apod.). Pokud pro všechny složky platí odpověď velká, lze očekávat, že výnosnost 

produktu bude nízká. 

2.1.2.1 Graf životního cyklu přípravku v oboru 

Dalším praktickým výstupem může být analýza životního cyklu přípravku v oboru. 

Každý preparát je totiž na trhu rentabilní pouze po určitou dobu. Je tedy potřeba zhodnotit, 

s jakou generací léčebného přípravku na trh přicházíme, zdali je propagace konkrétního 

léčiva v dané oblasti perspektivní a jak silně pozicovaný je brand, reprezentující daný 

přípravek, viz graf 1. 

 
Graf 1  Role brandu v průběhu života produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [2] 

Firma se na tomto základě může rozhodnout, zda svou pozornost a úsilí obrátí jiným 

směrem. Nové léčivo prochází třemi odlišnými fázemi životního cyklu:  

1. fáze výzkumu a vývoje až k uvedení na trh; 

2. období mezi uvedením na trh a zánikem exklusivity (např. uplynutí 
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patentu); 

3. období následující po zániku exklusivity, kdy mohou na trh vstoupit 

generické společnosti; 

Z pohledu marketinku jsou důležité všechny tři fáze. Nicméně zaměření v další práci 

bude věnováno fázím 2 a 3. Až v těchto fázích totiž marketing vstupuje do obchodního 

postavení. 

2.1.2.2 Fáze životního cyklu humánního léčivého přípravku (viz graf 2)  

Graf 2  Životní cyklus humánního originálního léčivého přípravku     

  z pohledu obchodního marketingu. 

 

Pramen: [2] 

Zaváděcí fáze 

Z ekonomického hlediska je typickým znakem pro tuto fázi poměrně nízký obrat. 

Ten je dosahován jen díky malému počtu inovátorsky orientovaných lékařů, u kterých se 

jedná o příležitostnou preskripci. V této fázi nový lék vykazuje povětšinou ztrátu, díky 

finančně náročné fázi vývoje a zkoušek. Hlavním úkolem je představení nového léčiva 

odborné veřejnosti za účasti tzv.  opinion  leaderů a investigátorů daného oboru a také 

laické veřejnosti, obvykle z řad novinářů na tiskových konferencích k tomu určených. Na 

počátku této etapy stanovíme novému léčivu cenu. Povětšinou jde o cenu od výrobce 

s přičtenou marží distribuce. Ta odpovídá rozmezí 10-33% z ceny. Léky s cenou pod 

150 Kč mohou mít 33% přirážku, na 5 000 Kč 10% přirážku. Tato degrese je realizována 

v šesti pásmech. Pokud se jedná o lék na předpis, rozhodne o výši úhrady Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky formou vyhlášky, obvykle dvakrát do roka. Pokud je úhrada 
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nižší než suma tvořená výrobcem a distribucí, vzniká pro pacienta doplatek z rozdílu cen. 

V zaváděcí fázi zcela nového preparátu, je relativně nulová konkurence. Pokud chceme 

vstoupit do již fungujícího trhu, bývá situace opačná. V obou případech má marketing 

nezastupitelnou roli v představení a etablování nového preparátu na trhu.  

     Růstová fáze 

Léčivo, které úspěšně přežije prvotní fázi své existence, přechází do fáze růstu. Ta se 

projeví charakteristickými znaky. Stoupá obrat, stoupá počet lékařů preskribující 

opakovaně náš nový preparát, dochází k zapojení nového léčiva do preskripčních algoritmů 

lékařů daného oboru. Lék poprvé generuje zisk. Zvyšují se též marketingové náklady 

zaměřené především na podporu prodeje a budování či využívání nových distribučních 

kanálů. Konkurence začíná nový preparát na trhu pečlivě monitorovat a zvažuje útok. 

Marketing má jednoznačně za úkol představit konkurenční výhody. 

     Fáze zralosti 

Lék je etablován a běžně používán. Obavy spojené z bezpečností a účinností jsou 

rozptýleny. Objevují se však silní  kompetitoři s preparáty s obdobným účinkem, nebo na 

stejné bázi. Může se jednat například o první generické přípravky po vypršení patentové 

ochrany léčiva. Zvýšené používání a přítomnost generických přípravků může vést až k 

nasycení trhu. Fáze zralosti léku je nejziskovějším obdobím, a cílem marketingu je snaha 

toto období co nejvíce prodloužit vyhledáváním nových příležitostí a k tomuto účelu 

vytvoření nových strategií. Viz graf 3. Nové příležitosti jsou často doprovázené změnou 

cenové politiky. Mnohdy v průběhu života léčiva dojde ke zjištění pozitivních vedlejších 

účinků. V SPC pak dochází ke změnám a rozšíření indikačních kritérií o spektrum dalších 

onemocnění. Marketing musí hledat stále nové segmenty zákazníků, mění i způsoby 

podpory prodeje. Fáze lze nejlépe charakterizovat vysokým, slabě, ale kontinuálně 

stoupajícím obratem. Okruh lékařů využívající léčivo je velmi široký, ale víceméně 

uzavřený. Probíhá silný konkurenční boj. Strategie, kterou marketing volí je udržení 

získaných podílů na trhu s opatrným nárůstem. 

Fáze zániku 

Marketingová strategie má za úkol udržet objem prodejů a oddálit, či zpomalit 

rychlost zániku. Léčivý přípravek může stále generovat zisk, ale pouze za předpokladu, že 

je promován s minimálními náklady. Lékaři se zažitým preskripčním algoritmem 

zachovávají léčivu přízeň. Jedním ze stimulů používaným pro udržení léčiva na trhu je 
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snížení ceny, které mu pomůže obstát v konkurenci. 

V praxi platí, že vždy, kdy produkt přechází mezi jednotlivými životními fázemi, 

přicházejí v úvahu pouze dvě varianty. Růstová, či poklesová. Stejná situace v podstatě 

nastává i u života firmy jako celku. Šéf Intelu Andrew Stephen Grove nazývá tyto 

okamžiky Strategickými Inflexními Body (SIP - Strategic Inflection Point) [5]. Další 

rozvoj, či pokles tedy vždy závisí na vhodné volbě další strategie/taktiky. Viz graf 3. 

 

Graf 3  Strategické Inflexní Body (SIP – Strategic Inflection Point) 

 
Pramen: [5] 

 

Klíčovým faktorem pro úspěch kterékoli marketingové strategie, je znát svého 

zákazníka. Byť koncovým uživatelem léčiva je vždy pacient, vlastním zákazníkem je 

z pohledu farmaceutických společností odborník, tedy lékař, který daný preparát pacientovi 

doporučí a předepíše. Tento model platí vždy, až na výjimky, volně prodejných léčiv. 

K jednotlivým rozhodnutím vedou každého člověka zcela jiné pohnutky a důvody. Tak je 

tomu i při rozhodování lékaře o volbě vhodného léku pro svého pacienta, aby z něj 

maximálně těžil. Abychom tedy dokázali odborníka zaujmout, musíme znát silné i slabé 

stránky jak našeho preparátu, tak celé společnosti, ale i konkurence. To nám pomůže 

vybudovat vhodnou strategii a taktiku v rámci konkurenčního boje o zákazníka. Odpovědi 

na tyto otázky poskytne mimo jiné i tzv. SWOT analýza. 

