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1 Úvod 

Tetování je módní záleţitostí především pro mladé lidi. V současné době se trh 

s tetováním rozvíjí velmi rychlým tempem. Největší rozmach zaţívají způsoby aplikace 

tetování, které se snaţí zmírnit dlouhodobé následky a bolest pravého tetování, avšak za 

podmínky co nejrealističtějšího vzhledu tetování. Vznikají tak tetování dočasná, která vydrţí 

na pokoţce několik let a poté jej kůţe samovolně vstřebá, ale také tetování jen na pár dní. 

Takovýmto tetováním je i tetování ve spreji Tattoo – spray. Motiv vzniká nasprejováním 

černé barvy přes předem zvolenou tetovací šablonu. Po dvou minutách je tetování dostatečně 

zaschlé, vypadá jako opravdové a vydrţí na pokoţce tři aţ pět dní. Výhodou je, ţe tato 

tetování lze jednoduše smýt olejem či mastným krémem.   

Tetovací sprej Tattoo – spray byl vyvinut ve Švýcarsku a rozšiřuje se do dalších zemí 

střední Evropy. Po Německu, Švýcarsku, Rakousku a Holandsku, kde má tetovací sprej velký 

úspěch, přichází na český trh prostřednictvím společnosti MOTIP DUPLI s. r. o., která je jeho 

výhradním dovozcem.  

V této diplomové práci se zabývám zjišťováním postojů mladých lidí k tetování ve 

spreji a také způsoby, které by byly nejvhodnější pro zvýšení jeho známosti. Hlavním cílem je 

najít a navrhnout způsob, jakým by mohla společnost oslovit potencionální zákazníky 

tetovacího spreje Tattoo – spray a prosadit se na českém trhu s tetováním.  

Výsledky výzkumu vytvořily základ pro návrhy a doporučení, která mohou přispět 

produktům Tattoo – spray k vyšší známosti, atraktivnosti produktu a v neposlední řadě mohou 

produktům pomoci vytvořit si jistou pozici mezi ostatními způsoby aplikace tetování na 

českém trhu.  
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2 Charakteristika tetovacího spreje Tattoo-spray a relevantního trhu 

2.1 Charakteristika trhu s tetováním 

Tetování je hitem dnešní společnosti a jeho obliba zejména u mladých lidí neustále 

roste. Rozvíjí se technologie a způsoby aplikace tetování, mnoţství barev vhodných pro 

tetování, dále také vznikají stále nové motivy, symboly, znaky a slogany, které lze na kůţi 

vytetovat. V neposlední řadě roste také rozmanitost umístění tetování na těle. Všechny tyto 

znaky vývoje trhu s tetováním jsou podmíněny rostoucím počtem tetovacích salónů.    

Tetování si nechávají na své tělo dělat především mladí lidé. Jelikoţ je tetování 

nejčastěji vnímáno jako ozdoba těla, získává si oblibu zejména u mladých dívek. V poslední 

době však roste zájem o tetování i u muţů a ţen ve středním věku. Mladé dívky dávají 

přednost různým vzorům a motivům. Muţi si spíše nechávají vytetovat nějaký symbol či 

slogan. Při rozhodování o aplikaci tetování je velmi důleţité zvolit správný motiv i místo 

tetování, protoţe se stále častěji objevují lidé, kteří svého tetování za nějakou dobu litují  

a chtějí si ho nechat odstranit. Odstranění uţ není takovým problémem jako v minulosti. 

Pravé tetování lze odstranit pouze laserem nebo chirurgickým zákrokem, coţ není levná 

záleţitost. Říká se, ţe odstranění stojí dvojnásobek aplikace pravého tetování. Zejména proto 

se na trhu kromě pravého tetování objevují tzv. dočasná či krátkodobá tetování.  

2.1.1 Druhy tetování 

Trvalé tetování 

Trvalé tetování se v dnešní době provádí ručně nebo tetovacím strojkem. Ruční 

tetování spočívá v tom, ţe se vpichují do kůţe jehly nebo jiné ostré předměty, kterými se 

vnáší do ran pigment (tedy barva). U „strojkového“ tetování se tetuje speciálním tetovacím 

strojkem do hloubky maximálně 0,5 milimetru a to speciálními dermatologicky testovanými 

barvami. Všechny jehly musí být na jedno pouţití a je důleţité, aby vše bylo sterilní. 

