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     Anotace 

     Bakalářská práce je zaměřena na propagační program firmy Gerych – První svářecí 

s.r.o. První fáze teoretické části charakterizuje činnost společnosti a její postavení na 

regionálním trhu. V druhé fázi je definována teorie nástrojů marketingové komunikace, od 

které se odvíjí analýza současného stavu propagačního programu vybrané společnosti. 

Praktickou část tvoří souhrn teoretických poznatků a v závěru jsou aplikovány jako návrh 

moţných změn a opatření, pro zvýšení efektivity současné propagace, která vede 

k dosaţení stanovených cílů firmy.  

 

Klíčová slova: propagační program, marketingová komunikace, propagace, reklama 

 

    Summary 

     This bachelor work focuses on promotional programme of Gerych – první svářecí s.r.o. 

company. First period of the theoretical part describes activities of the company and its 

regional marketplace situation. In the second period the theory of business marketing 

communication instruments is defined and from this theory the analysis of current state of 

promotional programme of chosen company unreels. Practical part is composed by resume 

of theoretical knowledge and theses are applied as an offer of possible changes and 

arrangements in the closure to increase effectiveness of current promotion and approach 

assigned intentions of the company. 
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Seznam zkratek 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

cca   přibliţně 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

FLASH  programovatelná paměť 

HC   hokejový klub 

ing.   akademický titul 

IT   informační technologie 

Kč   Koruna česká 

mil.   milion 

MP3   formát zvukového souboru 

PC   osobní počítač 

PDF   souborový formát pro ukládání dokumentů 

resp.   respektive 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tj.   to je 

tzv.   tak zvaně 

WWW   world wide web 

ETP   firma Elektrotechnické produtkty 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE  

 

     Úkolem bakalářské práce je posoudit nynější situaci rodinné firmy Gerych – První 

svářecí s.r.o. a, jak jiţ název práce napovídá, vytvořit pro tuto společnost vhodný 

propagační program, pouţitím moderní a účinné marketingové strategie. Pomocí 

komplexních marketingových teorií má tato práce také navrhnout optimální praktické 

řešení, které se ovšem musí přizpůsobit moţnostem firmy. 

     Krize, to je ten důvod, který mě přiměl zaměřit se právě na dané téma související s naší 

rodinnou firmou. Dotkla se téměř celého světa, a ačkoliv nejvíce poznamenala největší 

ekonomické giganty, banky a nadnárodní korporace, velice citelně poznamenalo toto 

vykolejení důleţitých světových tahounů ekonomiky, také ţivnostníky a podnikatele po 

celém světě a tedy i u nás v České republice. Ze zaběhlých a relativně prosperujících 

společností v ČR se najednou staly křehké podniky, bojující o svou budoucnost na trhu, 

protoţe krize postupně poznamenala takřka všechny jeho segmenty. Stabilitu pochopitelně 

ztratila i firma Gerych – První svářecí s.r.o. i přes svoji relativně pevnou pozici v regionu. 

     V takto sloţité situaci je nesmírně důleţité vynaloţit co největší úsilí na posílení pozice 

na trhu, zvýšení schopnosti konkurovat a tím pádem zváţit i takové moţnosti, které jsme 

dříve povaţovali za zbytečné, příliš sloţité, nákladné, nebo neznámé. Podnik by měl také 

posílit důvěryhodnost pro své obchodní partnery, chovat se vůči nim odpovědně, 

transparentně a tím získat přímé i nepřímé výhody. Zde se nabízí vyuţití rozličných 

marketingových aktivit, které v sobě můţou skrývat obrovský potenciál pro danou firmu.  

     V práci se zaměřím na nástroje marketingové komunikace mezi společností Gerych – 

První svářecí s.r.o. a daným trhem. Práce bude obsahovat popis společnosti – od jejího 

vzniku aţ po současnost.  

     Cílem práce je zhodnocení poskytnutých firemních informací, nastínění současné 

ekonomické situace, dosavadního stavu propagačního programu a podpory marketingu. 

Z tohoto zhodnocení navrhnu přijatelné změny v rámci moţností společnosti, které 

povedou k upevnění pozice na trhu a budou pouţitelné v praxi. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 

     Společnost Gerych – První svářecí s.r.o. poskytuje komplexní sluţby v oblasti prodeje 

svářecí techniky. Více neţ 17 let zkušeností v oboru nabízí zákazníkům a partnerům 

špičkový servis svařovacích strojů, poradenské sluţby v oboru svařování, kompletní rady 

pro vybavení dílen – svářecí i řezací technikou, odsávacím zařízením, ochrannými 

pomůckami pro pracovníky, elektrickým nářadím, pneumatickým nářadím a brusivem. 

 

2.1 Historie vzniku společnosti 

 

     Firma Gerych – První svářecí s.r.o. má za sebou poměrně dlouhou cestu, neţ dospěla do 

současné podoby. Všechno začalo tím, kdyţ se pan Ing. Pavel Gerych na začátku roku 

1992 rozhodl, po předchozím zaměstnání, uplatnit své praktické znalosti a vydal se na 

cestu samostatné výdělečné činnosti. V té době byla tato dráha něčím neznámým, novým a 

v podstatě i riskantním. 

     V květnu téhoţ roku pan ing. Gerych podal ţádost o ţivnostenské oprávnění v Ostravě a 

začal provozovat ţivnost jako obchodní cestující – ze začátku se zabýval pouze 

zprostředkováním prodeje zboţí v oblasti svářecí techniky, jednalo se však především o 

drobné výrobky (svářecí masky, kukly, filtry a jiné ochranné pomůcky). Činnost této 

oblasti se zdála být velice perspektivní, a proto začal pan ing. Gerych spolupracovat 

s jedním z obchodních partnerů. To zapříčinilo v roce 1994 vznik obchodního sdruţení 

dvou podnikatelů a po jeho ne příliš dlouhém trvání se sdruţení v roce 1996 rozpadlo. Z 

finančních prostředků, které pan ing. Gerych získal po vyrovnání se společníkem, koupil 

nemovitost a zřídil v ní svůj první kamenný obchod na Frýdecké ulici v Ostravě. Tato 

událost je určitě jedním z nejdůleţitějších milníků v historii podniku. Prvním 

zaměstnancem se stal dlouhodobý přítel a spoluţák podnikatele, Martin Ripel. Začínala se 

rozšiřovat nabídka sluţeb a sortiment zboţí v oblasti svářecí techniky a díky navyšování 

klientely a obratu zaloţila společnost druhou pobočku v Opavě. Dalším důleţitým 

milníkem můţeme povaţovat rok 2003, ve kterém došlo k řadě významných změn. Nastala 
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transformace fyzické osoby na osobu právnickou – společnost s ručením omezeným, 

pobočka v Opavě je zrušena, nemovitost v Ostravě je prodána za účelem koupi nové 

nemovitosti, která by splňovala nové kapacitní poţadavky na prodej zboţí a poskytování 

sluţeb. V roce 2004 začal podnik provozovat své sluţby jiţ v nové prodejně a bez 

významných změn pokračuje v činnosti aţ do současnosti
1
. 

 

2.2 Sídlo firmy 

     Jak jsem výše uvedl, společnost i po přesídlení stále zůstává na ulici Frýdecká, nyní 

však pod číslem popisným 131. Spadá pod městský obvod Ostrava – Kunčice. Na obrázku 

č. 1, pod tímto textem, je mapa sídla firmy a červená zvýrazněná čára znázorňuje 

příjezdovou cestu k sídlu – sjezd z Rudné silnice směrem na Vratimov. Červený bod na 

konci zvýrazňující čáry označuje aktuální pozici sídla firmy. 

 

Obrázek č. 1- Mapa společnosti 

 

pramen: [8] 

                                                 
1
 Informace zaloţené na rozhovoru s vedením firmy 
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     Současná situace firmy  

     V současnosti se firma snaţí soustředit na široké spektrum zákazníků – od těch běţných 

domácích kutilů, přes řemeslníky, ţivnostníky a malé podniky, aţ po velkoodběratele. 

Kromě prodeje zboţí nabízí také kvalitní servisní sluţby zajišťované dvěma techniky a 

orientované na svářecí techniku. Přesto největší trţby firmě stále přináší prodej zboţí, 

jedná se přibliţně asi o 80 % veškerých trţeb, zbylých 20 % jsou právě výše zmíněné trţby 

z poskytování servisních sluţeb. 

     Zásobu zboţí pro následný prodej zákazníkům zajišťují stálí dodavatelé ze zahraničí, 

ale i z České republiky. Firma spoléhá zejména na časem prověřené partnery, jejichţ 

jméno znamená v celoevropském měřítku kvalitu. Ze zkušeností majitele větší odběratelé 

upřednostňují právě zboţí vyšší kvality, od které se dále odvíjí cena, protoţe má pak přímý 

vliv na kvalitu jejich produktů, zatímco běţný zákazník, který zboţí vyuţívá pro domácí 

práce, upřednostní levnější řešení. 

     Hlavní dodavatelé pro firmu: 

 LINCOLN ELETRIC 

 SELCO 

 ABICOR-BINZEL 

 GCE 

 ESAB 

 BOSH 

 PROTOOL 

 NAREX 

 SCHNEIDER 

 SPEEDGLAS 

     Velmi významný partnerem je Švédský dodavatel SPEEDGLAS, jenţ společnosti 

poskytuje celosvětově unikátní systém samostmívacích kukel a kazet. 