3) SWOT analýza 
Albert Humphrey ze Stanfordovy univerzity vytvořil SWOT analýzu již 

v šedesátých letech dvacátého století. Jde o analytický nástroj, pomocí něhož můžeme 
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charakterizovat silné a slabé stránky daného produktu v prostředí příležitostí a hrozeb 

daného trhu. Název skrývá opět akronym. Jednotlivá písmena pochází z počátečních 

písmen anglických slov Strong - silné stránky, Weakness - slabé stránky, Oportunities - 

příležitosti, Threats - hrozby. Silné a slabé stránky hledá a klasifikuje k vnitřnímu prostředí 

firmy a daného produktu. Příležitosti a hrozby vyhledává v externím prostředí – trhu. 

Výborným nástrojem pro specifikování jednotlivých hledisek, např. silných - slabých 

stránek, je kupříkladu brainstorming v rámci marketingového týmu případně společný 

s vyšším managementem společnosti. V dalších fázích příprav je též vhodná účast 

reklamních specialistů z vybrané agentury. Poté vše roztřídíme dle relevance a důležitosti 

ke zpracování ve SWOT. Následně mohou všichni zúčastnění kvantifikovat hodnocení 

jednotlivých položek. Zhodnotíme a spočítáme váhu jednotlivých, např. slabých stránek a 

seřadíme je podle váhy. Ve výsledku se musíme rozhodnout, jak se zpracovanými výsledky 

naložit, co realizovat. 

SWOT analýza umožňuje nalézt jednotlivé niance a vazby mezi silnými - slabými 

stránkami a příležitostmi - hrozbami. Takové vazby pomáhají stanovit nejvhodnější 

strategii jak realizujícímu marketérovi, tak samotnému managementu firmy. V rámci 

stanovení marketingové strategie je SWOT analýza velmi přínosný nástroj. Další výhodou 

je možnost nastavení a optimalizace procesů. Výstupem je pro nás možnost volby při 

tvorbě např. taktického plánu. 

• strategie Max-Max (SO) - Maximálně vytěží ze silných stránek a maximalizuje 

příležitosti. Jde o útočnou strategii. Stimulace veškerého vnitřního potenciálu, Růst, 

stabilizace, nebo posilování postavení a pozice. Strategie lídra trhu; 

• strategie Min-Max (WO) – Minimalizuje slabé stránky a maximalizuje příležitosti. 

Snaha omezit slabiny. Využití partnerství, kooperace. Změna strategie; 

• strategie Max-Min (ST) – Maximálně vytěží ze silných stránek a minimalizuje hrozby. 

Diverzifikace portfolia. Ochrana dosažených pozic a zákazníků. Tvorba rezerv. 

Příprava taktiky na období minimalizovaných hrozeb; 

• strategie Min-Min (WT) – Minimalizuje slabé stránky a též minimalizuje hrozby. 

Ústupová strategie. Kompromisy. Opuštění pozic. Hledání jiných tržních mezer, 

možností; 

SWOT analýza se používá pro strategické (dlouhodobé) plánování marketingových 

kampaní. Díky ní jsme schopni zhodnotit, jak firma funguje, nalézt neefektivní či 
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nefunkční části strategie, ale také vypátrat nové příležitosti k růstu.  

Přes její relativní jednoduchost a funkčnost má tento systém analyzování též své 

limity a tudíž kritiky. Jejím omezením je vyjádření výstupu spíše kvalitativního charakteru. 

Například Jaroslav Jirásek [6] na SWOT analýze kritizoval především pro její statičnost, 

subjektivnost, konzervativnost. 

2.2 Právní aspekty propagace léčiv 
Lék jako produkt je vázán mnoha pravidly. Analýza vnějšího prostředí spočívá nejen 

v důsledném průzkumu trhu, ale též v důsledné analýze a znalosti právního rámce země, 

kde bude nový preparát promován. Důležitým faktorem je, zdali se jedná o volně prodejný 

lék, doplněk stravy, nebo lék vázaný na doporučení a preskripci lékaře. Dále pak, zda je lék 

hrazen z veřejného zdravotního pojištění a zda má plnou, částečnou, či nulovou úhradu 

tímto systémem.  

Obecný právní rámec pro realizaci lékové politiky v České republice, vytváří tyto 

legislativní normy: 

- ústavní principy a Listina základních práv a svobod; 

- zákon č. 160/1992, o zdravotní péči v nestátních zdravotnických organizacích; 

- zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., upravuje úhrady léků 

z veřejného zdravotního pojištění; 

- vyhláška MZ č. 57/1997 Sb., stanovuje konkrétní léčivé přípravky, které budou 

plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; 

- zákon o cenách č. 526/1990 Sb., nastavuje regulační možnosti v dané oblasti; 

- zákon o léčivech č. 79/1997 Sb., komplexně upravuje možnosti všech léčiv 

v oblasti výzkumu, výroby či přípravy, distribuce, kontroly, oblasti registrace, 

předepisování a výdaje na léčivé přípravky. Též je zde vymezena působnost orgánů 

státní správy zasahující do oblasti humánních léčiv jako je ministerstvo 

zdravotnictví, ministerstvo vnitra, spravedlnosti, obrany a Státní ústav pro kontrolu 

léčiv; 

- zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., novelizovaný zněním zákona č. 25/2006 

Sb., Tato novela nastavuje pravidla pro reklamu na humánní léčivé přípravky. 

Zákon se vztahuje na zadavatele, zpracovatele, šiřitele reklamy, dále na odborníky, 

a to také v situaci, kdy se zúčastňují farmaceutickými společnostmi 
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sponzorovaných nebo reklamních akcí jako jsou například setkání odborníků, 

vědecké konference, představení nových léčiv, atd. Dále pak zákon nastavuje 

pravidla pro využívání reklamních vzorků. Tato novela má za účel transpozici části 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001, o 

kodexu Společenství týkající se humánních léčivých přípravků ve znění směrnice 

2004/27/ES, kterou byla tato směrnice změněna; 

 

Výstupem všech provedených analýz by měla být data pro vhodnou marketingovou 

strategii. Než ji ale začneme uvádět do praxe, musíme zhodnotit, zdali vyhovuje 

následujícím kritériím. 

• souladu – vždy je zapotřebí, aby metody vedoucí k dosažení jednotlivých cílů, byly 

souladu se závěry konkrétních analýz. Účelem je zhodnotit, jak společnost při 

dosahování cílů využívá postupy těžící z předností společnosti (produktu), či jak 

reaguje na možná rizika, atd.; 

• proveditelnosti – cíle musí být stanoveny jako proveditelné. To znamená reálné 

v daném časovém úseku. Dále hodnotíme, zda je na realizaci dostatek zdrojů. 

(budget, personál, atd.); 

• přijatelnosti – musíme též zhodnotit ziskovost dané strategie, Možnost rizik (např. 

finančních, konkurenčních), přijatelnost strategie z hlediska etiky a práva, 

přijatelnosti pro ostatní členy trhu, vyhodnotit požadavky veřejnosti, atd.; 

2.3 Segmentace a stav cílového trhu 
Segmentací trhu rozumíme proces plánování, kterým rozdělujeme celkový trh na 

jednotlivé cílové skupiny zákazníků. Tyto jsou pak homogenními celky, lišící se svými 

potřebami. Takové rozčlenění nám poté umožní zvolit nejvhodnější segment trhu a 

zákazníků, pro kterou bude naše marketingová strategie maximálně efektivní a bude 

nejlépe odpovídat námi stanoveným cílům. Segmentace trhu vlastně umožní marketingu 

pracovat cíleně. Samotná segmentace probíhá v několika krocích. 