Pravé tetování jiţ v dnešní době lze odstranit. Úplné odstranění, aniţ by byly vidět 

stíny či zbytky obrázku, však není moc pravděpodobné. K odstranění se nejčastěji pouţívá 

laser. Díky tepelným paprskům se částice inkoustu rozpadají a absorbují se do těla, kde se 

rozloţí. Dost často na tomto místě vzniká trvalá jizva. Například barevná tetování, u kterých 

je pouţita ţlutá, zelená, nebo červená barva nejdou vyjma chirurgických zákroků odstranit 

vůbec. Důleţité je také zmínit, ţe se nejedná o jednorázovou a levnou proceduru. 
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Dočasné tetování 

Dočasné tetování vychází z principu permanentního make-up, který uţ dnes nabízí 

kdejaký kosmetický salon a díky němuţ mohou být zvýrazněny například oční linky či 

kontury rtů. Pod kůţi se do hloubky 0,3 aţ 0,5 milimetru implantuje pigment, který se po 

třech aţ sedmi letech sám vyloučí. 

Nevýhodou tohoto tetování je to, ţe tatér nemusí vpichovat barvivo stále do téţe 

hlouby. Díky tomu, ţe barva zajede pod kůţi hlouběji, bude se následně vylučovat mnohem 

hůře či vůbec, neţ v místech ve správné hloubce. Motiv časem můţe vyblednout či rozpít se, 

ale v některých místech nemusí úplně zmizet nikdy. [30] 

Tetování henou  

Hena je tropický keř, který roste především v suchých a horkých oblastech, například 

v Indii. Hnědočervený prášek, který se aplikuje na tělo, vzniká rozemletím usušených listů 

získaných z keře, jehoţ výška sahá aţ do 6 metrů. Hena barví proto, ţe obsahuje velké 

mnoţství pigmentů, a to karoten a xantofyl. Při aplikaci heny na kůţi se pigmenty pojí  

s buňkami a motiv vydrţí zbarvený po dobu jednoho měsíce, následně se kresba musí 

obnovit. Dlouhodobost výdrţe tetování ovlivňuje několik faktorů. Záleţí zejména na typu 

pleti. Na snědší pleti vydrţí hena o něco déle. Rozdíl mezi klasickým tetováním a henou je 

především v tom, ţe nedochází k ţádné bolesti, protoţe se barva nevpíchává pod kůţi jehlou. 

Mezi základní typy tetování henou patří červený hena pudr, který zabarvuje kůţi do 

červena a je vhodný pro snědé typy a pro tanečnice. Dalším druhem je hnědý hena pudr 

pouţívaný zejména na ruce, nohy a na moderní tetování. Do černého hena pudru se 

přimíchávají chemické látky, které mají zaručit, aby byla barva co nejtmavší. Zároveň jsou ale 

hrozbou, protoţe se jedná o látky alergenní, které mohou způsobit zarudnutí kůţe, otoky  

a svědění.  

Jednou z moţností, jak aplikovat henu na tělo, je návštěva tetovacího salonu nebo 

profesionálního studia. Ceny sluţeb v těchto salónech hodně poklesly, a proto si je  

v současnosti můţe dovolit kaţdý. Druhou moţností je vlastní tvorba ornamentu. Stačí si 

vystřihnout motiv a namalovat si ho. [26] 

Bodypainting  

Bodypainting je rychlá metoda zdobení těla. Během dvou minut lze vytvořit jakýkoliv 

motiv nebo logo v několika barvách, které za 3 dny z kůţe zmizí. Dočasné tetování vypadá na 
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kůţi stejně jako tetování. Na rozdíl od tetování je bodypainting bezbolestný a nezasahuje do 

lidské kůţe. [22] 

Jagua tetování 

Jagua je 100% přírodní, na rostlinné bázi zaloţené, dočasné modročerné tetování   

z amazonských pralesů. Základem je barva ze šťáv z tropického ovoce aplikovaná na kůţi  

v gelové konzistenci. Výsledný obrázek je nerozeznatelný od pravého tetování, bez bolesti, 

s moţností kaţdý měsíc měnit motiv a navíc doma - bez návštěvy tetovacího salonu. [24] 

Tetování nalepovací 

Asi nejznámějším typem dočasného tetování, které snad vyzkoušel kaţdý z nás, je  

tzv. tetování nalepovací. Sehnat se dá nejen v balíčku ţvýkaček, ale také nyní jsou k dostání  

i samotná plata tetovaček např. v hračkářství či papírnictví. Často obsahují dětské motivy,  

a proto je tento typ tetování asi nejoblíbenější právě u dětí. Aplikace je jednoduchá - s pomocí 

vody se tetování přilepí na kůţi. Výdrţ tohoto tetování se pohybuje okolo třech dní, ale je 

moţné jej smýt i okamţitě. 