     Hlavní odběratelé:  

 TCHAS 

 ARCELORMITTAL 

 DPO 
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     Kromě těchto velkých odběratelů poskytuje firma zboţí a sluţby také z velké části 

ţivnostníkům a malým podnikům, jejichţ význam je pro úspěšný obchod zcela zásadní, tak 

jako dobré vztahy s nimi. Od roku 2004 aţ po současnost má společnost pouze 5% nárůst 

nových odběratelů. 

    V průběhu pěti let můţeme pozorovat změny v ročních obratech firmy. Zatímco v roce 

2005 činil cca 61 mil. Kč, obrat v roce 2009, který poznamenala hospodářská krize, činil 

jiţ pouhých 34 mil. Kč. V porovnání s rokem 2005 je jedná téměř o 44,3% pokles. Příloha 

č. 1 znázorňuje vývoj obratů od roku 2005 do roku 2009
2
. 

 

2.3 Struktura firmy 

     Současný stav personálu tvoří 8 zaměstnanců, který se pochopitelně během let od 

zaloţení firmy měnil, a lze předpokládat, ţe změny budou pokračovat i nadále v závislosti 

na ekonomickém stavu podniku a trhu. 

     Osm zaměstnanců zastává tyto funkce:  

 vedení společnosti má na starosti pan Ing. Gerych; 

 funkci vedoucího prodeje zastává jeden zaměstnanec, který je zároveň také 

zástupcem vedení společnosti; 

 obchodně-ekonomický úsek má na starosti jeden zaměstnanec, který komunikuje 

s dodavateli a odběrateli, provádí fakturace a zprostředkovává obchody; 

 firma si také najímá tři externí pracovnice na účetní práce; 

 jeden zaměstnanec vykonává funkci skladníka a řidiče, jeho náplní je distribuce 

zboţí zákazníkům a evidence zboţí na skladě; 

 dva zaměstnanci mají za úkol poskytování servisních sluţeb zákazníkům; 

 další dvě zaměstnankyně zastávají funkci prodavaček na prodejně. 

 

                                                 
2
 Interní zdroje informací. 
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2.3.1 Organizační struktura firmy 

     Organizační struktura je postavena tak, aby firma mohla efektivně řešit poţadavky 

zákazníků a zároveň byla zajištěna ekonomická stabilita, viz obrázek 2. 

 

Obrázek č. 2 – Organizační struktura firmy 

 

  

 

 

 

 

 

pramen: Vlastní zpracování na základě interních informací 

  

VEDENÍ 

SPOLEČNOSTI 

VEDOUCÍ 

PRODEJE 

OBCHODNĚ 

EKONOMICKÝ ÚSEK 

PRODEJ SKLADOVÁNÍ A 

DISTRIBUCE 

SERVIS 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 

     Tato kapitola odhalí současné trendy moderní marketingové komunikace a komplexně 

popíše jejich moţný potenciál i vyuţití. Spadají zde všechny typy komunikací, kterými se 

společnosti snaţí ovlivnit rozhodování, chování a postoj zákazníka vůči nabízeným 

produktům či sluţbám. 

     3.1 Marketingová komunikace 

     Pro splnění dvou hlavních cílů marketingové komunikace máme k dispozici velký 

soubor nástrojů, který lze pouţít. Prvním cílem je prodat sluţby a produkty, které 

organizace nabízí pomocí komunikace s potencionálními odběrateli a zákazníky. Druhým 

cílem je zaručit, aby se zákazník o nabízeném produktu dozvěděl a v nejlepším případě 

sám vyhledal obchodní oddělení dané společnosti. Způsob vyuţití nástrojů marketingové 

komunikace se bude odvíjet od toho, jaký druh produktů je zákazníkovi nabízen – prodejci 

sloţitějších a komplexnější produktů nebo poskytovatelé sluţeb s větší konkurencí, 

vyuţívají nástrojů marketingové komunikace daleko častěji, neţ prodejci produktů 

s neelastickou poptávkou. Protoţe se jedná o nákladný a sloţitý proces, vedení obchodních 

organizací raději přenechává tuto práci specialistům a odborným reklamním agenturám a 

jsou ochotni, ba přímo nuceni trhem, investovat do marketingové komunikace nemalé 

částky [2]. 

     Marketingové komunikace jsou veškeré relevantní komunikace s trhem, včetně těch 

komerčních. Základní nástroje, které máme k dispozici, jsou: 

 reklama (advertising); 

 podpora prodeje (sales promotion); 

 práce s veřejností (public relations); 

 přímý marketing (direct marketing); 

 nová média [2]. 
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     S růstem mnoţství ekonomických subjektů a rozšiřováním jejich působnosti se stává 

stále těţší zajistit bezprostřední tok informací mezi výrobcem (prodejcem) zboţí a sluţeb 

na jedné straně a potenciálním zákazníkem na straně druhé. Nástrojem, který pomáhá řešit 

výše uvedený problém, je komunikace, která se většinou skládá z řady kanálů, které se 

sdruţují v komunikační mix [3]. 

 

3.1.1 Cíle marketingové komunikace 

     Cíle marketingové komunikace se dělí do tří kategorií: předmětné cíle, cíle procesů a 

cíle efektivnosti (obrázek č. 3). Předmětným cílem komunikace je obsazení cílové 

skupiny nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem. Cíle procesů jsou vlastně podmínky, 

které musí být splněny, aby komunikace mohla být efektivní. Je nezbytné, aby veškeré 

komunikační aktivity vyvolaly pozornost cílové skupiny, byly touto skupinou oceněny a 

zapamatovány. Třetím typem komunikačních cílů jsou cíle v oblasti efektivnosti. 

Pochopitelně patří k nejdůleţitějším, neboť předmětné cíle zajišťují pouze správné 

nasměrování akce a procesní cíle zajišťují dostatečné zpracování sdělení [5]. 

 

 Obrázek č. 3 - Kategorie komunikačních cílů 

 

 

 

 

 

 

pramen: vlastní zpracování na základě publikace [5] 
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cíle 
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3.1.2 Průběh komunikace 

     V procesu marketingové komunikace a modelu komunikačního procesu se shoduje 

většina významných autorů. Základem se stává více neţ padesát let stará Laswellova teorie 

a je vyjádřena: 

Kdo říká – co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem. 

     Komunikace probíhá stále mezi odesílatelem a příjemcem (cílovou skupinou). Za 

komunikační nástroje můţeme označit zprávu a médium. Další důleţitý prvek představuje 

zakódování přenášeného sdělení do symbolické formy vyjádření a zpětné dekódování, coţ 

je vlastně příjemcův překlad vyslané zprávy. Problémy nastávají často právě při kódování 

a následném dekódování. Ţádoucí je, aby příjemce vnímal zprávu stejně jako její odesílatel 

[4]. 

 

Obrázek č. 4 – Průběh komunikačního procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pramen: [4] 

Odesílatel příjemce 

OSOBNOST 

a)psychické procesy 
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c)psychické vlastnosti 

Zakódované sdělení Dekódované sdělení 
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Odesílatel (komunikátor)  

     Jako odesílatele můţeme chápat kaţdého člověka nebo skupinu lidí, jejichţ produkce je 

určená k šíření různými médii. Vzhledem k reklamě se jedná zpravidla o zaměstnance 

reklamních agentur nebo pracovníky v reklamním oddělení zadavatelské firmy. 

Zpráva (sdělení) 

     Představuje souhrn informací, které odpovídají záměru zadavatele reklamy. V literatuře 

se uvádí, ţe kaţdá zpráva je sloţena z materiálu, který je nositelem ostatních vrstev (např. 

plátno, barvy, tóny apod.). Další vrstvu tvoří obsah a forma projevu. Nejdůleţitější je však 

smysl vysílané zprávy, který u příjemce vyvolává určité psychologické projevy [4]. 

Médium (informační kanál) 

     Médium tvoří kanál, skrze který se dané sdělení šíří. Kaţdé médium má své technické 

parametry, na něţ nemá vliv komunikátor ani příjemce. Komunikátor i recipient mají 

moţnost rozhodovat, jaké médiu zvolí a jestli se mu budou věnovat. Například příjemce 

má moţnost přepnout reklamu v televizi nebo otočit list v časopise.[4] 

Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) 

     Důleţité je věnovat pozornost příjemci sdělení v rámci komunikačního procesu, protoţe 

má moţnost jeho průběh podstatně ovlivňovat. Uvádí se, ţe člověka jako příjemce 

komunikovaného sdělení můţeme rozdělit do tří základních skupin: 

 příjemce jako osobnost: kaţdý člověk v roli sdělení má jiţ předem stanovené 

individuální postoje, názory a kritéria hodnot; 

 příjemce jako člen skupiny: člověk je většinou členem sociální skupiny, která 

vytváří určité normy, do značné míry spoluurčují výběr i působení masových 

sdělení; 

 příjemce jako člen společnosti: Společnost utváří určité normy a obecně uznávané 

hodnoty, které mohou do jisté míry ovlivňovat nejen obsah sdělení, ale také 

způsoby, jak jej jedinci budou přijímat a zpracovávat [4]. 