1. Fáze průzkumu trhu 

Tato fáze zahrnuje především marketingový průzkum. Jejím úkolem je vyhodnotit 

možnosti trhu. To se týká především odhadu budoucí poptávky a prodejů, či konkurence. 

Marketingový průzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování dat, které nám 
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zobrazí hlavní ukazatele trhu. Ve své podstatě nás vede k pochopení trhu a jeho požadavků. 

Zobrazuje nákupní chování zákazníků, kvalitu distribuce, efekt propagace a reklamy. Dále 

ukáže interní i externí chování (vnímání) firmy, její cenové politiky, ale i efekt 

marketingového řízení. Stěžejním bodem, je předem si vymezit segmentační kritéria. 

Průzkum trhu povětšinou provádíme pomocí dotazníků. Abychom však věděli na co a jak 

se respondentů zeptat, musíme si otázky předem připravit. Je tedy potřeba vybranou 

skupinu neformálně oslovit tak, abychom mohli porozumět jejím potřebám, postojům, 

motivacím či chování v rámci trhu. Na základě toho připravíme formalizovaný dotazník. 

Vlastní dotazování je možno provést pomocí vlastních sil, např. sales force, či oslovit 

renomovanou firmu. Další možností získání informací jsou neformální setkání na 

kongresech, elektronické formuláře na internetu, atd. 

Velmi užitečné jsou informace: 

• demografické (věk, pohlaví, atd.), psychografické (životní styl, osobní 

charakteristiky, atd.) a mediagrafické údaje o respondentech; 

• povědomí o produktu (brandu) a jeho hodnocení; 

• postoje k dané kategorii, generaci, atd. léků; 

• možné způsoby využití léčiva; 

• požadované vlastnosti léčiva a jeho význam pro pacienty; 

2. Fáze vytvoření jednotlivých segmentů 

Zde přichází analytická část. Odpovědi respondentů zpracujeme, zanalyzujeme a 

roztřídíme. Po vyhodnocení rozdělíme klienty do jednotlivých homogenních skupin, podle 

předem stanovených kritérií. Trh v praxi segmentujeme tak, že výsledky dotazníků 

zaneseme do tabulek, kde nám vzniknou skupiny, které mají podobnou charakteristiku 

(podobné priority, postoje, věk, atd.) a podobné potřeby. Tyto jednotlivé skupiny si 

pojmenujeme podle dominantních znaků. Tyto dominující znaky potom jednotlivé skupiny 

rozlišují a v podstatě určují, jak k nim budeme přistupovat. Cílem je vytvořit dostatečný 

počet odlišných segmentů. 

3. Fáze tržního zacílení 

V této fázi vyhodnotíme vhodnost jednotlivých segmentů. Zvolíme tak konkrétní 

segment, kam kampaň v rámci marketingové strategie nasměrovat. Poté, co jsme si 

vytvořili dostatečný počet skupin, je třeba vyhodnotit atraktivitu a zvolit takový segment 

nebo segmenty, na které se chceme zaměřit. Tak v podstatě vybereme nejvhodnější klienty, 
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u kterých lze zajistit či očekávat jistou afinitu k předepsání nového léčiva (např.: účastníci 

studií, investigátoři, inovátoři, atd.). Efektivní segment trhu z hlediska marketingové 

kampaně pak musí být. 

• měřitelný – jaký počet klientů pojímá, jak velký obrat realizuje konkrétní segment, 

atd. Vlastnosti jednotlivých skupin musí být konkrétně měřitelné; 

• přístupný – je potřeba, aby byl dílčí segment trhu efektivně dosažitelný a 

obslužný; 

• dostatečně veliký – aby se segmentům vyplatilo servis poskytovat, musejí být 

rozsáhlé, ale hlavně vždy dostatečně ziskové. Segment je nejširší možnou 

homogenní skupinou, pro kterou je marketingová kampaň vytvořena a která danou 

skupinu oslovuje; 

• rozlišitelný – segmenty nesmějí být statické. Je nutné mít možnost jejich velikost 

navyšovat. Musejí být schopny reagovat na rozdílné marketingové mixy a 

kampaně; 

4. Fáze volby vhodné marketingové strategie 

Tato fáze má za úkol získat a udržet danou pozici na cílovém trhu. 

Různá hlediska segmentace využívaná marketingem ve farmacii: 

• geografická segmentace – rozděluje trh dle geografických kritérií. 

(oblast, region, teritorium, státy, města a obce, atd.); 

• demografická segmentace – rozděluje trh podle demografických charakteristik 

(věk, pohlaví, rodinný stav, velikost rodiny, atd.); 

• psychografická segmentace – člení trh podle příslušnosti k společenským třídám, 

životního stylu a osobních charakteristik (sociální třída, životní styl, osobnost, atd.); 

• socioekonomická segmentace – zaměřuje se na koupěschopnost a strukturu výdajů 

(měsíční příjem, povolání, vzdělání, příjem rodiny, atd.); 

• etnografická segmentace – (náboženství, rasa, národnost); 

• fyziografická segmentace 

o kvantitativní hledisko (váha, výška, obvod prsou, velikost nohy); 

o kvalitativní hledisko (zdravotní stav, kvalita vlasů, typ pleti); 

• behaviorální segmentace - zákazníci se rozdělují do skupin podle nákupního 

chování (příčiny chování, stupeň připravenosti ke koupi, frekvence nákupu, míra 

užívání, připravenost k nákupu, nákupní příležitost, znalost výrobku, četnost užití, 
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atd.) 

Důvody segmentace trhu 

Důvodem segmentace trhu, je oslovení pouze těch zákazníků, kterým je nabídka 

určena. To povede k efektivnějšímu uspokojení potřeb našich zákazníků.  Reklamní 

aktivity budou účinnější a efektivnější. Úspoře finančních prostředků díky kvalitnímu 

zacílení. Komunikace pro cílovou skupinu bude srozumitelnější a tím opět efektivnější. 

Tím, že každá firma usiluje o něco jiného, dochází k ovlivnění či eliminaci rizik 

konkurenčních válek. Vhodná segmentace trhu má za cíl získat konkurenční výhodu. 

Využití segmentace trhu: 

• plánování marketingových kampaní; 

• plánování soutěží pro spotřebitele či věrnostních programů; 

• tvorba propagačních a informačních reklamních sdělení; 

• vývoj nových molekul a produktů; 

• analýzy jednotlivých internetových projektů; 

Nalézá odpovědi na tyto otázky: 

• komu je kampaň určena a jaká je cílová skupina zákazníků; 

• kdo jsou naši zákazníci, co přijmou nebo naopak odmítnou; 

• co konkrétně chtějí, kolik jsou za to ochotni zaplatit; 

• jaké jsou jejich potřeby, požadavky; 

• co na nás oceňují, kdo by měl mezi ně patřit a na jaký typ se budeme zaměřovat; 

2.4 Fáze tržního umístění - Positioning 
Positioning je určitý proces, který u zákazníka vytváří pocit vnímání značky dané 

firmy. Tento pocit ovlivňuje mnoho proměnných (např. poměrem kvalita/cena, možnosti 

distribuce, úhrada pojišťoven, atd.). Positioning je vždy relativní. To znamená, že daný 

produkt svou pozici v myslích potenciálních zákazníků mění např. v porovnávání 

s konkurencí, v čase, atd. To samo o sobě zobrazuje imaginárnost positioningu. Jedná se o 