Airbrush tetování 

Airbrush vynalezli překvapivě filmoví tvůrci. Hercům je často potřeba přimalovat 

nějaké tetování. Zároveň je ale potřeba, aby vypadalo co moţná nejrealističtěji a po natáčení 

se dalo lehce smýt. Pomocí vzduchové pistole se nastříká barva na kůţi přes šablonky a poté 

se pouze zafixuje speciálním pudrem. V salonu takovéto tetování stojí v závislosti na velikosti 

obrazce sto aţ pět set korun. Tento způsob tetování na kůţi vydrţí dva aţ sedm dní. Závisí na 

lokalitě, kam je nastříkáno, na typu kůţe a také na podmínkách, jakým je vystavováno. [25] 

Tetování ve spreji  

Tetování ve spreji vyuţívá k aplikaci tetování tetovací sprej a tetovací šablony. Díky 

tomu lze na kůţi vytvořit motiv během několika málo minut. Jedná se o dočasné tetování, 

které vydrţí na pokoţce 3 – 5 dní. Výdrţ tetování závisí na umístění na těle a také na typu 

pokoţky tetovaného. Takovéto tetování lze jednoduše odstranit mastným olejem či krémem. 

Tomuto způsobu tetování se dále budu věnovat v kapitole 2.2.  

2.1.2 Charakteristika českého trhu s tetováním 

Tetování se u nás objevuje jiţ začátkem 20. století, avšak jeho největší rozvoj nastal  

po roku 1989. Koncem 90. let u nás fungovalo na třicet oficiálních tattoo salónů, skoro 

polovina z nich sídlila v Praze. Dnes jich je několikanásobně více, avšak přesný počet je 
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velmi obtíţné zjistit. Například na portálu www.seznam.cz je nyní (leden 2011) v kategorii 

tetovací a piercingové salony umístěno 210 odkazů. Mezi nejznámější jména tetovacích 

salónů v ČR patří Hell.cz, Tribo, Bloody Blue Tattoo, Tattoo Tsunami, Fallen Angel, One 

Love Tattoo a First Blood Tattoo. [33] 

Lidí, kteří si chtějí nějakou část těla ozdobit tetováním, je stále více a více. Nejčastěji 

podle českých statistik chodí do studií zájemci ve věku od 18 do 30 let, s průměrem zhruba  

25 let, muţi i ţeny. Avšak v poslední době utrácejí peníze za tetování i lidé pokročilejšího 

věku. 

Ceny jsou rozdílné a závisí na náročnosti, rozměru, barvách a době práce (od malých 

motivů 500 - 1000 Kč do několika tisíc korun). Podle tatérů jsou v Česku velké cenové 

rozdíly tetovacích salonů, takţe mnoho lidí neváhá kvůli levnějšímu tetování cestovat i do 

vzdálenějších měst. Česká tetovací studia často vyhledávají také klienti ze zahraničí, kde jsou 

ceny tetování mnohem vyšší. 

Trendy v oblasti tetování jsou ovlivněny především okolním světem. V poslední době 

roste zájem o barevná tetování, oldschoolové motivy, vlaštovky, pavouky a podobná tetování. 

Zároveň však kaţdý člověk chce mít své originální tetování, proto vznikají tetování stále 

nová. Velký vliv na to, jaké tetování je právě v módě, mají také fotbalové hvězdy, umělci či 

sportovci. [29] 

2.2 Představení Tattoo – spray 

2.2.1 Základní informace    

Tetovací sprej Tattoo – spray je nový způsob krátkodobého odstranitelného tetování, 

který se aplikuje na tělo pomocí tetovacího spreje a tetovacích šablon. Díky Tattoo – spray si 

můţe člověk nasprejovat na svou kůţi své tetování podle předem stanovené nabídky šablon.  

 
Obrázek 2.1: Logo tetovacího spreje. Zdroj: [27] 

Hlavní hodnotou produktu je, ţe vzniklá tetování skutečně vypadají opravdově, ne 

jako ze ţvýkaček, a stejně tak přinášejí opravdový pocit z tetování, avšak bez bolesti a za 

méně peněz. Tetování ve spreji je vhodným způsobem pro "příleţitostné" tetování vyuţívané 

např. při návštěvě pláţe, bazénu, diskotéky, párty, koncertu, karnevalu, festivalu nebo 

sportovní události.  
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Látka pouţitá k barvení kůţe funguje na bázi Make-Up. Barva je klinicky testovaná, 

certifikovaná, coţ je předpokladem toho, ţe je velmi ohleduplná k pokoţce. Nehrozí ţádné 

nepřirozené zbarvení, blednutí, pocity svědění či lepkavá pokoţka. Barva tetování je černá  

a tetování vydrţí na pokoţce aţ tři dny. Je voděodolné, nicméně můţe být rozpouštěno 

mastnotou. Výdrţ tetování závisí na konkrétním typu kůţe a zároveň také na umístění na těle.  