     Cílovou skupinu můţeme definovat na základě celé řady znaků, viz obrázek číslo 5. 
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Obrázek č. 5 – Znaky určující cílovou skupinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pramen: vlastní zpracování na základě literatury[4] 

 

Komunikační šum 

     Komunikační proces ovlivňují různé druhy šumu, které závisí na vnějším prostředí i na 

charakteru odesílatele nebo příjemce zprávy Šum není pouze výsledek neplánovaných 

poruch ze strany komunikátora a technických nedokonalostí médií, ale tento proces je dále 

ovlivňován psychologickými rysy a charakteristikami lidí [4]. 

 

3.2 Reklama (advertising) 

     Kaţdý pozorný člověk si jistě všimne, ţe reklama nás v dnešní době obklopuje snad 

úplně všude a v budoucnosti tomu nebude jinak, ba naopak, lze předpokládat její 

intenzivnější vývoj a průnik do všech moţných komunikačních prostředků, skrz které se 

dostává do našeho podvědomí. Není ani divu, všichni marketingoví experti vám jistě 

potvrdí, jak velký význam má reklama z hlediska prodeje, a shodne se na tom i většina 

obchodníků, proto náklady na reklamu tvoří, zvláště u velkých firem a korporací, velké 

procento z celkových nákladů. 
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     Kdyţ jdeme po ulici, téměř na kaţdém rohu na nás „číhá“ reklama – billboardy, 

plakáty, různé cedule, potisky, nebo také dealeři. Kdyţ přijdeme domů, otevřeme poštovní 

schránku a kromě poštovních zásilek se na nás „vysype“ spousta reklamy. Doma usedneme 

k televizi, a to co nám přeruší oblíbený film či seriál, je reklama, pustíme rádio – reklama, 

usedneme k internetu a opět nejde přehlédnout všelijaké blikající a výrazná okna 

s reklamou. Proč to všechno? Odborníci na reklamu totiţ vědí, ţe se jedná o jeden 

z nejvyuţívanějších a nejznámějších nástrojů marketingové komunikace – reklama nás do 

jisté míry ovlivňuje, aniţ bychom si to uvědomovali. Můţeme tedy zjednodušeně říci, ţe 

pomocí reklamy nám dávají prodejci najevo svou existenci a moţnosti vyuţití jejich zboţí, 

nebo sluţeb. 

     „Reklamu je moţné definovat jako placenou formu nepersonální prezentace a podpory 

myšlenek, výrobků anebo sluţeb, kterou platí identifikovatelný sponzor.“
3
  

    V dnešní době mají firmy k dispozici řadu řešení, jak si zajistit reklamu. Reklamou se 

můţe zabývat libovolný zaměstnanec v oddělení prodeje. Velké firmy mají většinou 

moţnost zřídit celá oddělení reklamy, které plní vícero úloho najednou – zpracování 

rozpočtů na reklamu, spolupráce s reklamními agenturami anebo reklamu jiţ rozesílají. 

Plní taky funkce, které reklamní agentury nedokáţou sami zabezpečit. Většina společností 

vyuţívají sluţeb reklamních agentur, protoţe tím mají moţnost získat různé výhody [1]. 

  

     3.2.1 Rozhodování organizace o reklamě 

     Kvalitní a promyšlený reklamní plán je nezbytný pro efektivní výsledek reklamy, proto 

je rozhodování o reklamě jedním z nejvýznamnější a nejdůleţitějších procesů při tvorbě 

reklamy.  

  

                                                 
3
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Obrázek č. 6 – Základní rozhodnutí o reklamě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pramen: vlastní zpracování na základě literatury [1] 

      

    Určení cílů  

     Reklama je nositelem specifické komunikační úlohy, která je zaměřená na určitou 

cílovou skupinu v daném období. Reklamní cíle je moţné klasifikovat podle toho, jestli 

jsou zaměřené na: 

 informování; 

 přesvědčování; 

 připomínání [1]. 

 

     Informativní reklama se vyuţívá především při uvedení nové kategorie produktů a 

jejím cílem je vytvořit primární poptávku. 
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     Přesvědčovací reklama má význam v období zvyšování konkurenčního tlaku. 

Podnikové cíle se v tomto případě orientují na ovlivňování cílové poptávky. 

     Porovnávací reklama porovnává přímo jednu značku s jinou, resp. s více značkami. Je 

důleţitá pro výrobky ve stádiu zralosti, aby zůstaly ve vědomí spotřebitelů [3]. 

     

     Rozhodnutí o rozpočtu  

     Pro dosaţení svých cílů jsou velké společnosti ochotné investovat velké mnoţství 

finančních prostředků. Pokud společnost jiţ vytyčila cíle reklamy, je moţné začít 

zpracovávat reklamní rozpočet pro dané produkty [1]. 

Literatura uvádí, ţe tvorbu rozpočtu na reklamu ovlivňují tyto faktory: 

1) stádium ţivotního cyklu výrobku. Nové druhy výrobků zpravidla vyţadují 

větší objem rozpočtu, aby vytvořili uvědomění a získali spotřebitelovu 

náklonnost; 

2) podíl na trhu. Značky výrobků s vysokým podílem na trhu potřebují více 

reklamy neţ výrobky s menším podílem. Vybudovat trh anebo získat podíl 

na trhu od konkurence si vyţaduje vyšší náklady na reklamu neţ udrţení 

existujícího podílu; 

3) Konkurence a přesycenost reklamy. Na trhu, kde existuje mnoho 

konkurentů, a výdaje na reklamu jsou vysoké, se musí značka propagovat 

mnohem výrazněji; 

4) Frekvence reklamy. Opakované zprostředkování komunikace mezi cílovou 

skupinou navyšuje náklady na rozpočet reklamy; 

5) Diferenciace produktu. Výrobek, který je velmi podobný jiným výrobkům 

ve své kategorii, vyţaduje větší reklamní podporu pro svoje odlišení. Kdyţ 

je výrobek důrazně diferencovaný od konkurence, můţe reklama poslouţit 

pro zdůraznění rozdílů pro spotřebitele [1]. 
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     Rozhodnutí o zprávě 

     Dokonce ani velký rozpočet není zárukou úspěšné reklamní kampaně. Ve velké míře 

záleţí na tom, zdali reklama vzbuzuje poţadovanou pozornost a je komunikativní. Kvalita 

obsahu reklamní zprávy je zvlášť důleţitá na trhu, který je přesycený reklamou. Obsah 

reklamní zprávy, jejímţ cílem je získat a udrţet pozornost, se musí dokonale plánovat [1]. 

     Tvorba obsahu zprávy. Při tvorbě obsahu zprávy mají pracovníci na výběr z různých 

metod, které přispívají k jejich inspiraci. Někteří se rozhodnou pro rozhovor se 

zákazníkem, obchodníkem, odborníkem a konkurencí. Jiní se snaţí představit si produkt 

jako spotřebitelé, aby zjistili, jaké přednosti hledá zákazník při jeho nákupu [1]. 

     Hodnocení a výběr obsahu zprávy. U tohoto procesu je to právě zadavatel, který 

posuzuje předloţené návrhy podle určitých kritérií.  

     Sdělení reklamy by mělo být:  

 srozumitelné a zdůrazňovat uţitek; 

 odlišující (tj. informovat o tom, v čem je výrobek lepší neţ konkurenční značky); 

 hodnověrné (splnění třetího pravidla bývá nejtěţší, protoţe lidé všeobecně 

pochybují o pravdivosti obsahu reklamy) [1]. 

     Realizace sdělení zprávy. Účinnost reklamy nespočívá pouze v tom, ţe se zpráva 

dostane k cílovému publiku, ale z velké části záleţí i na způsobu, jakým se k cílovému 

publiku dostane. Zadavatel reklamy musí zprostředkovat sdělení tak, aby zaujalo pozornost 

a vzbudilo zájem cílového trhu [1]. 

    Na tomto základě se navrhuje vhodný styl, tón, text a správný formát pro realizaci 

sdělení. Například styl: 

1. Příklad ze ţivota – znázorňuje osobu nebo skupinu, která pouţívá výrobek 

v běţeném ţivotě. 

2. Ţivotní styl – zdůrazní vhodnost výrobku pro určitý ţivotní styl. 

3. Fantazie – je styl, který podněcuje představivost spotřebitele v souvislosti 

s výrobkem. 

4. Nálada a image – navozuje náladu nebo image spojenou s výrobkem (krásu, lásku). 

5. Hudební vyjádření – vyuţívá například osob nebo animovaných postaviček, 

zpívající o produktu. 
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6. Symbol osobnosti – vytváří se určitá osobnost, kreslená postava, nebo skutečná 

osoba, která prezentuje výrobek. 

7. Technické věcné poznatky – navodí dojem, ţe firmy mají kompetenci na výrobu 

daného produktu. 

8. Vědecký důkaz – přináší potvrzení, ţe značka je lepší nebo oblíbenější neţ jiná. 

9. Dokazování prostřednictvím doporučení – je hodnověrným a oblíbeným zdrojem. 

Vyuţívají se známé osobnosti, nebo obyčejní lidé, kteří produkt doporučují 

z vlastní zkušenosti [1]. 