„pocit“ či vjem klienta/zákazníka. Existuje pouze v jeho mysli. Firmy se samozřejmě snaží 

klienty přiklonit na svou stranu reklamou či ostatní marketingovou komunikací. Výslednou 

pozici a hodnotu jednotlivých brandů si však spotřebitelé utváří sami. Cílem tedy je najít u 

klientů jistou niku, kterou následně značka obsadí. Positioning je na rozdíl identity brandu 

krátkodobý. Jedná se o součást vnímání brandu či dané značky. Jde o tu část, kterou se 
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marketér rozhodne komunikovat směrem ke svým zákazníkům, kterou produkt odliší.
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3) Tvorba marketingového plánu 
Marketingový plán tvoří soubor úkonů, které mají za úkol zajistit realizaci vlastního 

marketingového projektu/kampaně. Každá farmaceutická společnost používá vlastní 

vzorec marketingového plánu. Zásadní rozdíly najdeme především ve firemní kultuře a 

politice např. originální – generická společnost. Každá firma má odlišný přístup k 

marketingovému plánování. Každý marketingový plán se pak orientuje podle předem 

stanovených kritérií. 

3.1 Stanovení hlavních cílů a strategie  
Cíle a strategii daného produktu, zvolíme pro konkrétní časové období. Uvádíme zde 

svou představu strategie, efektu, atd., kterou následně v dalších kapitolách rozpracujeme. 

3.2 Situační analýza 
Situační analýza rozebírá současný stav produktu ve vztahu k trhu. Tento důkladně 

analyzuje a hodnotí, jak si produkt stojí v rámci konkurence. To znamená, jak je 

konkurencí vnímán a na druhou stranu jak je vnímán odborníky. Validní podklady pro 

analýzy si zajistíme marketingovým výzkumem. Dalším krokem je vyhodnocení takto 

zjištění informací. Zde je nepostradatelná SWOT analýza, za pomoci které zjistíme 

postavení firmy, či produktu na trhu, ale též úspěšnost minulé marketingové strategie. Dále 

nám poskytne náhled na naše silné - slabé stránky a příležitosti či hrozby. Můžeme tedy 

najít nové příležitosti na daném trhu, či eliminovat hrozby, které na nás čekají. 

3.3 Faktory kritické d ůležitosti 
Jedná se o předvídatelné nebo známé události, které významně ovlivní trh. Tímto 

faktorem může být např. účast v tendru plánovaného státního plošného očkování. 

3.4 Marketingové cíle 
Stanovením cílů si vlastně vytváříme projekci o situaci produktu v budoucnosti. Cíle 

mohou být vztaženy k prodejním výsledkům (např. nárůst objemu obratu antipyretika XY 

o 3% do konce kalendářního roku, či zvýšení podílu na trhu ze současných 50 % na 75 %). 

Vztaženy mohou být přímo k zákazníkům (např. kolik nových, jakých klientů získáme pro 
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náš preparát XY, atd.), či produktu (např. „1. dubna uvedeme na trh inovativní 

konjugovanou vakcínu proti pneumokokům“), atd. Důležité je, stanovit si a zaměřit se na 

maximálně 3 hlavní cíle. Naše aktivity tak nebudou rozmělňovány dalšími a především 

získáme prostor soustředit se na důležité cíle. 

Cíle by měly být definovány dle souboru pravidel SMART. Vždy totiž musíme dbát 

na to, abychom si je stanovili přesně specifikované, změřitelné, vhodné (potřebné), 

realizovatelné a časově je ohraničili. SMART je další akronym skrývající anglická slova 

Specific, Measurable, Aligned, Realistic, Timed. 

1. specific (specifický) - cíl si musíme stanovit velmi konkrétně. Nestačí popsat, že např. 

pomocí sales force, oslovíme s produktem lékaře a lékárníky. Vždy je nutné 

konkretizovat jaké lékaře a lékárníky, např. dle vedené klasifikace potenciálu; 

2. measurable (měřitelný/vyhodnotitelný) - všechny naše cíle musejí být měřitelné a 

vyhodnotitelné. Pokud je takto nenastavíme, hrozí nebezpečí, že se nedozvíme, jak a 

jestli jsme cíl splnili, či nikoli. (Příklad: pokud si stanovíme cíl „Získat pro náš nový 

preparát XY nové klienty”, nic nám to neřekne. Neuvádíme ani kolik a jakých nových 

klientů potřebujeme dosáhnout. Získáme-li jich např. patnáct, je to dost, nebo málo. A 

kteří z oněch patnácti jsou pro nás důležití a jaké jsou parametry důležitosti. Správně 

stanovený cíl musí být konkrétní. Např. Získáme 15 nových klientů z řad pravidelných 

uživatelů kompetitivních přípravků, kteří budou generovat nárůst o 5% v celoročních 

prodejích našeho přípravku XY; 

3. aligned  (potřebnost/vhodnost) - každá aktivita směřující k nějakému cíli, musí být 

zvolena tak, aby oslovila a profitovaly z ní všechny zúčastněné strany. Pacient, lékař, 

farmaceutická společnost i zdravotní systém (stát). Jakýkoli krok musí vždy odpovídat 

potřebám svého (svých) příjemců. Příkladem může být úspěšné zahájení plošného 

očkování proti pneumokokům nejmladší dětské populace od ledna 2010. Společnost 

GlaxoSmithKline připravila ve spolupráci s distributorskými společnostmi takzvaný 

„startovací balíček“ vakcín proti pneumokokům, u nichž garantovala splatnost od 

vystavení faktury 180 dní a dále pak komisní prodej látek. I díky tomu byla prolomena 

počáteční nedůvěra stran pediatrů. Vyhovovalo jim, že nebudou nuceni ohrozit 

provozní cash flow ordinace nemalými investicemi do nákupu látek a následně 

zpožděnými platbami od pojišťoven. Ze zvolené marketingové strategie společnosti 

GlaxoSmithKline neprofitovala tedy pouze sama farmaceutická společnost, jejíž 
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preparát tak získal konkurenční výhodu, ale především očkované děti, které získají 

časnou ochranu proti nebezpečnému onemocnění a též lékaři, kteří minimalizovali 

riziko investování do očkovacích látek na minimum. Dále nelze zcela opominout dopad 

pro celou populaci v rámci růstu kolektivní imunity proti pneumokokům tím, že se 

očkovací látka stala dostupnou od prvního okamžiku spuštění plošného očkování; 

4. realistic (realistický) - pro úspěch musí být cíl vždy ambiciózní, ale reálně splnitelný. 

Musí vycházet z dostupných informací, analýz a historických zkušeností tak, aby 

přirozeně motivoval. Příkladem nevhodně zvoleného cíle může být navýšení prodejů 

na dvojnásobek za situace, že jsme lídry trhu a trh samotný stagnuje; 

5. timed (časově ohraničený) - nezbytnou součástí úspěšného plánování je stanovení 

časového rámce pro každou dílčí činnost vedoucí ke stanovenému cíli. 

3.5 Marketingová strategie 
Situační analýza nám zjistí aktuální situaci a stav firmy, trhu, atd. Pomocí 

marketingových cílů plánujeme, kam se chceme posunout, kde chceme v budoucnosti být. 