Výrobcem tetovacího spreje Tattoo-spray je společnost NewPharm Švýcarsko. Sídlo 

společnosti se nachází v malebné lokalitě nedaleko Lugano (ve Švýcarsku). Oficiální stránky 

tohoto produktu jsou www.tattoo-spray.eu, které jsou dostupné v pěti jazycích.  

Tattoo – spray je do České republiky distribuován společností MOTIP DUPLI s. r. o., 

která dále spolupracuje se společnosti Allca Way, s. r. o. Ta má na starosti propagaci produktu 

na českém trhu a také provoz e-shopu na stránkách www.tattoo-spray.cz. Dále lze Tattoo – 

spray zakoupit v maloobchodní prodejně Hornbach v podobě průhledných tetovacích sad, 

nebo v některých nezávislých drogeriích.  

2.2.2 Způsob pouţití 

Před začátkem tetování je důleţité pečlivě očistit kůţi na zvoleném místě. K tomu 

slouţí ubrousek, který je napuštěn speciální čistící látkou. Z šablony je nutné sundat fólii  

a lehkým tlakem připevnit šablonu na vysušené a očištěné místo na těle. Je nezbytné, aby byl 

sprej před pouţitím dobře protřepaný. Sprej je třeba nanášet ve dvou aţ třech vrstvách ze 

vzdálenosti asi 15 cm od pokoţky. Kaţdá vrstva musí dostatečně zaschnout. Po zaschnutí 

poslední vrstvy je vhodné vyčkat ještě cca 2 minuty a posléze pomalu a opatrně fólii sundat.  

Způsobů jak zajistit, aby tetování vydrţelo co nejdéle, je několik. Výrobci doporučují 

ráno a před spaním ošetřit tetování dětským zásypem. Stejně tak je důleţité tetování ošetřit 

před a po sprchování a náročné činnosti jako je práce, sport, či opalování. Tetování by nemělo 

přijít do kontaktu s olejem, opalovacími a jinými krémy a také s alkoholem. Při sprchování 

pak s mýdlem, šampónem či jinými prostředky. Po sprchování je vhodné tetování jen jemně 

osušit, ne však utírat. 

Tetovací barva je klinicky testovaná a šetrná k pokoţce. Pokud přesto nastane 

alergická reakce, nebo jednoduše tetování uţ se nebude líbit, můţe být snadno odstraněno  

 – a to dětským olejem, mastným krémem nebo alkoholem. [28] 
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2.2.3 Myšlenka vzniku tetovacího spreje 

Vývoji produktu předcházel výzkum vnímání postojů mladých lidí k tetování na 

evropském trhu, který byl realizovaný pro společnost Newpharm Švýcarsko. Bylo zjištěno 

následující: [3] 

 Tetování je v Evropě módní záleţitostí.  

 Celebrity jako Madonna, Rihanna, Angelina Jolie, David Beckham a ostatní 

tetování mají a jsou za to respektováni a přijímáni do společnosti. 

 15 % lidí má rádo tetování. 

 10 % lidí má minimálně 1 tetování. 

 40 % mladých lidí ve věku 16 – 19 let se tetování líbí. 

 23 % mladých lidí ve věku 16 – 19 let má alespoň jedno tetování. 

 62 % dívek, které mají tetování, si ho nechaly udělat během minulých třech let. 

 V Německu je 3 184 tetovacích studií. 

Výzkum se také zabýval tím, proč mají lidé rádi tetování a proč by si pravé tetování 

nenechali udělat. Ukázalo se následující:  

 Mladí lidé chtějí napodobit své idoly. 

 Snaţí se ukázat individualitu. 

 Pro některé je to sexuální symbol – je to jednoduše sexy. 

Zároveň byly také zjištěny hlavní nevýhody pravého tetování:  

 Je bolestivé. 

 Je finančně náročné. 

 Nezůstává vţdy pěkné – stárne s pokoţkou a tedy i s věkem. 

 Dá se velmi obtíţně odstranit. 

 Děti musí v tetovacím studiu ukázat souhlas rodičů s tetováním.  

Na základě těchto informací vznikl nápad tetovacího spreje, který umoţní 

jednoduchou aplikaci díky předem stanovených šablon a zároveň, který je dočasný  

a odstranitelný. Můţe být pouţit pro kaţdou příleţitost – na pláţ, diskotéku, koncert či 

sportovní akci, nebo jen tak pro běţné denní pouţití.  
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2.3 Tattoo – spray v zahraničí 

Tetovací sprej Tattoo – spray byl vyvinut ve Švýcarsku farmaceutickou společností 

NewPharm. Ta spolupracuje s mezinárodní společností MOTIP DUPLI Group N. V., která je 

leadrem na evropském trhu barev a laků ve sprejích, opravných tuţek, technických sprejů  

a dalších výrobků z oblasti hobby a automotive v aerosolovém balení. Společnost MOTIP 

DUPLI Group N. V. vlastní dceřinné společnosti v dalších jedenácti zemích Evropy. Tattoo – 

spray je tedy postupně rozšiřován do dalších zemí prostřednictvím těchto dceřinných 

společností. V současné době je nabízen ve Švýcarsku, Nizozemí, Německu, Rakousku a také 

v České republice.    