 

     ‚‚Průzkumy ukázaly, ţe mimořádně výraznou reklamu si zapamatuje méně neţ 50 % 

cílového publika, 30 % si vzpomene na titulky, 25% si zapamatuje název firmy uvedené 

v reklamě a méně neţ 10 % si přečte i celý text.‘‘
4
 

 

     Rozhodnutí o médiích 

      Jak je výše uvedeno, zadavatel dále rozhoduje o výběru reklamních médií, které 

zprostředkují přenos zprávy. Zpravidla se dodrţuje následný postup:  

1. Rozhodnutí o šířce dosahu, frekvenci a účinku médií. Šířka dosahu znamená 

procentuální vyjádření toho, kolik lidí se má oslovit na určitém cílovém trhu 

v určitém časovém úseku. Frekvence zase vyjadřuje to, kolikrát je občan na 

cílovém trhu vystaven působení reklamní zprávy. Rozhodnutí o účinku médií 

můţeme definovat jako kvalitativní hodnotu daného média – například reklama 

v televizi bude mít větší účinnost neţ v rozhlase. 

2. Výběr nejdůleţitějších druhů médií. Při výběru médií se musí zohledňovat více 

faktorů podle toho, na jakou cílovou skupinu se zaměřujeme. Cílové skupiny 

můţeme rozlišovat podle toho, jaké média upřednostňují. Například rádio a televize 

patří mezi nejlepší média pro oslovení mládeţe od deseti do dvaceti roků. Výběr 

také ovlivňuje charakter výrobku. Samozřejmě musíme také dávat pozor na 

finanční moţnosti společnosti, protoţe náklady na reklamu se odvíjí podle druhu 

                                                 
4
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vyuţívaného média. Například reklama v televizi je v porovnání s reklamou v tisku 

mnohem nákladnější. 

3. Výběr specifických nositelů reklamy. Další krok se zaměřuje na výběr 

nejvhodnějšího nositele reklamy z jednotlivých druhů médií. U televizního vysílání 

můţe jako orientace slouţit sledovanost programů. U tisku se zase zaměříme 

například na časopisy, které jsou nejčtenější. Dále je potřebné posuzovat i další 

znaky, jako je hodnověrnost, postavení, popularita, kvalita reprodukce atd.  

4. Rozhodnutí o časové působnosti reklam. Mezi další rozhodnutí zadavatele reklamy 

je doba, po kterou má reklama působit. Předpokládejme, ţe objem prodeje produktu 

je v červenci nejvyšší a v lednu nejniţší => firma můţe reklamu nastavit tak, aby se 

přizpůsobila sezónním výkyvům.  

    Kontinuita – znamená časově rovnoměrné rozloţení reklam v průběhu určitého 

období. 

    Intervalovou reklamou – se označuje časově nerovnoměrné opakování 

reklamních aktivit v průběhu určitého období [1].  

 

     Hodnocení reklamy 

    ‚‚Reklamní program si vyţaduje pravidelné hodnocení z hlediska komunikačního a 

prodejního efektu.‘‘ 
5
 

     Měření komunikačního efektu – Tímto měřením můţeme zjistit, jakou komunikační 

schopnost má daná reklama. Jedná se o metodu, kterou můţeme označit jako zkušební 

testování a dá se vyuţít před publikováním nebo odvysíláním. Například před uvedením 

reklamy v médiích můţeme oslovit spotřebitele, aby vyjádřili svůj názor. Po uvedení 

reklamy se zjišťuje, jak ovlivnila spotřebitelovu paměť nebo vnímání, poznání a preference 

daného výrobku [1]. 

     Měření prodejního efektu – Efekt reklamy na prodej výrobků, nebo sluţeb je daleko 

hůře měřitelný, neţ komunikační efekt, protoţe prodej ovlivňují další různé faktory, jako 

jsou vlastnosti výrobku, cena a dostupnost. Pro měření prodejního efektu můţeme 

například vyuţít porovnání předcházejících nákladů na reklamu s minulým prodejem [1].  

                                                 
5
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Tabulka č. 1 – Profily hlavních forem médií 

 

pramen: vlastní zpracování na základě literatury [6] 

Médium výhody omezení 

Noviny 
Flexibilita, včasnosti, pokrytí místního 

trhu, široce přijímané, vysoká 

věrohodnost. 

Nízká ţivotnost, špatná kvalita 

reprodukce, malá šance na předání 

média dalším čtenářům. 

Televize 

Dobré pokrytí hromadného trhu, nízké 

náklady na jednoho zasaţeného 

spotřebitele, kombinuje vizuální, 

zvukové, a pohybové prvky, smyslově 

přitaţlivá. 

Vysoké absolutní náklady, vysoké 

zahlcení cizí reklamou, pomíjivá 

expozice, niţší selektivita v oblasti 

publika. 

Rádio 
Dobře přijímáno na lokálním trhu, 

vysoká geografická a demografická 

selektivita, nízké náklady. 

Pouze zvuková prezentace, nízká 

pozornost (,,na půl ucha“), pomíjivá 

expozice, roztříštěné publikum 

Časopisy 

Vysoká geografická a demografická 

selektivita, důvěryhodnost a prestiţ, 

vysoká kvalita reprodukce, dlouhá 

ţivotnost, dobrá šance, ţe bude médium 

předáno dalším čtenářům. 

Dlouhá doba od zakoupení reklamy 

po realizaci, vysoké náklady, určitá 

míra zbytečné cirkulace, nulová 

garance pozice. 

Direct mail 

Vysoká selektivita publikace, flexibilita, 

ţádná reklamní konkurence v rámci 

téhoţ média, umoţňuje zaměřit se na 

konkrétní osoby. 

Poměrně vysoké náklady na jednu 

expozici, image nevyţádané pošty. 

Outdoorová 

reklama 

Flexibilita, opakovaná expozice, nízké 

náklady, nízká konkurence mezí 

sděleními, dobrá selektivita ohledně 

positioningu. 

Nulová selektivita v oblasti publika, 

omezuje kreativitu. 

Internet 
Vysoká selektivita, nízké náklady, 

bezprostřednost, interaktivní moţnosti. 

Malé, demograficky nerovnoměrně 

rozvrstvené publikum, poměrně nízký 

účinek, publikum kontroluje expozici. 
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     3.3 Podpora prodeje (sales promotion) 

     Stejně jako s reklamou se můţeme velmi často setkat i s dalším pouţívaným nástrojem 

marketingových komunikací – podporou prodeje. Zde se snaţí prodejce ovlivnit naše 

rozhodnutí v jeho prospěch například nabídnutím výhodné ceny a balení, drobného dárku, 

ochutnávky nebo slevovými kupóny. Tyto impulzy ze strany prodejce můţe spotřebitel 

běţně registrovat ve velkých nákupních střediscích a jiných frekventovaných místech 

prodeje. Podpora prodeje je marketingovou komunikací, která působí na zákazníka pomocí 

dodatečných podnětů, čímţ iniciuje zájem o prodej výrobků či sluţeb. Hlavními určujícími 

znaky podpory prodeje jsou její časová omezenost a aktivní spoluúčast zákazníků.  

     Literatura uvádí, ţe výdaje na podporu prodeje určitých kategorií výrobků často 

převyšují výdaje na reklamu a u některých druhů spotřebních výrobků mohou náklady na 

podporu prodeje dosahovat aţ 80 % z celkových marketingových nákladů [7]. 

     Při vytváření komunikační strategie je důleţité zajistit soulad mezi reklamními 

kampaněmi a akcemi na podporu prodeje. Akce na podporu prodeje si mohou zajišťovat 

firmy samy, u rozsáhlejších akcí je obvyklé vyuţívat sluţeb specializovaných agentur. 

     Podporu prodeje můţeme zaměřovat na: 

 konečné spotřebitele (consumer promotion); 

 firmy působící na průmyslovém trhu (business promotion); 

 obchodní mezičlánky (trade promotion) [7]. 

 

     Velmi důleţitým procesem je stanovení cílů akcí na podporu prodeje. U akcí 

zaměřených na spotřebitele i na konečné zákazníky na průmyslovém trhu je obvyklým 

cílem pouze krátkodobé zvýšení objemu prodejů. To podporuje dlouhodobé cíle a posiluje 

věrnost zákazníků.  

    Podpora prodeje zaměřená na obchodní mezičlánky má například zajistit to, aby 

objednávaly propagovaný výrobek častěji nebo ve větším mnoţství (při splnění určitých 

podmínek získávají obchodníci často různé výhody), vymezily pro výrobek větší místo na 

regálech, umístily ho na viditelné místo, do prodejny umístily propagační stojany atd. [7]. 
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     Nejvýznamnější nástroje podpory prodeje 

     Nejvýznamnějšími nástroji na podporu prodeje, které se zaměřují na konečné 

spotřebitele, jsou vzorky, kupóny, cenově výhodná balení, prémie, spotřebitelské soutěţe, 

předvádění výrobku doma, nebo v prodejně, poutače v místě prodeje, prodejní výstavy 

apod.  

     ‚‚Výsledky výzkumů ukazují, ţe 50 aţ 70 % zákazníků se pro koupi rozhoduje přímo 

v prodejnách na základě momentálního impulzu, kterým mohou být právě nástroje na 

podporu prodeje.‘‘
6
 

     To je důvod, proč jsou často přímo v prodejnách organizovány ochutnávky, předvádění 

výrobků, výherní soutěţe a jiné tzv. POS (point of sale) materiály.  