Důležitým momentem jakékoli marketingové strategie je načasování vstupu na trh a 

správné zasažení zvolené cílové skupiny. Klíčové je, aby neexistovaly legislativní, 

konkurenční či jiné překážky. V opačném případě je marketingové působení na spotřebitele 

nemožné, či neúčinné. Dále pak by neměli existovat identické produkty, se kterými chce 

firma na trh vstoupit. 

Marketingová strategie v podstatě řekne, kde námi stanovených plánů dosáhnout. 

Abychom toho dosáhli, je nutno vyřešit následující. 

1. segmentaci (Segmentation); 

2. zacílení (Targeting); 

3. pozicování - vjem zákazníků (Positioning); 

 

1) Segmentace (Segmentation) 
Segmentace je pro vytvoření úspěšné marketingové strategie stěžejní. Trh je nutno 

správně rozdělit a pokrýt právě ty segmenty, které jsou pro dosažení námi stanovených cílů 

nejvhodnější. V rámci tvorby marketingové strategie hledíme především na dva praktické 

aspekty. 



David Terč: Marketingová strategie v oblasti farmaceutického průmyslu 

2010   31 
 

1. celková přitažlivost jednotlivých cílových skupin (např. počet, velikost, růst, 

efektivnost, obslužnost, rizikovost, atd.); 

2. zvolené cíle dané marketingové strategie, versus zdroje, které může firma 

k jejich dosažení vynaložit; 

Elementární otázkou je, zdali jsme schopni v dané oblasti trhu konkurovat ostatním. 

Pokud nalezneme konkurenční výhody a jsme schopni se od kompetitorů odlišit, máme 

v daném segmentu trhu šanci. Následně musíme rozhodnout, které ze skupin se stanou 

cílové.  

Nejjednodušší je zaměřit se pouze na jeden segment, jednu cílovou skupinu. Tím 

můžeme dokonale přizpůsobit strategii potřebám a přáním zákazníků. Můžeme také 

podpořit silnější postavení na trhu, či snížit provozní náklady úsporami v oblasti 

propagace. Tato jednoduchost skrývá však svá rizika. Pokud by některý z kompetitorů byl 

úspěšnější, můžeme daný segment zcela ztratit.  

Rozdělením trhu do skupin v kombinaci se zacílením nejvhodnější cílové skupiny 

klientů, získáme účinnou a efektivní marketingovou strategii. Znalost potřeb targetovaných 

zákazníků pomáhá při účinné cenové strategii, výběru distribučních kanálů, tvorbě a cílení 

reklamních sdělení i školení reprezentantů. Segmentace může být též užitečným nástrojem 

pro vlastní plánování a kontrolu. Díky ní jsme schopni vytvořit odhad obratu v 

jednotlivých skupinách a nastavit jednotlivé rozpočty aktivit vůči cílovým skupinám. Na 

druhé straně, ze segmentace těží i samotný zákazník. Vše se tvoří především proto, aby byl 

maximálně uspokojován. 

2) Zacílení (Targeting) 
Targeting je důsledná znalost svých zákazníků a jejich potřeb a způsobech jejich 

rozhodování. Ze zákona nesmíme o klientech sbírat osobní informace. Pozornost se tedy 

zaměřuje na jejich chování v rámci profese, respektive dané skupiny léčiv. Z hlediska 

dlouhodobé strategie potřebujeme definici klíčových zákazníků. I zde totiž platí Paretovo 

pravidlo, že 20 % zákazníků nám zajistí 80 % obratu. Z tohoto důvodu je klienty třeba 

důsledně klasifikovat, identifikovat jak na trhu působí. To pak určuje styl přístupu k nim. 

Vždy je třeba volit individuální přístup a vytěsnit snahy paušalizování. Z tohoto vyplývá, 

že je zcela neefektivní, zaměřovat se na celý trh. Následným krokem musí být volba cílové 

skupiny zákazníků. Ve vlastním rozhodování zákazníků hrají roli různé motivy a důvody. 

Proto si rozdělujeme klienty do několika skupin-kategorií. Příkladem mohou být: 
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Iniciátoři, Ovlivňovatelé, Rozhodovatelé, Uživatelé, Kontroloři.  

Jochen Kalka a Florian Allgayer rozvíjeli ve své publikaci Marketing podle cílových 

skupin [3] další pohledy na členění zákazníků. Segmentovali evropskou společnost podle 

zájmů, trendů a očekávání. Vytvořili 32 skupin, s různými pohledy na to jak žijeme, co 

kupujeme, čím se řídíme. Vlastnímu dělení pak nepodřizovali sociodemografické znaky 

jako věk, vzdělání, příjem, ale podmínky stanovovali na základě sociopsychyckých rysů. 

Původní studie otištěny v německém časopise Marketing&Media. Jednalo se o sérii tří 

článků. Sinus-třídy Sinus Sociovize, Semiometrie TNS Infratestu, Galaxie cílových skupin 

Heidelberského institutu pro výzkum trhu GIM – společnost pro inovativní zkoumání trhu. 

 

3) Pozicování (Positioning) 
Pozicování je posledním, ale neméně důležitým bodem strategie. Cílem je vnuknout 

klientovi hodnoty, které mu pomohou spojit si je s naším brandem. Jedině tímto způsobem 

lze zajistit vysokou pravděpodobnost v preferencích našeho produktu před konkurenčními. 

Jestliže brand manager či firma neprovede správné umístění/pozicování svého produktu, 

zákazníci nebudou vědět, proč preferovat právě ten.  

3.6 Takticko-komunika ční plán 
Taktický plán rozpracovává strategii do konkrétních aktivit a úkolů, které zajistí její 

úspěšnost. Většina aktivit se vztahuje ke komunikaci se zákazníky. Mohou se zde rovněž 

začlenit i další úkoly vyplývající z analýz. Vlastní Akční/taktický plán rozpracovává 

takzvaný Marketingový mix. Ten je třeba rozpracovat do konkrétní podoby.  Velmi přesně 

musíme popsat: 

• co bude provedeno; 

• co je cílem naší konkrétní aktivity; 

• kdo danou aktivitu zajistí a kdo za ní bude odpovědný; 

• nastavit časový plán dané aktivity; 

• určit očekávané marketingové náklady; 

1) Marketingový mix 4P / 7P 
Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v učebnici marketingu Marketing (Grada 

Publishing 2004) definici marketingového mixu: „Marketingový mix je soubor taktických 
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marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ [1] 

Marketingový mix v podstatě zobrazuje a tvoří postup, jakým způsobem vzbudit poptávku 

po produktu. Kroky jsou rozděleny do čtyř skupin:  

• produkt (Product), označuje samotný léčebný preparát ale též kvalitu, design, obal, 

image výrobce, značku, přidružený servis a služby atd. označuje v podstatě vše, co z 

pohledu spotřebitele rozhoduje o tom, jak jsou jeho očekávání uspokojena; 

• cena (Price), za kterou se produkt prodává. Cenová hladina produktu by měla odrážet 

snahu o dosažení zisku. Výsledná cena zahrnuje nálady spojené s výrobou, vývojem a 

inovací produktu (změny v indikacích), marketingovou komunikací a servisem, atd. 

Cena však neodráží jen záměry společnosti o budoucím rozvoji. Vztahuje se též na 

slevy, termíny a podmínky placení, náhrady či úvěry; 

• propagace (Promotions) nastavuje možnosti, jak se o produktu zákazníci dozví (přímý 

prodej, podpora prodeje – sales team, reklama, public relations, atd.); 

• místo (Place) udává, kde a jak (za jakých podmínek) bude lék prodáván, dodáván, atd. 