2.3.1 Komunikační kanály 

S cílem ověřit zájem potenciálních zákazníků byl tetovací sprej Tattoo – spray 

vystaven a představen na několika veletrzích a výstavách v zahraničí: 

 Kosmetický veletrh, Düsseldorf 

 Kosmetický veletrh, Geneve 

 Veletrh pro soukromé uţivatele, Stuttgart, Frankfurt, Amsterdam 

 Velkoobchodní veletrh, Salzburg 

 Maloobchodní veletrh inovativních produktů, Kolín nad Rýnem, Německo 2008  

Na tomto veletrhu, který se konal na podzim roku 2008, získal produkt Tattoo – spray 

cenu za nejvíce inovativní produkt, který zde byl vystaven. 

 
Obrázek 2.2: Trendseller Award - podzim 2008. Zdroj: [28] 

Na všech těchto veletrzích se testoval a předváděl koncept a nápad produktů Tattoo - 

spray. Návštěvníci veletrhu si mohli vyzkoušet na vlastní kůţi, jak tetovací sprej funguje  

a také měli příleţitost si tetovací sadu přímo zakoupit. Aplikace tetování byla nabízena za 

cenu 5 €, tetovací sady za cenu 15 €. Navíc při nákupu dvou sad návštěvníci zaplatili 

zlevněnou cenu 20 €.  



9 

 

Hlavním cílem vystavování produktu na veletrzích bylo představit myšlenku 

tetovacího spreje Tattoo – spray. Finanční prostředky získané z prodeje tetovacích sad  

a aplikace tetování pokryly veškeré náklady, které vystavování produktu na veletrhu zahrnují. 

Tyto propagační akce v zahraničí tetovací sprej Tattoo – spray zviditelnily a jeho úspěch  

a obliba neustále roste.   

 Holandsko 

V Holandsku bylo pro propagaci tetovacího spreje vyuţito několik maloobchodů, ve 

kterých prodejci předváděli, jak se tetovací sprej pouţívá. Byla zapojena také masová média. 

V tisku vyšlo několik PR článků o tom, ţe se Tattoo – spray objevil na veletrzích a výstavách 

a v rámci televizního pořadu se představil jako novinka na trhu.  

Komunikační kampaň v Holandsku byla velmi úspěšná. Během 10 dnů vystavování 

produktů v médiích i maloobchodech činil obrat produktů Tattoo – spray přes 24 000 €. [3] 

 Německo 

V Německu vyšlo cca deset PR článků v lifestylových časopisech a také v časopisech 

pro mladé. Navíc se Tattoo – spray objevil ve dvou televizních pořadech, kdy byl představen 

jako současná novinka na trhu. V Německu celá propagace měla velký úspěch, protoţe po 

zveřejnění základních informací o Tattoo – spray v televizi i v tisku, se obrat značně zvýšil.   

V březnu 2009 byl spuštěn internetový obchod, který jako první nabízel produkty 

konečným zákazníkům. Obrat za jednotlivé měsíce se od března, kdy činil 140 €, výrazně 

zvýšil aţ na 2 145 € v měsíci srpen. Rostoucí výše obratu je výsledkem úspěšné komunikační 

kampaně v časopisech a televizních pořadech. [3] 

 
Obrázek 2.3: Časopis Life & Style, číslo 29 /09.07.2009. Zdroj: [3] 

V Německu byl produkt představen také na třech veletrzích a výstavách, které přinesly 

obrat ve výši 3 400 € z kaţdé výstavy. Jednotlivé výstavy trvaly v průměru dva aţ tři dny, 

přičemţ jedna z nich nebyla pro Tattoo – Spray příliš úspěšná. Důvodem bylo podle 

vystavovatelů produktů Tattoo – spray špatné umístění stánku ve výstavní hale a také špatné 

zacílení na návštěvníky výstavy. [3] 
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 Rakousko a Švýcarsko 

V Rakousku i Švýcarsku byl Tattoo – spray propagován novinovými články. Ty 

informovaly zejména o výstavách a veletrzích, na kterých se tetovací sprej objevil. I zde byla 

hlavní informační základna postavena na představení novinky na trhu v oblasti dočasného 

tetování.  