     Problémem je často cena obdobných akcí, protoţe velké řetězce poţadují za to, ţe 

povolí prezentaci v prodejnách, obvykle finanční úhradu. Nejdraţší, ale účinnou formou 

podpory prodeje je rozdávání vzorků zdarma (sampling). Vzorky se pouţívají zejména při 

uvádění nových výrobků na trh. Mohou být zákazníkům předávány různými způsoby: 

zasílány poštou, předávány osobně při návštěvě domácností (door to door sampling), 

rozdávány v obchodech atd. [7]. 

     Dalším významným nástrojem na podporu prodeje jsou motivační hry a systémy. 

Spotřebitelé například sbírají body formou kupónů a dostávají tak slevy na nákup 

některých výrobků, anebo získávají za kupony drobné dárky. Stejným způsobem mohou 

nasbírat body při pouţívání věrnostních karet v obchodech [7]. 

     V případě aktivit zaměřených na firemní zákazníky tvoří podporu prodeje zejména 

prezentace na výstavách a veletrzích, obchodní slevy (sezónní či mnoţstevní), zboţí 

poskytnuté na určitou dobu zdarma (cílem je, aby si zákazník výrobek vyzkoušel a 

ponechal), předvedení výrobku a speciální nabídky, drobné dárkové a upomínkové 

předměty atd. [7]. 

 

                                                 
6
 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing 2. s. 217 
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3.4 Práce s veřejností (public relations) 

     ‚‚Mezi masové nástroje propagace patří práce s veřejností. Úkolem je vytváření 

dobrých vztahů s veřejností prostřednictvím udrţování příznivé publicity, budování 

„corporate image“, odvracením nepříjemných a firmě škodlivých příhod, historek a 

událostí.‘‘
7
  

     Práce s veřejností je široký pojem, který zahrnuje publicitu a mnohé jiné aktivity. 

Oddělení pro práci s veřejností vyuţívá různé prostředky: 

 vztahy k tisku – zveřejňování nejnovějších informací ve zpravodajských médiích, 

zaměřených na vyzdvihnutí výrobku, nebo sluţby; 

 produktová publicita – obeznámení se zvláštními produkty; 

 podniková (firemní) komunikace – vytváření interních a externích komunikačních 

vztahů, aby se získala podpora a pochopení pro firmu anebo instituci; 

 zastupování zájmů – jednání se zástupci zákonodárných sborů a s vládními činiteli, 

aby podporovali anebo odmítali návrhy zákonů a nařízení; 

 poradenství: poradenské sluţby pro management týkající se veřejných záleţitostí, 

pozice firmy a její image [1]. 

     Práce s veřejností má velký vliv na veřejné mínění při menší míře nákladů, neţ u 

reklamy. Firmě se můţe například podařit sponzorovat zajímavou akci, která vzbudí zájem 

médií, a to můţe ve výsledku vyvolat stejný efekt jako drahá reklama a navíc bude 

vzbuzovat větší důvěryhodnost [1]. 

     Hlavní prostředky práce s veřejností 

     V oblasti práce s veřejností se dají vyuţít různé prostředky. Například mezi jedny 

z nejvýznamnějších prostředků jsou zpravodajské sluţby. Zástupci firmy odpovídají na 

otázky novinářů a jejich projev a vystupování můţe vytvářet, ale i poškodit image firmy. 

Dalším běţně pouţívaným prostředkem jsou zvláštní přísliby u tiskových konferencí, 

slavnostních otevření a vystoupení v médiích a oblíbených relací, které osloví cílové 

publikum [1]. 

                                                 
7
 KOTLER, P. ARMSTRONG G. Marketing 1. s. 377 
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     Oddělení pro práci s veřejností distribuuje různé podklady, které jsou orientovány na 

ovlivňování cílových trhů. Zde můţeme zařadit různé dokumenty, jako jsou broţury, 

firemní noviny, časopisy a materiály týkající se ‚‚corporate identity‘‘, které pomáhají tvořit 

identitu firmy. Firemní znak, symboly, vizitky, objekty, uniformy, firemní automobily – to 

všechno můţe být prostředkem marketingu. Společnosti mají také moţnost budovat svou 

tzv. goodwill (dobrou pověst) přispíváním finančních prostředků na veřejně prospěšné 

aktivity [1]. 

 

     3.5 Přímý marketing (direct marketing); 

    Podle Kotlera
8
 je přímý marketing: 

 neveřejný – zaměření je směrováno k cílové skupině; 

 aktuální – velmi rychlé přizpůsobení poţadavků marketingu; 

 přizpůsobivý – cíl můţe být zpracovaný tak, aby byl specializovaný na určitou 

osobu; 

 interaktivní – na základě reakce osloveného se lze přizpůsobit jeho poţadavkům. 

      

     Přímý marketing představuje způsob marketingové komunikace, při kterém přímo 

oslovujeme zákazníky (poštou, telefonem, e-mailem nebo i osobně), nebo od nich 

získáváme přímou odezvu na naše propagační aktivity. Velkou výhodou přímého 

marketingu je, ţe výsledky můţeme velmi snadno měřit. 

     Hlavními nástroji přímého marketingu jsou: 

 osobní prodej; 

 zásilkový prodej; 

 telemarketing; 

 teleshopping; 

 adresné rozesílání nabídek (direct mail); 

 katalogový marketing; 

 online marketing (marketing na internetu) [7]. 

                                                 
8
 KOTLER, P. ARMSTRONG G. Marketing 1. s. 164 
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     Osobní prodej si klade za cíl prodat výrobek nebo sluţbu a vytvořit dlouhodobý 

pozitivní vztah se zákazníkem. Osobní prodej je velmi účinným marketingovým nástrojem. 

Vytváření sítí osobního prodeje můţe být poněkud nákladnější a náročnější, ale společnost 

můţe ve výsledku ušetřit finance za reklamu. Hlavním problémem je moţnost předání 

informace pouze omezenému počtu zákazníků.    

     Zásilkový prodej zaţil renesanci s rozvojem IT a internetu. Firmy, které rozesílají 

nabídkové katalog, mají velmi dobře zpracované databáze zákazníků a oslovují je přesně 

cílenou nabídkou. Většina z nich také prezentuje nabídku na internetu, kde si mohou 

zákazníci zboţí rovnou objednat. 

     Telemarketing vyuţívá k oslovení zákazníků telefon. Zákazník má moţnost šetřit 

prostřednictvím telefonu čas a společnostem nabízí zrychlení komunikace s klientem. 

Telemarketing můţeme rozdělit na dva druhy: 

 pasivní telemarketing (zpracování příchozích hovorů, inbound) znamená, ţe 

zákazník reaguje na předchozí komunikační aktivity firmy (reklamu v televizi, 

nabídku zaslanou poštou); 

 u aktivního telemarketingu (zpracování odchozích hovorů, outbound) vychází 

iniciativa od firmy a vyškolení operátoři telefonem kontaktují předem vybranou 

cílovou skupinu zákazníků. Aktivní telemarketing je nejčastěji vyuţíván 

k výzkumu trhu, nebo k domlouvání návštěv prodejců [7].   

     Teleshopping má formu delších reklamních spotů, ve kterých jsou divákům 

předváděny výrobky. Po skončení spotu je moţné zavolat na bezplatnou telefonní linku a 

zboţí si objednat. Spotřebitelé jsou často motivování k rychlé reakci tím, ţe pokud zavolají 

během velmi krátké doby, nebo mezi prvními, získají slevu. 

     Adresné rozesílání nabídek (direct mail) má za úkol oslovit zákazníky pomocí 

zásilky obsahující obvykle dopis (ale i fax, e-mail, multimediální nosič) doplněný o stručné 

informační a propagační materiály. Je účinnou formou komunikace, zejména proto, ţe 

umoţňuje oslovit konkrétního spotřebitele. 

     Katalogový marketing spočívá v tom, ţe daná společnost zasílá katalogy určité cílové 

skupině zákazníků. Často se jedná o katalogy, které nabízejí veškeré produkty dané 
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společnosti. Katalogy se nejčastěji zasílají zákazníkům v tištěné podobě. S postupem doby, 

však přibývá případů, kdy se rozesílají katalogy na přenosných médiích. 

     Online marketing (marketing na internetu) zahrnuje velké spektrum postupů a 

nástrojů. Moţnosti a příleţitosti internetového marketing se neustále vyvíjejí velkou 

rychlostí a v budoucnosti se bude tento trend zvětšovat. Při jeho realizaci musí společnost 

dbát na velké znalosti technologií a postupy, které je nutné připojit ke klasickému 

marketingu. Odborníci na internetový marketing se nesmí spokojit s aktuálními znalostmi a 

musí neustále sledovat velké mnoţství informačních zdrojů, jinak by nebyli schopni 

plánovat efektivně. 

     Internet se stal součástí podnikové strategie u mnoha firem a e-business (internetové 

podnikání) jiţ pro ně není cizím pojmem. Základním pilířem pro online marketing je 

kvalitní web. Ostatních marketingových nástrojů je následně vyuţíváno k posílení 

návštěvnosti. 

      Příklady nástrojů online marketing: 

 internetový obchod; 

 microsites (malé weby pro jediný produkt); 

 webové prezentace; 

 placené bannerové kampaně; 

 e-mailový marketing; 

 soutěţe; 

 minihry [7]. 