Cíle marketingu je co nejkvalitnější distribuce, při minimalizování nákladů s tím 

spojených. Obsahuje distribuční cesty, dostupnost distribuční sítě, zásobování a 

dopravu; 

Ve farmaceutickém průmyslu je vhodné aplikovat ještě další „P“. People – lidé, Process – 

procesy a Physical evidence. 

• lidé (People) jsou všichni, kdo přicházejí do styku se zákazníkem v souvislosti se 

službou jemu poskytovanou. Klasickým příkladem jsou medicínští representanti, kteří 

přinášejí odborné veřejnosti (lékařům a lékárníkům) informace o preparátech. Dále se 

jedná o např. o medical advisory, farmakovigilance a další. Jejich vystupování musí být 

ve shodě s korporátní identitou; 

• procesy (Process) Jde o podobu a nastavení procesů, do kterých jsou služba nebo 

produkt napojeny a jsou jeho podporou; 

• skutečný efekt (Physical evidence) Jedná se o poskytnuté reference, konzultace, 

kazuistiky vztahující se k problematice a preparátu. Úkolem je ukázat zákazníkovi jaký 

bude přínos léčby, za použití našeho léčiva; 

Philip Kotler ve svých publikacích zdůrazňuje a radí, že ke správnému použití 

marketingového mixu, se marketér musí vcítit do role zákazníka. Marketingový mix se pak 
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změní ze 4P na 4C:  

• Produkt  > zákaznická hodnota  (Customer Value); 

• Cena   > náklady zákazníka  (Cost to the Customer); 

• Místo   > pohodlí zákazníka  (Convenience); 

• Propagace  > komunikace se zákazníkem (Communication); 

Z tohoto nám vzejde, že zákazník požaduje vysokou hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a 

komunikaci, a přitom minimální propagaci. Abychom uspokojili potřeby zákazníka, 

musíme zohlednit tyto faktory a vztahy. Tyto lze pak zobrazit takto. 

• Produkt  > řešení potřeb zákazníka (customer solution); 

• Cena   > náklady vznikající zákazníkovi (customer cost); 

• Místo/Distribuce > snadná dostupnost  (convenience); 

• Propagace  > komunikace   (communication); 

 

Každá ze složek marketingového mixu je vždy zcela svébytným oborem. Cílem tedy 

musí být použití inovativních řešení tak, abychom předčili konkurenci. Peter Ferdinand 

Drucker kdysi prohlásil větu která je plně poplatná dodnes: „Podnikání má dvě - a pouze 

dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky: vše 

ostatní jsou náklady.“ [10] 

Taktické komunikační plány produktů ve farmaceutickém businessu vždy obsahují: 

Kritéria cílení: 

• navštěvovaní specialisté a kritéria zařazení do cílové skupiny; 

• navštěvovaní specialisté a jejich pozice v produktové skupině; 

• frekvence návštěv cílové skupiny; 

Způsob komunikace: 

• popis jak dosáhneme stanovených cílů v souladu s globální, lokální strategií, atd.; 

• volba správné formy a komunikačního kanálu; 

Klíčové akce: 

• vysvětlení činností uvedených v akčním plánu; 

• jaké tištěné propagační materiály budou použity, jaký mají účel a jak budou 
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použity; 

Reklama: 

• Jaké použijeme komunikační kanály; 

• co nám to přinese; 

• jaké použijeme média a kolikrát a co v nich budeme inzerovat; 

Mailing: 

• jaké informace uvedeme v mailingu lékařům; 

• kteří lékaři budou zahrnuti do seznamu příjemců. (příp. jaká specializace); 

• jaký je celkový počet lékařů ve zvoleném segmentu; 

• účel/přínos mailingové kampaně; 

Postmarketingové Studie (PMS): 

• jaké lékaře a kolik jich zapojíme (které specialisty); 

• kolik pacientů bude sledování zahrnovat (dle jakých kritérií); 

• účel/přínos provedení postmarketingového sledování; 

Sponzoring: 

• konkrétně co, kde, kdy, jak; 

Účast na kongresech a sympoziích národní úrovně: 

• kdo a z jakého důvodu; 

Místní, regionální události, schůzky: 

• popis účelu a podmínky organizace takových schůzek; 

PR-aktivity vztahující se k produktu: 

• pro konkrétní produkt související s konkrétními událostmi; 

Investigátoři a KOL, kteří jsou ochotni hovořit ve prospěch produktu: 

• náhrady, indikace, omezení, podmínky, apod.; 

Vzorky a slevy: 

• vzorky: kolik, pro koho, za jakým účelem; 

• slevy: trvání, komu, za jakým účelem; 

 

3.7 Měření a kontrola 
Vždy musíme mít možnost, jak si ověřit, zda je současné nastavení marketingových 

procesů v dané kampani efektivní nebo ne. Je tedy velmi důležité, předem si stanovit 
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jakým způsobem a v jakých intervalech budeme vyhodnocovat výsledky plnění cílů 

marketingového plánu. Ideální, ale v praxi ne příliš reálným stavem, je kontinuální 

informace o plnění stanovených cílů a stavu dané kampaně. To není zcela možné a tak se 

stanovují pevné termíny. Měsíční, kvartální, cyklové, roční, atd. Jestli-že si stanovíme 

vyhodnocování marketingového plánu v měsíčních intervalech, roční prodejní i 

marketingové cíle musíme rozpracovat do konkrétních cílů jednotlivých měsíců. Příkladem 

může být uvedení nové konjugované pneumokokové vakcíny s inovativním konceptem 

nosiče na český trh. Marketingový plán stanovil 30% penetraci vakcíny za první tři měsíce 

v tržních podílech, vůči konkurenční vakcíně. Nárůst měl činit cca 10% měsíčně po dobu 

prvních třech měsíců. Kontrola byla zvolena sledováním IMS dat v intervalu jednoho 

týdne na úroveň každého okresu. Výsledkem bylo sledování vlivu marketingové kampaně, 

s možností průběžného hodnocení a úpravou dílčích sdělení klientům. 

 

3.8 Úskalí tvorby marketingového plánu 
Vlastní struktura marketingového plánu a její dodržení je velmi důležitá pro 

úspěšnost celého projektu. Nesmíme však zůstat strnulí a v případě potřeby, přizpůsobit 

strukturu daným podmínkám a situaci. To platí i pro případ takzvaných 

„standardizovaných postupů“ zavedených ve velkých společnostech. Při takovém procesu 

se však musíme vyvarovat některým úskalím, která na nás čekají při přípravě 

dlouhodobých, např. ročních marketingových plánů. 

1) Rozlišovací úroveň marketingového plánu 
Zásadní chybou marketéra je „plánování na hrubo“. Vždy musíme vytvářet plán 

minimálně o jednu rozlišovací úroveň hlouběji, než pro kterou máme stanoveny cíle. Vždy 

musí být jasno, z jakých položek jsou naše cíle složeny a jaký je při tom jejich význam a 

váha. Pokud máme složeny celoroční cíle z několika produktů, vždy musíme mít jasnou 

představu o tom, jak se na celkovém výsledku podílejí, či jaké jsou podíly zákaznických 

segmentů. Vždy je účelné naplánovat si dílčí cíle pro jednotlivé produkty. Minimálně ty 

hlavní, které se nám na výsledcích podepíší nejsilněji. Vždy musíme dodržet marketingový 

rozpočet. To se nám podaří mimo jiné tím, že si ho rozdělíme do jednotlivých typů aktivit 

(reklama a média, kongresy, direct marketing, podpora prodeje, atd.). 