Na výstavě ve Švýcarsku utrţil produkt Tattoo – spray za dva dny obrat ve výši  

3 440 €. Na základě zkušeností z výstav, na kterých byl produkt představen, byl učiněn závěr, 

ţe úspěch produktu je podmíněn vysokým počtem mladých lidí, kteří jsou základní cílovou 

skupinou a o produkt nejčastěji projevují zájem. [3] 

2.3.2 Prodejní kanály 

Kosmetické salóny byly zvoleny jako základní a nejvhodnější prodejní kanál pro 

tetovací spreje. Tattoo – spray byl následně nabízen také v kadeřnictví. Zde o něj byl projeven 

velký zájem, protoţe kadeřnictví nabízí nejen prodej samostatného tetovacího spreje a jeho 

šablon, ale také tetování jako sluţbu pro své zákazníky.  

Kaţdé kadeřnictví má k dispozici sadu tetovacích šablon a sprejů ve speciálním 

kufříku, který je zobrazen na obrázku č. 2.4.  

 
Obrázek 2.4: Sada Tattoo - spray pro kadeřnictví. Zdroj: [3] 

Stejnou oblibu jako v kadeřnictví si získal tetovací sprej i v erotických studiích. 

Zejména ve Švýcarsku, kde tetovací sprej Tattoo – spray nabízí řetězec švýcarského 

erotického studia. 

Mezi další uvaţovaná prodejní místa mimo jiţ zmiňovaných kosmetických, 

kadeřnických a erotických studií patří také studia nehtová, drogistické řetězce, prodejny 

s biţuterií, obchody na nádraţích a letištích, maloobchody s pomůckami pro graffiti a také 

všechny druhy zásilkového obchodu. Tattoo – spray lze také vyuţít jako nástroj pro propagaci 

vlastní značky či společnosti. To tkví ve vytvoření šablony podle loga společnosti, kterou by 

pak společnost vyuţívala při svých propagačních akcích. Zviditelnila by se nejen samotná 

společnost, ale i samotné tetování ve spreji.   
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Tattoo – spray je nabízen také přes internet formou e-shopu na oficiálních stránkách 

www.tattoo-spray.eu, kde zákazníci naleznou veškeré informace o tetovacím spreji, 

tetovacích šablonách i jeho pouţití a kde si jej mohou také zakoupit.  

2.3.3 Doplňky Tattoo – spray 

Na oficiálních webových stránkách www.tattoo-spray.eu je navíc k tetovacím sadám, 

šablonám a tetovacím sprejům nabízeno také speciální lepidlo a třpytky. Při aplikaci tetování 

se po zaschnutí druhého nástřiku celý motiv přetře tímto lepidlem a následně se na ně 

štětečkem aplikují třpytky. Ty se na motiv přilepí a teprve poté se opatrně odlepí celá šablona 

od pokoţky a vzniká nové rozzářené tetování, které je vidět na obrázku 2.5. Navíc třpytky 

mohou změnit celou barvu tetování, protoţe jsou nabízeny ve čtrnácti barevných odstínech 

(černé, bílé, hnědé, zlaté, stříbrné, modré, tmavě zelené, světle zelené, ţluté, fialové, tmavě 

růţové, růţové, červené a červenooranţové barvě).  

 
Obrázek 2.5: Tetování s pouţitím třpytek. Zdroj: [27] 

Tetování se třpytkami je voděodolné, snadno aplikovatelné a zároveň také snadno 

odstranitelné, které navíc zaručuje reálný vzhled. Třpytky i lepidlo jsou také dermatologicky 

testované, tudíţ nehrozí ţádné alergické reakce.  Díky speciálnímu lepidlu vydrţí na pokoţce 

déle, asi 4 – 7 dní. 

Tattoo – spray na svých oficiálních stránkách také nabízí tematické šablony. Například 

vánoční šablony, šablony na oslavu svátku Halloween, karnevalové šablony či šablony 

světového fotbalového šampionátu. (viz obrázek číslo 2.6) 

 
Obrázek 2.6: Sada šablon na oslavu svátku Halloween. Zdroj: [3]
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2.4 Tattoo – spray v ČR 

Do České republiky přišel Tattoo – spray v březnu roku 2009 díky společnosti MOTIP 

DUPLI s. r. o., která je hlavním distributorem Tattoo – spray v ČR. Tato společnost od září 

2009 spolupracuje se společností Allca Way, s. r. o., která pro tetovací sprej zajišťuje prodejní 

a komunikační aktivity. Hlavní činností této společnosti je provoz e-shopu na stránkách 

www.tattoo-spray.cz. Jedná se o hlavní prodejní kanál tohoto produktu na českém trhu. Dále 

jsou produkty Tattoo – spray nabízeny v síti hobbymarketů Hornbach a také v některých 

nezávislých drogériích.  

V následujících odstavcích naleznete nejdůleţitější informace o těchto dvou 

společnostech. 