 

     3.6 Nová média  

Nová komunikační média jsou kombinací existujících prostředků (telefon, televize, 

počítače) a nových aplikací, jeţ se nazývají multimédia. Jsou typická tím, ţe předávají 

informace ‚‚šité na míru‘‘ uţivateli v okamţiku, kdy je potřebuje. Jinak řečeno, uţivatel si 

řídí informační proces. Nejvýznamnějším takovým médiem je například dnes uţ 

celosvětově rozšířený internet, dále pak interaktivní teletext, nosiče DVD a CD atd. [5].  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PROPAGAČNÍHO PROGRAMU 

SPOLEČNOSTI 

 

     Kvalitní prezentace firmy je důleţitým předpokladem pro získání potencionálních 

zákazníků a partnerů. Jak bylo výše uvedeno, pojem propagace můţeme definovat jako 

proces, který pomocí marketingových nástrojů, na základě informací, ovlivňuje 

rozhodování lidí v dané cílové skupině. Správnou volbou marketingové strategie se můţe 

významně zvýšit konkurenceschopnost na trhu, ve kterém firma působí. 

     Dle mého názoru je marketing stejně důleţitý pro malé podniky, tak jako pro ty velké. 

Avšak je zde jeden hlavní rozdíl, protoţe menší firmy zpravidla nemají k dispozici tolik 

finančních prostředků na drahé reklamní kampaně, musí tito malí podnikatelé spoléhat, 

vzhledem ke svému finančnímu omezení, na sílu zdravého rozumu, intuici a najít efektivní 

způsob, jak dosáhnout svých cílů v rámci finančních moţností. Efektivní marketing můţe 

firmě zajistit určité výhody, jako například získání nových zákazníků, udrţení si těch 

současných, rozšíření sortimentu produktů, či sluţeb a tak rozšířit okruh podnikání. 

V konečném důsledku se zvýší stabilita, zisky a prosperita firmy.  

     Marketing není jenom reklama. Reklama je pouze malou částí marketingu a některé 

firmy na toto rozlišení neberou zřetel, zatímco vynakládají bez uváţení své finanční 

prostředky na nejrůznější formy reklamy. Pokud má podnikatel zájem o seriózní vyuţití 

nástrojů marketingu, je nutné se zaměřit na základní součást této aktivity – vytvořit 

marketingový plán, ve kterém se definují produkty, sluţby, zákazníci, podnikatelské okolí 

a hlavně marketingové cíle společnosti. Aţ po úspěšném dokončení plánovací fáze by měla 

přijít fáze propagace neboli marketingová komunikace a tyto aktivity by měly přispívat 

k dosahování stanovených cílů [6], [2]. 

     Efektivní marketing je záleţitost, která zabere určitý čas a opravdové přínosy 

marketingových aktivit budou zřetelné aţ po uplynutí delší doby. Opakované a 

systematické oslovování cílové skupiny, vytrvalost a přesné stanovení měřitelných cílů 

jsou klíčem k úspěchu. 
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     4.1. Webové stánky a internet 

     Internet se během několika let rozšířil takřka po celém světě. V dnešní době, kdy je i u 

nás v ČR internet velmi dobře dostupný, se stal velmi dobrým prostředkem jak účinně a 

zároveň poměrně levně propagovat svoji firmu. Takřka kaţdá firma včetně těch 

nejmenších dnes vyuţívá svých webových stránek, kde můţe veřejně představit 

zákazníkům své produkty, nebo sluţby. Internetové stránky si můţe podnikatel vytvořit 

dokonce zcela zdarma a nepotřebuje k tomu ani odborné znalosti v IT, jednoduché editory 

umoţní vytvoření webu běţnému uţivateli PC. Avšak, větší organizace spoléhají na 

webové designéry a IT odborníky, kteří jim dokáţou poskytnout profesionální sluţby 

a poţadovanou kvalitu. Tím se samozřejmě zvyšují náklady na tyto sluţby. 

     Firma Gerych – První svářecí s.r.o. se také prezentuje na webových stránkách, které 

najdeme na adrese http://www.gerych.cz. Pan Ing. Gerych ponechal designování 

webových stránek odborníkům a na první pohled vypadají profesionálně a jednoduše. 

Obsah odpovídá standardnímu trendu, čili zde můţeme najít aktuální nabídku produktů a 

sluţeb, ceník, kontakty na zaměstnance a obchodní oddělení, akční nabídky, samozřejmě 

pak logo a motto firmy – vše je laděno ve firemních barvách. Pro ukázku vzhledu viz 

obrázek číslo 7 [8]. 

  

http://www.gerych.cz/
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Obrázek č. 7 – Firemní webové stránky 

 

Pramen:[firemní webové stránky] 

 

     4.2. Venkovní (outdoorová) reklama 

     Pokud se firma rozhodne pro venkovní reklamu, je důleţité znát typy ploch, které jsou 

určeny pro její instalaci. Kromě toho musí brát v úvahu, ţe lidé – potencionální zákazníci 

budou tuto reklamu míjet, takţe vlivu reklamy budou vystavěni pouze krátkou dobu. Z 

tohoto důvodu je důleţitá přehlednost a čitelnost venkovní reklamy, aby její efektivita byla 

co největší. Pokud bude tato reklama špatně umístěna, nečitelná, nebo nevýrazná, je 

pravděpodobné, ţe se nesetkáme s poţadovaným účinkem [2]. 

     Firma Gerych – První svářecí s.r.o. má k dispozici pouze venkovní reklamu 

v bezprostřední blízkosti prodejny. Jedná se o dvě reklamní plochy. První plocha svým 

nápisem upozorňuje na prodejnu svářecí techniky a je dobře čitelná z blízké, frekventované 

komunikace, avšak neobsahuje logo firmy (viz obrázek č. 8).  
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Obrázek č. 8 – Venkovní reklama upozorňující na prodejnu 

 

Pramen: Vlastní pořízení fotografie 

 

     Druhá reklamní plocha je bohuţel připevněná pouze v blízkosti vchodu do prodejny, 

toto místo je velmi málo frekventované a plocha, kterou reklama zaujímá je zbytečně malá. 

(viz obrázek č. 9). 

 

Obrázek č. 9 – Venkovní reklama u vchodu do prodejny 

 

Pramen: Vlastní pořízení fotografie 
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     V roce 2005 a 2006 vyuţíval pan ing. Gerych moţnosti reklamy při hokejových 

utkáních HC – VÍTKOVICE STEEL v Ostravské ČEZ ARÉNĚ. Avšak kvůli vysokým 

nákladům se rozhodl, ţe v investování do tohoto druhu reklam jiţ nebude pokračovat. 

 

     4.3. Firemní logo 

     Firemní logo by mělo být samozřejmostí, ať uţ pro podnikatele, ţivnostníka, firmu, 

nebo společnosti různých velikost. Firemní značka je velmi výrazným vizuálním prvkem, 

který sděluje zákazníkům, nebo jiţ partnerům, o jakou organizaci se jedná. Logo také často 

pasivně vypovídá o profesionalitě dané organizaci tím, jak je kvalitně a jedinečně 

zpracováno. 

    Logo Firmy Gerych – První svářecí s.r.o. je laděno do firemních barev. Podle mého 

názoru je vkusné, přehledné a svým stylem naznačuje obor působení firmy (viz obrázek č. 

9 i webové stránky firmy). Ačkoliv tím, ţe prezentuje firmu jiţ od svého vzniku, se můţe 

jevit trochu zastarale a drobná modernizace a úprava designu by mohla vést k zlepšení 

image firmy. 

 

     4.4. Firemní barvy 

    Firemní logo a působení firmy jako takové, se neobejde bez barevného sladění všech 

marketingových prvků, které velkou mírou přispívá k tzv. „corporate identity“ (firemní 

styl). Barvy vyjadřují vizuální poselství, umoţňují snadnější vnímání a pochopení 

komunikovaného sdělení. Kaţdá barva v sobě určitý psychologický obsah závislý na 

osobnosti člověka [2]. 

     Firma Gerych – první svářecí s.r.o. má svoji filozofii laděnou v tmavě modré a ţluté 

barvě. Nejčastěji uváděné významy těchto barev jsou: 

     Modrá - hluboká, základní barva, která symbolizuje klidnou a uvolněnou atmosféru. 

V reklamě je vyuţívána pro vyjádření kvality. 

     Ţlutá – je nejzářivější, nejoslnivější a nejteplejší ze všech barev. Znamená vitalitu, lesk, 

sluneční světlo a teplo [2]. 
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     4.5. Veletrh 

    Účast firmy na veletrhu, který je charakteristický pro jeho nabízené produkty, nebo 

sluţby, je důleţitým nástrojem marketingové komunikace a informačním zdrojem pro 

potencionální zákazníky. Firma zde prezentuje, jak své produkty, tak i svůj image. Velkou 

výhodu představuje fakt, ţe na takovém veletrhu se budou nacházet lidé, které můţeme 

z většiny označit za poţadovanou cílovou skupinu a potencionální zákazníky. 

     Firma Gerych – První svářecí s.r.o. se kaţdoročně účastní mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Brně společně s partnerskou firmou ETP. Ve společném stánku mají moţnost 

prezentovat produkty, které nabízejí v oblasti svářecí techniky a zároveň poskytnout 

návštěvníkům veletrhu drobné reklamní a upomínkové předměty. 