Takto rozčleněný plán nám dovolí orientaci v celkové sumě cílů a nákladů. Bude 
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jasné, která součást je podstatná a kde a na co je potřeba se zaměřit. V průběhu roku je 

potřeba důsledného sledování. Dalším nebezpečím opak, čili příliš vysoké rozlišení. To 

nám zbytečně poutá kapacitu a odvádí pozornost od důležitých rozhodnutí. 

2) Vývoj trhu a nejslabší články 
Plánovací proces hodnotí výsledky, kterých dosáhl produkt v minulosti a stanovuje 

předpoklad dalšího vývoje směrem k dosažení stanovených cílů. Vhodné je připravit si 

seznam předpokládaných událostí, které mohou mít dopad na úspěšnost připravované 

kampaně např. příchod nového konkurenta, změny v úhradovém systému, změny v 

preferencích zákazníků. Vždy je potřeba kriticky zhodnotit, které situace mohou reálně 

nastat (ohodnotit je např. škálou 1-3) a přitom pro nás znamenat nejvyšší rizika. Tím může 

být např. nedostatek informací, či to, že vývoj trhu nelze jednoznačně odhadnout. Na takto 

vyhodnocené situace se zaměříme a podrobíme je důkladnému detailnímu zkoumání, s 

cílem eliminovat možná rizika. 

3) Konkretizace cílů a faktů 
Plán musí být vodítkem a pracovním nástrojem po celý rok, s naprosto konkrétně 

stanovenými cíly. Cíle, které nekonkretizujeme, např. "Zvýšíme obrat", "Maximálně 

uspokojíme klienty“, nebudou pro nás mít prakticky žádný užitek. Vždy musí být uvedena 

konkrétní hodnota obratu, či procento růstu, o který chceme prodej v tomto roce navýšit. 

Cokoliv si stanovíme, musíme být schopni změřit. Zaměřit se musíme především na 

konkrétní fakta a číselné vyjádření očekávaných výsledků a cílů. Určit si přesně termíny, 

do kdy, co a jak má být provedeno. Určit, konkrétní odpovědnost za konkrétní činnost. 

4) Komunikace se všemi zúčastněnými 
Při přípravě marketingového plánu je velmi důležitá komunikace se všemi 

zúčastněnými stranami. Určité části marketingového plánu je vhodné připravovat, či 

alespoň konzultovat s ostatními.  Jde o lidi v našem marketingovém oddělení, medicínské 

reprezentanty, nadřízené, ale též externí firmy, např. reklamní agenturu, se kterou 

spolupracujeme. Výhody jsou nasnadě. Získání různých názorů dané rozdílnou optikou 

pohledů. Lze tím předejít nedorozumění v budoucnosti a uvést své zájmy do souladu se 

zájmy a cíli ostatních. Další výhodou takové komunikace je informovanost okolí o 

připravované práci a v podstatě i její propagace uvnitř firmy. 
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5) Plánování 
Základní pravidlo pro úspěch jakékoli aktivity v marketingu, je důsledně plánovat. 

Známá pravda říká, že když selžeme v plánování, plánujeme neúspěch. Byť je plánování 

časově náročné, rozhodně se vyplatí. Na jeho základě budeme moci produktový marketing 

řídit. Včas se dozvíme, zda si produkt vede dobře nebo špatně. Jsme schopni eliminovat 

potenciální rizika, celkově se staneme výkonnější a efektivnější. 
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4) Tvorba rozpo čtu a jeho následná kontrola 
Rozpočet stanovujeme podle výše očekávaných marketingových nákladů v rámci 

daného plánu. Jedná se téměř vždy o dlouhodobou záležitost, obvykle minimálně v řádu 

jednoho roku. Marketingový rozpočet pak musí tvořit suma nákladů všech našich 

marketingových aktivit. Jedná se tedy o veškeré náklady na analýzy, propagaci, distribuci, 

ale i výdaje na prodejní tým, či administrativu spojenou s prodejem a marketingem. 

Metod pro určení výše marketingového rozpočtu je několik. Každá firma má svůj 

vlastní způsob. Společným rysem všech, je stanovení rozpočtu na základě procenta 

z obratu firmy. Obvykle se využívá 2-5% z obratu. Při příchodu zcela nového preparátu, 

bývá tento podíl i několikanásobně vyšší. Lze též použít metodu extrapolace 

marketingových nákladů minulých let, spolu s analýzou plnění tehdejších marketingových 

cílů. Ty se následně porovnávají se současnými. Další, nicméně pouze výjimečně 

používanou metodou, je stanovení marketingových nákladů podle rozpočtu konkurence. 

V tvorbě rozpočtu se velmi liší přístup mezi velkými a malými společnostmi. Ty 

velké mají stanoven roční rozpočet pro celé marketingové oddělení. Ten se dělí mezi 

jednotlivé produktové manažery podle toho, jaké jsou priority firmy. To znamená, že 

produkty dle své váhy a důležitosti v rámci firemní strategie, získají větší, či menší podíl 

z celkového budgetu.  Každý produktový manažer tedy získá svůj budget, ze kterého 

následně financuje jednotlivé marketingové aktivity (např.: průzkum trhu, komunikaci 

jednotlivými kanály, atd.). Menší společnosti a firmy vůbec nemusí mít samostatné 

marketingové oddělení. Svou strategii stanovují v úzkém kruhu mezi středním a vyšším 

managementem. V takových firmách roli marketéra zastává např. oblastní manažer, který 

volí a připravuje samotnou kampaň s předem stanoveným rozpočtem od majitele, či 

ředitele firmy. Rozpočet, který si stanovíme na konkrétní kampaň, je třeba průběžně 

kontrolovat např. v měsíčních intervalech. Pokud bychom nezavedli zpětnou kontrolu, 

lehce bychom přesáhli předem schválený rozpočet. To by samozřejmě snižovalo mimo jiné 

i efektivitu kampaně. 

Marketingový rozpočet je důležitou součástí finančního (obchodního) plánu firmy. 

Jeho tvorba není vůbec jednoduchá. Na straně jedné musíme uskutečnit a financovat 

aktivity, které přispějí ke splnění našich marketingových cílů, na té druhé jsme většinou 

tvrdě limitováni rozpočtem. Obchodní a marketingový plán firmy by proto měly být 

zpracovávány současně, s cílem nalézt optimální model, k zajištění rozvoje firmy.
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5) Závěr 
Bakalářská práce zachycuje specifika a metody marketingových strategií v rámci 

tvorby marketingového plánu, přípravy promování nového léčivého přípravku na Českém 

trhu a následné pojmenování problémových oblastí popisovaných činností, s návrhy řešení 

zjištěných rizik. Úvodem v bakalářské práci poukazuji na tendenci růstu spotřeby léčiv 

v České republice, což samozřejmě přitahuje ekonomické zájmy farmaceutického 

průmyslu a ten svou marketingovou činností sám přispívá k pokračování trendu. Tento stav 

by neměl být vnímán pouze jako negativní. Vždyť i díky tomu, mohou lékaři v České 

republice využívat moderní léčbu, srovnatelnou s vyspělým světem. Efektem by měl být 

prospěch pro všechny zúčastněné strany, to znamená pacienty, lékaře, lékárníky, 

distributory, farmaceutické společnosti i stát samotný. K této myšlence významnou měrou 

mohou přispívat samotné farmaceutické společnosti, svou vhodně zvolenou marketingovou 

strategií. 