2.4.1 MOTIP DUPLI 

Společnost MOTIP DUPL s.r.o. byla zaloţena v roce 1995. Jedná se o dceřinou 

společnost nadnárodního holdingu MOTIP DUPLI Group N. V. se sídlem v Nizozemí. Ten je 

leadrem na evropském trhu barev a laků ve sprejích, opravných tuţek, technických sprejů  

a dalších výrobků z oblasti hobby a automotive v aerosolovém balení. Česká pobočka nabízí 

kromě veškerého sortimentu mateřské společnosti i další sortiment, kam patří profesionální 

autolaky DeBeer, autodoplňky All-Ride, čisticí a ochranné prostředky HG a šlehané tmely 

One Time. [31] Přehled značek a výrobků společnosti MOTIP DUPLI s. r. o. je přehledně 

zobrazen v příloze č. 4.  

 
Obrázek 2.7: Logo společnosti MOTIP DUPLI s. r. o. Zdroj: [31] 

2.4.2 Allca Way 

Společnost Allca Way, s. r. o. byla zaloţena v roce 2007 a zabývá se prodejem 

zahradnického a chovatelského zboţí, ochranných pomůcek, prostředků k ochraně  

a konzervaci materiálů, přičemţ portfolio nabízených výrobků a sluţeb se neustále rozšiřuje. 

Přední činností je provoz významných internetových obchodů se zaměřením na české, ale i na 

zahraniční zákazníky. [17] 

 
Obrázek 2.8: Logo společnosti ALLCA WAY. Zdroj: [17] 
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2.4.3 Marketingový mix Tattoo – spray 

Produkt 

Na internetových stránkách www.tattoo-spray.cz jsou nabízeny jak tetovací sady 

v dárkovém (viz obrázek 2.9) a průhledném balení (obrázek 2.10), tak také samostatné 

šablony a samostatné tetovací spreje.  

 
Obrázek 2.9: Tetovací sady v dárkovém balení. Zdroj: [28] 

Tetovací sady jsou nabízeny ve dvou variantách, a to tetovací sady pro muţe a tetovací 

sady pro ţeny. Zároveň jsou dostupné ve dvou typech balení. Dalším odlišením jsou různé 

typy šablon, které jsou součástí kaţdého balení. Motivy jednotlivých šablon v balení jsou 

předem stanovené. Nelze si tedy obsah tetovací sady individuálně navolit.  

Tattoo – spray sada pro ţeny v průhledném balení obsahuje šablonu Růţe, Štír  

a Motýl, tetovací sada pro muţe v průhledném balení pak šablony pod názvem Drachen, Way 

to fight, Panter. Dárkové balení pro ţeny obsahuje motivy Hvězdy, Růţe, Motýli, zatímco 

dárkové balení pro muţe zahrnuje šablony Panter, Truth, Lebka 2. 

 Kromě těchto šablon navíc tetovací sady obsahují: 

 Tetovací sprej Tattoo – spray, 50ml, barva černá 

 3 x 2 tampóny napuštěné alkoholem 

 Leták s pokyny 

 CD s návodem 

Tetovací šablony jsou nabízeny ve dvou velikostech. Malé šablony mají rozměr  

98 x 78 mm a velké šablony, které mají rozměr 99 x 210 mm. Na internetových stránkách 

www.tattoo-spray.cz jsou všechny tyto šablony zobrazeny a zákazníci si je mohou 

prohlédnout. Kaţdou šablonu lze pouţít maximálně třikrát. Četnost pouţití však závisí také na 

členitosti šablony. Vícenásobné pouţití šablony můţe způsobovat nedokonalé tetování, coţ se 

můţe projevit v neţádoucím stínování v jeho krajích.  
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K šablonám je nabízen také samostatný Tattoo – spray o objemu 50 ml. Lze jej pouţít 

aţ na 20 tetování. Sprej je černé barvy, je voděodolný a jeho snášenlivost s pokoţkou je 

dermatologicky testována. 

Tattoo - spray je také vhodné vyuţít v reklamním průmyslu. Firmy nebo reklamní 

agentury si mohou objednat šablony na zakázku s vlastními motivy, např. loga zadavatelů 

reklamy, nápisy, různé znaky a vyuţívat je pro svoji propagaci na různých reklamních akcích. 

Podmínkou je odběr minimálního mnoţství šablon, které činí 500 ks. Součástí objednávky 

jsou i tetovací spreje. Nabídka také zahrnuje moţnost zajištění teamu „aplikátorů“ na 

připravovanou akci. Termín dodání těchto speciálně vyrobených šablon nepřesahuje délku 

osmi týdnů.   