 

     4.6. Reklamní předměty 

     Reklamní předměty a upomínkové předměty dnes vyuţívá snad kaţdá firma ke své 

propagaci. Tyto předměty bývají zpravidla praktické, ale drobné a náklady na jejich 

pořízení závisí na finančních moţnostech firmy – můţeme zde zařadit např. propisky, 

přívěšky, igelitové tašky, lţíce na boty, klíčenky. Z těch nákladnějších např. FLASH disky, 

MP3 přehrávače, nebo dokonce oblečení (bundy, trička, mikiny), svítilny atd. 

Nejdůleţitější vlastností reklamních předmětů je propagovat danou firmu, proto jsou na 

nich loga, nápisy a často jsou laděné ve firemních barvách. Zákazník tyto předměty můţe 

získat k nákupu, v prodejně jako upomínku nebo na veletrzích a prezentacích. 

     Samozřejmě, ţe i Firma Gerych – První svářecí s.r.o. vyuţívá reklamních předmětů ke 

své propagaci. Jako příklad zde uvádím lţíci na boty a pantofle s firemním logem (viz 

obrázek č. 10). Kromě tohoto příkladu má firma k dispozici, jako reklamní předměty, např. 

igelitové tašky, propisky, mikiny a klíčenky. 
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Obrázek č. 10 – Firemní pantofle a lţíce na boty 

 

Pramen: Vlastní pořízení fotografie 

 

     4.7. Reklama v tisku 

     Tisk můţeme označit jako nejstarší a nejrozvětvenější prostředek pro šíření masové 

informace. I v současnosti vytváří reklamní výdaje v tisku stále významný podíl na českém 

reklamním trhu [3]. 

     Z toho lze tedy předpokládat, ţe pro podnikatele a společnosti se stále vyplatí 

investovat do reklamy v tisku. Podle moţností, a druhu nabízených produktů je moţné si 

zvolit vhodné tiskové média a vydavatele – od regionálního tisku aţ po ten celoplošný. 

     Firma pana Ing. Gerycha vyuţívá tisk ke své propagaci ve dvou případech. V prvním 

případě firma umisťuje malou reklamu v regionálním týdeníku Sedmička, jednou do roka a 

z pravidla v jarních měsících pro čtyři výtisky. V druhém případě vyuţívá firma větší, 

jednorázovou reklamu v deníku MF DNES, ale pouze v případě, konání speciálních 

předváděcích akcí ve spolupráci s partnerskými firmami. Jedná se například o nabídku 

speciálního nářadí a produktů v oblasti svářecí techniky, za výhodné ceny apod. Takovéto 

předváděcí akce se konají pravidelně jednou za rok.  

     V Příloze č. 2 lze vidět ukázku reklam z týdeníku SEDMIČKA. 
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     4.8. Telemarketing 

     Firma Gerych – První svářecí s.r.o. vyuţívá ke komunikaci se zákazníkem tzv. zelenou 

linku. Při zřízení zelené linky přebírají firmy náklady na hovorné od volajících zákazníků. 

Výsledkem je lepší komunikace, protoţe volající ztrácí ostych zavolat. Ví, ţe hovor 

nebude muset platit a získá odpovědi na všechny otázky zdarma a okamţitě.  

 

     4.9. Náklady na propagaci firmy 

    Firma za poslední 5 let investuje do propagace méně finančních prostředků. Vyplývá to 

z tabulky č. 2, kde jsem podrobně rozepsal náklady spojené s propagací od roku 2005 do 

roku 2009. Jedná se o období, kdy firma začíná působit v nově zrekonstruované pobočce. 

     S novým pracovním prostředím přicházejí změny i v oblasti propagace. V roce 2005 se 

vedení rozhodlo k realizaci nových a profesionálních webových stránek a zřízení zelené 

zákaznické linky pro lepší komunikaci. Kromě toho firma investovala i do venkovní 

reklamy v okolí firmy a jedna reklamní plocha byla pronajata v ČEZ ARÉNĚ, kde 

propagovala firmu při hokejových utkáních. Celkové náklady za tento rok se vyšplhaly na 

částku 117 500 Kč. V roce 2006 se investice na prezentaci firmy nijak výrazně nezměnily, 

je zde rozdíl zhruba 4 000 Kč. Výdaje spojené s prezentací na veletrhu poklesly díky 

spolupráci s partnerskou společností ETP, a z ušetřených finančních prostředků se vedení 

firmy rozhodlo investovat do reklamy v tisku.  Výraznější odchylka přichází v roce 2007, 

kdy se firma rozhodla jiţ nevyuţívat reklamu v ČEZ ARÉNĚ, z důvodu vysokých nákladů 

a nízké efektivitě spojené s prodejem. 

     V následujících letech nedošlo k ţádným převratným změnám v oblasti propagace. Na 

přelomu roku 2008/2009 se začala dotýkat české ekonomiky světová hospodářská krize. 

V tomto období bylo nutné pro udrţení chodu společnosti čerpat finance z rezervních 

fondů a zároveň také šetřit na všech místech, kde to bylo moţné. Proto nikdo o dalším 

rozvoji propagačního programu neuvaţoval, ba naopak bylo těţké udrţet jeho stav alespoň 

ve fázi, v jaké se právě nacházel. V roce 2009 byly výdaje na propagaci cca o 38,9 % niţší 

neţ v roce 2005 (viz Tabulka č. 2).  
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     Příloha č. 3 ukazuje zpracování procentuálních nákladů v jednotlivých letech a graf s 

vývojem nákladů na propagaci během pěti let obsahuje Příloha č. 4. 

 

Tabulka č. 2 – Přehled výdajů na propagaci v období roku 2005 aţ 2009 

nástroje 

marketingové 

komunikace 

  rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

internet: 
web design - 

zpracování 
6 000 Kč 0 Kč 500 Kč 0 Kč 0 Kč 

  
cena za roční 

umístění webu 
3 000 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 

venkovní 

(outdoorová) 

reklama: 

velká venkovní 

reklama 
10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  

náklady na 

reklamu v ČEZ 

ARÉNĚ 

40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

  
 malá venkovní 

reklama 
0 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

veletrh: 
náklady na 

pronájem plochy 
35 000 Kč 32 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 

  

náklady na 

transport a 

cestovné 

5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

reklamní 

předměty: 
propisky 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 

  mikiny 5 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

  klíčenky 1 500 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč   

  vizitky 1 000 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

  lţíce na boty 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

  pantofle 0 Kč 0 Kč 1 700 Kč 1 000 Kč 0 Kč 

  igelitové tašky 3 000 Kč 3 000 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 

reklama v tisku: MF DNES 0 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

  
týdeník 

SEDMIČKA 
0 Kč 0 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

telemarketing: zelená linka 6 000 Kč 5 000 Kč 5 500 Kč 6 000 Kč 5 300 Kč 

Náklady na 

propagaci v 

jednotlivých 

letech: 

  117 500 Kč 113 500 Kč 81 200 Kč 79 500 Kč 71 800 Kč 

 Pramen: Vlastní zpracování[interní zdroje] 
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5 NÁVRH ZMĚN A OPATŘENÍ 

 

     V období, kdy vývoj české ekonomiky nejvíce ovlivnila hospodářská krize, bylo pro 

většinu podniků, firem a organizací důleţité šetřit a sniţovat náklady na všech různých 

místech v celé struktuře podniku. Firma Gerych – První svářecí s.r.o. přistoupila např. 

k opatřením, jako sjednocení pracovní doby (z důvodu šetření energií), krácení pracovní 

doby, propouštění zaměstnanců – těm co zbyli, se krize projevila na výplatních páskách. 

Bohuţel radikální sniţování nákladů postihlo i sféru propagace, coţ je v situaci, kdy firma 

na trhu bojuje o své přeţití, zcela pochopitelné. Ale, jak uţ bylo výše uvedeno, smysl 

propagace nespočívá pouze v bezmyšlenkovitém investování velkého mnoţství peněz do 

reklamy, která ve výsledku nemá ţádný pozitivní efekt, nebo se dokonce stává 

kontraproduktivní. Naopak si myslím, ţe i s nízkými náklady, správnou komunikací 

s cílovou skupinou, šetrným a promyšleným propagačním plánem, můţeme docílit 

perfektních výsledků 

     Kdyţ vezmeme v potaz, ţe hospodářská krize je snad uţ konečně na ústupu, tak se toto 

nadcházející období můţe stát perspektivním začátkem pro nové změny ve firmě, jako 

například zaměření se na efektivní uplatnění nástrojů marketingové komunikace. V době 

krize se většina konkurenčních firem v oboru snaţily tlačit ceny nabízeného zboţí a sluţeb 

co nejvíce dolů a to podle mě vedlo ještě k většímu úpadku. Podnik přece nemůţe prodávat 

pod cenou – je pravda, ţe nezvykle nízkými cenami můţe zaujmout nové zákazníky, ale ve 

skutečnosti se jedná jenom o krátkodobý efekt. Zastávám názor, ţe pokud firma nabídne 

svému zákazníku kvalitní sluţby (servis, dopravu zboţí, vyřízení reklamací, okamţité 

poskytnutí dané objednávky), ten upřednostní takovéto výhody a jistoty, byť za vyšší cenu. 

     V následujících bodech navrhnu moţné vylepšení současného propagačního programu 

firmy, coţ by mohlo přispět k jeho větší efektivitě do budoucna. 