Veřejnost vnímá pouze „hrot“ aktivit farmaceutického průmyslu. Jedná se o 

komunikační kanály, které marketingové strategie jednotlivých firem využívají k získání 

konkurenčních výhod nad kompetitory a pozicování firmy, či produktu v myslích 

zákazníků. Paušalizovat formy komunikace by bylo velmi nešťastné. Práce posuzuje 

výhody i nevýhody využití jednotlivých, nejčastěji využívaných forem a komunikačních 

kanálů ve farmaceutickém průmyslu a charakterizuje jejich rysy, přínosy a zápory. Volbou 

vhodné a přiměřené komunikace, může společnost mnohé získat a naopak. 

Styl komunikace však nastavujeme až na základě stanovené marketingové strategie. 

Velmi častou chybou je, že marketéři zaměňují marketingovou strategii za taktiku. Obě 

složky marketingového plánu na sebe velmi pevně naléhají, jedna bez druhé však nemají 

šanci na úspěch.  

Pro úspěšnou marketingovou strategii musíme mít jasně stanovené cíle. V práci jsem 

zdůraznil nutnost a důvody souladu se všemi body SMART. Analýzy marketingové 

strategie nám poté umožní kvalifikovaně se rozhodnout, zda, kde a za jakých podmínek 

bude nový produkt schopen na trh prorazit a jaká můžeme mít očekávání z jeho uplatnění 

na trhu. Pomáhá nám připravit se a tím i eliminovat možná rizika, která trh trvale 

produkuje. Jako nejdůležitější přínos marketingové strategie jsem zdůraznil schopnost 

segmentace trhu a zacílení zákazníka, čímž máme možnost získat jasnou představu, kde 
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bude naše prodejní úsilí nejefektivnější. Analýzy v práci využité, sledují 

makro/mikroekonomické i právní prostředí a poukazují optimální výstupy, z nichž lze 

přistoupit k tvorbě taktického komunikačního plánu. Ten musí vhodnými aktivitami a 

komunikací pozicovat produkt v očích zákazníka na strategií stanovené místo. 

Marketingový mix a další aktivity vytváří produktu cenu, místo, podmínky prodeje, 

atd. Nicméně hlavním úkolem marketingu je zajistit propagaci, povědomí o produktu a 

službě na trhu. Tak vytvoříme pojítko mezi farmaceutickou společností a konečným 

spotřebitelem. Farmaceutický průmysl je ze své podstaty orientován především na 

odbornou veřejnost. Tím se velmi odlišuje od ostatních průmyslových odvětví. Směr 

propagačních aktivit a nástrojů je tedy převážně směřován na odborníky, lékaře a 

lékárníky. V systému zdravotnictví hraje roli velké množství proměnných, z nichž scela 

zásadní, je vliv státu. Tyto vstupy následně ovlivňují tvorbu každého marketingového 

plánu, či strategie. I proto je důležité stanovit si pevný rozpočet všech jednotlivých aktivit 

a neustále ho v průběhu kampaní, či roku revidovat.  

Zvláště v originálním farmaceutickém průmyslu, je nesmírně důležité striktně 

dodržovat právní rámec prováděných aktivit, aby byl respektován zákon o reklamě. 

Farmaceutické společnosti a především jejich marketing tedy musí pracovat velmi cíleně a 

odborně, aby dokázal správně odhadnout důsledky, potenciál a efektivnost svých kroků.  

Stěžejním sdělením práce může být, že trh není statický subjekt. Je živým 

organismem a jako takový je trvale dynamický, prodělávající neustálé proměny. Tak 

k němu musí přistupovat i ten, kdo chce tvořit novou marketingovou strategii nového, či na 

trhu etablovaného produktu. 
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Příloha 1: Dělení nástrojů Guerilla marketingu 
 
Používané nástroje Guerilla marketingu: 

1. Klasický guerilla marketing 

- Ambientní media (revolta) 

o alternativní nosič sdělení; 

o netradiční kampaň; 

o „jde za zákazníkem“; 

o překvapuje na neobvyklých místech; 

- Ambush marketing (přepadení)  

o parazituje na akci konkurence; 

o též Guerilla sponzoring; 

o poutá pozornost medií; 

- Guerilla PR  

o fingované dopisy čtenářů; 

o loga, poutače v živém vysílání; 

o agresivní cenová politika a její komunikace; 

- Sensation marketing 

o vyvolání rozruchu/senzace, následné zachycení médii a rozšíření informace; 

 
2. On-line & mobilní guerilla marketing 

- Virální marketing 

o plánovaná a cílená podpora určitých témat pro komunikaci v určitých 

sociálních skupinách; 

o v ústním podání, v podobě e-mailů či formou SMS; 

- Guerilla mobile 

o plánovaná a cílená podpora určitých témat pro komunikaci v určitých 

sociálních skupinách; 

o formou SMS, telemarketingu; 



 

 
 

 
- Skupina se speciálními zájmy 

o označení pro speciální internetové portály, které spojují lidi s podobnými 

zájmy; 

o často takto bývají označovány odborné či monotematicky zaměřené 

internetové stránky, časopisy; 

o guerilla marketing se v rámci těchto komunit zaměřuje na možnosti, kam lze 

bez problémů vstoupit a získávat pozornost; 

- Chat / forum attack 

o profesionální komunikátoři vstupují do diskusních komunit na internetu a 

předávají určené reklamní poselství; 

o často používají různé identity; 

o princip je v tom, že jednou z nejúspěšnějších metod reklamy je osobní 

doporučení; 

- Affiliate marketing ( též associate partner program ) 

o marketingový a firemní koncept pro internet; 

o otevření nových firemních kanálů prostřednictvím partnerů, internetových 

stránek, kteří pracují podle daných pravidel a jsou odměňováni provizí; 

o koncept je postaven na nabídce různých producentů, která je zajímavá pro 

identickou cílovou skupinu, však nemusí být dominantním návštěvníkem 

uvedených www stránek; 

o jde spíše o to, že koneční zákazníci na internetu navštěvují různé stránky 

podle svých zájmů a právě tyto zájmy mohou generovat nové zákazníky; 

o teze tedy stojí na tom, že se zákazník vyvíjí a tomu uzpůsobuje své potřeby; 

3. Strategický guerilla marketing 

- Trendscouting 

o využití aktuálních témat pro marketingové účely; 

o o čem se právě mluví, čemu se věnují média, co bude večer v televizních 

zprávách; 

o spojení se s těmito akcemi a profitovat na nich; 

- Guerilla Prizing 

o strategická rozhodnutí v rámci guerilla marketingu souvisejí se stanovením 

a komunikováním agresivní a pro spotřebitele překvapivé ceny; 



 

 
 

- Guerilla produkce 

o různé „lidové“ výzvy k ignorování produkce té či oné společnosti 

samozřejmě z více či méně bohulibých důvodů; 

- Guerilla distribuce 

o zhruba deset procent všech guerilla konceptů; 

o zvolení správného nebo více distribučních kanálů; 

o například distribuce nápojů jedné značky před vstupem na akci, kterou 

sponzoruje konkurenční společnost; 
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