 

     Reklama na firemních automobilech 

     Firma vyuţívá tři sluţební automobily, které slouţí k rozvozu zboţí zákazníkům. 

Automobil můţe kromě uţitkových funkcí také plnit i funkci reklamy. Plochu karosérie lze 

vyuţít k potisku firemním logem, dále potisk můţe obsahovat kontakty, například telefonní 
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číslo a adresu organizace nebo reklamní text – to vše můţe být sladěno do firemních barev. 

Rozváţky zboţí probíhají v rámci objednávek kaţdý pracovní den. Propagace probíhá 

skrze pohyb automobilů po komunikacích nebo parkování na různých místech v rámci 

rozváţek. Výhodné je, ţe náklady na tento druh reklamy nejsou vysoké (ceny se pohybují 

řádově v tisících korun) a firma do ní nemusí investovat opakovaně v krátkých intervalech 

– má vysokou ţivotnost. 

 

     Venkovní reklama na pronajaté ploše 

     I přestoţe firma vyuţívá venkovní reklamu v okolí firmy a nemusí proto platit za 

pronájem plochy, navrhoval bych její rozšíření i mimo prostory provozovny. Firma působí 

převáţně regionálně a ve městě Ostrava jsou k dispozici spousty reklamních ploch 

k pronájmu, za výhodné ceny, na lukrativních místech. 

     Jako příklad uvádím moţnost pronájmu reklamní plochy na internetových stránkách 

http://www.kaposervis.cz. Poblíţ firmy FERONA (Ulice Plzeňská) je k dispozici reklamní 

plocha umístěná na oplocení (viz obrázek č. 11, barevné zvýraznění vymezuje umístění 

reklamní plochy). Jedná se o místo, kudy denně projede velké mnoţství automobilů i 

prostředků městské hromadné dopravy. Reklama tak můţe oslovit potencionální zákazníky 

i díky tomu, ţe se jedná o průmyslovou oblast, coţ je ve shodě se zaměřením firmy Gerych 

– První svářecí s.r.o. 

    Výrobu samotných reklamních bannerů
9
 lze zajistit taktéţ na výše uvedené internetové 

adrese.  Náklady na pronájem plochy uvedené v příkladu, by činily ročně 6 000 Kč
10

. 

  

                                                 
9
 Banner – reklamní plachta 

10
 Informace uvedené na webu http://www.kaposervis.cz. 

http://www.kaposervis.cz/
http://www.kaposervis.cz/
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Obrázek č. 11 – Příklad reklamní plochy k pronájmu 

 

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

 

     Logo firmy 

     Jak jsem výše uvedl, současné logo firmy neprošlo od zaloţení ţádnou inovací designu. 

Pokusil jsem se v rámci mých moţnosti a zkušeností lehce inovovat vzhled firemního loga 

tak, abych zároveň zachoval jeho původní styl a formu, jak ho mají v podvědomí současní 

partneři i zákazníci společnosti (viz obrázek č. 12). Jedná se pouze o hrubý náhled – firma 

si ho dále můţe upravit podle svých poţadavků, nebo podle toho, kde ho bude chtít 

uplatnit, různými informacemi o firmě, sloganem, kontaktem a podobně. Lze ho vyuţít 

například jako základ při návrhu výše uvedených reklamních bannerů, nebo u potisku 

automobilů. 

     Odhaduji, ţe profesionální agentury si za návrh, či úpravu běţného firemního loga 

účtují částky pohybující se v tisících korunách – v extrémních případech i v desetitisících. 

Z vlastní zkušenosti bych doporučil menším firmám oslovit, pomocí inzerátu, studenty 

vysokých škol, kteří mohou provést kvalitní práci za zlomkové ceny.  
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Obrázek č. 12 – Návrh na inovaci firemního loga 

 

Pramen: Vlastní zpracování původního loga firmy 

 

     Přímý marketing – katalogový marketing 

     Další z moţností úprav současného propagačního programu nabízí nástroj katalogového 

marketingu. Firma má k dispozici databázi kontaktů svých obchodních partnerů a stálých 

odběratelů a informovat je o speciálních nabídkách a akčních cenách v dnešní době 

nepředstavuje jiţ ţádný problém. Firma můţe vţdy před vyhlášením těchto speciálních 

akcí rozeslat s předstihem svým partnerům například soubor ve formátu PDF pomocí 

elektronické pošty, který bude obsahovat přehlednou nabídku produktů, jejichţ 

zakoupením získá spotřebitel určitý druh výhody. 

     Takovéto speciální akce firma pořádá z pravidla pouze několikrát do roka, proto 

doručená elektronická pošta nebude vzbuzovat pocit nevyţádané pošty a obtěţování pro 

jejího příjemce. V databázi obchodních partnerů se můţe najít vţdy alespoň jeden, který 

bude zrovna v dané situaci poptávat nabízený druhu zboţí a v takovémto případě je šance, 

ţe ho speciální nabídka dokáţe přimět ke koupi zboţí právě u firmy Gerych – První svářecí 

s.r.o. Náklady na rozesílání katalogů pomocí elektronické pošty jsou minimální a výsledný 

efekt můţe být pro firmu přínosem. 
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     Poskytování kvalitních služeb zákazníkům 

     V úvodních řádcích této kapitoly jsem se zmínil o tom, jak moc důleţitým faktorem pro 

spokojenost zákazníků a jejich opětovném nákupu, je poskytnutí kvalitních sluţeb 

spojených s prodejem zboţí. Ačkoliv cena je obrovským faktorem, podle něhoţ se 

zákazník orientuje při koupi zboţí či sluţeb, ve velké míře můţe jeho rozhodnutí ovlivnit i 

to, za jakých podmínek má moţnost dané zboţí pořídit. 

     Pokud uvedu příklad, ţe potencionální zákazník má moţnost koupit jistý druh zboţí na 

internetu – internetový obchod mu sice poskytne zboţí za niţší cenu, ale bude muset 

počkat na vyřízení on-line objednávky, zaplatí za sluţby české pošty, nebo jiných 

přepravních organizací, případně transport zprostředkuje na vlastní náklady, nemůţe 

většinou počítat s odbornou radou a osobní prohlídkou zboţí, další problémy se můţou 

vyskytnout s reklamací zboţí. 

     Proto navrhuji poskytnout a zkvalitnit současným i potencionálním zákazníkům tyto 

sluţby: 

 odborné poradenství při nákupu; 

 rozvoz objednaného zboţí; 

 servisní a technické sluţby; 

 zprostředkování reklamací; 

 profesionální přístup; 

 okamţité vyřízení objednávek. 

     Jsem přesvědčen o tom, ţe zákazníci ocení komfort a profesionální chování firmy a 

odmění ji jejich loajalitou a spoluprácí v budoucnu. Takovéto opatření pomáhá budovat 

dobrý image společnosti. 

     I drobné opatření a vylepšení dokáţou vyvolat pozitivní efekt v oblasti propagace firmy, 

bez nutnosti investování astronomických finančních částek. Dokonce ani malí obchodníci, 

kteří jsou součástí trhu, by neměli podceňovat význam propagace a marketingu při jejich 

činnosti – vţdy se dá nalézt vhodná řešení, které se přizpůsobí jejich moţnostem. 
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6 ZÁVĚR 

     Bakalářská práce představuje firmu Gerych – První svářecí s.r.o. a teoretickým 

vymezením marketingových komunikačních nástrojů charakterizuje současný stav 

propagačního programu a dále předkládá návrh pro jeho vhodné vylepšení v rámci 

moţností firmy. 

     První část je zaměřená na charakteristiku společnosti, popis její činnosti, historii i 

současnost. I přesto, ţe hospodářská krize měla významný vliv na chod společnosti, stále si 

udrţuje svoji pozici na regionálním trhu a konkurenceschopnost.  

     Následující teoretická část čtenáři představuje rozsáhlé moţnosti vyuţití 

marketingových nástrojů určené pro komunikaci společnosti s cílovými skupinami a 

veřejností. Tento druh komunikace má za úkol propagovat firmu na trhu a tím zvýšit 

výsledné zisky, nicméně je důleţité pečlivě zváţit všechny moţné varianty, aby 

nedocházelo ke zbytečnému investování s negativním výsledkem.  

     V další části bakalářské práce je rozebrán stav současného propagačního programu a 

investice, které jsou do propagačního programu vynakládány. Společnost vyuţívá 

všeobecně zaţitých trendů v oblasti reklamy bez komplexnějšího vyuţití nástrojů 

marketingové komunikace. I přesto můţu shledat, ţe vedení firmy vidí ve vyuţívání 

marketingových trendů potenciál a vynakládá na něj, v rámci ekonomických moţností, 

nemalé finanční prostředky.  

     V praktické části jsem navrhnul řadu moţných opatření, které mohou přispět k 

vyšší efektivitě propagačního programu firmy. Návrhy na tyto opatření nevyţadují vysoké 

investice a jsou plně přizpůsobeny finančním moţnostem firmy.  

     Společnost by měla neustále monitorovat a inovovat stav svého propagačního programu 

a jeho důleţitost nepodceňovat. U menších společností se zpravidla setkáváme s tvrzením, 

ţe investice do propagace jsou zbytečné a velmi nákladné, úspěch však nespočívá 

v bezhlavém vynakládání financí, ale v důkladném a inteligentním plánování, které vede 

k dosaţení poţadovaných cílů. 
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