Cena a distribuce 

Cena Tattoo – spray se odvíjí od zvoleného produktu. V nabídce jsou dárkové sady 

pro muţe či ţeny, které stojí 469 Kč. Dále pak sady v průhledném balení pro muţe i ţeny za 

409 Kč. Malé samostatné šablony stojí 89 Kč, velké jsou k dostání za 139 Kč. Tetovací sprej 

černé barvy o obsahu 50 ml je nabízen za cenu 239 Kč. Přesný ceník nabízených produktů 

naleznete v příloze č. 1. Produkty Tattoo – spray jsou nabízeny formou e-shopu na stránkách 

www.tattoo-spray.cz, proto se cena dále odvíjí od způsobu dopravy a úhrady platby.  

U způsobu úhrady za objednané zboţí mohou zákazníci volit mezi klasickou dobírkou, 

bankovním převodem a platbou v hotovosti při osobním odběru. Pouze zákazníci mimo ČR 

jsou "omezeni" na volbu mezi Českou poštou a bankovním převodem mimo ČR. Jednotlivé 

ceny způsobů platby jsou přehledně zobrazeny v tabulce č. 2.1.  

Způsob platby Cena 

Platba dobírkou 19 Kč 

Platba bankovním převodem Zdarma 

Platba v hotovosti Zdarma 

Platba bankovním převodem mimo ČR 99 Kč 

Tabulka 2.1: Ceník způsobu platby. Zdroj: [28] 

Objednané zboţí z webových stránek můţe být doručeno také několika způsoby. 

Kromě osobního odběru v místě provozovny společnosti ALLCA WAY, s. r.o. v Ostravě 

Třebovicích společnost nabízí i odeslání obchodním balíkem České pošty za cenu 29 Kč nebo 

spediční sluţbou PPL (General Parcel) za cenu 39 Kč, která je však podmíněna nákupem 

zboţí v hodnotě vyšší neţ 399 Kč. Konečná cena objednaných produktů je výsledkem součtu 

ceny za objednaný produkt, poplatku za zákazníkem zvolený způsob platby a také za způsob 

dopravy. 
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Marketingová komunikace 

Marketingovou komunikaci pro produkt Tattoo – spray zajišťuje v České republice 

společnost MOTIP DUPLI s. r. o., která produkt uvedla na český trh. Jelikoţ ve svém 

sortimentu nabízí spoustu výrobků jiného zaměření, je zřejmé, ţe komunikaci a zviditelnění 

produktu Tattoo – spray věnuje menší pozornost, protoţe se jedná o doplňkový sortiment. 

Proto tato společnost spolupracuje se společností Allca Way, která mimo provozu 

internetového obchodu na www.tattoo-spray.cz má také zájem o zviditelnění Tattoo - spray na 

českém trhu. Jedná se spíše o méně nákladné propagační aktivity, které však před zahájením 

podléhají schvalovacímu řízení společnosti MOTIP DUPLI.  

Tetovací sprej Tattoo – spray je v ČR propagován zejména díky internetovým 

stránkám www.tattoo-spray.cz, kde zákazníci naleznou veškeré informace o tetovacím spreji, 

kompletní sortiment šablon a tetovacích sad a také e-shop, díky kterému si mohou výrobky 

zakoupit online. Stránky provozuje společnost Allca Way, s. r. o. od září roku 2009. Podle 

mého názoru nejsou tyto webové stránky příliš atraktivní a jsou poměrně málo často 

aktualizované. 

V  říjnu a listopadu roku 2009 byla společností MOTIP DUPLI spuštěna reklamní 

kampaň v tištěných časopisech pro ţeny a internetových magazínech s volnočasovou 

tématikou, která měla za úkol zvýšit povědomí o produktu a zároveň podpořit jeho prodej. 

Reklamní sdělení byla zveřejněna v časopisech Claudie, Pestrý svět, Čas na lásku, Jackie, 

Překvapení, Bravo Girl, Tina, Praktická ţena, Love Star, Top dívka, Moje zdraví a také 

v internetovém magazínu FreshIN.cz. Pro tato reklamní sdělení byla vyuţita zbývající inzertní 

plocha, která je mediální agenturou nabízena k prodeji aţ těsně před datovou uzávěrkou 

daného periodika. Výhodou jsou nízké náklady, avšak inzerát není umístěn v perspektivní 

lokaci. Výsledkem byly tedy malé inzeráty, či pouze zmínky o novém produktu na trhu, coţ 

bylo zřejmě hlavním důvodem neúčinnosti kampaně, která se na prodeji produktu výrazně 

neprojevila.   

Vliv sociálních sítí evidentně neustále roste, a proto také společnost Allca Way 

vytvořila na sociální síti Facebook profil pro Tattoo – spray. Ten však zatím není dostatečně 

propracován a hlavní motivace stát se fanouškem tohoto profilu stále chybí. Prozatím zde lze 

získat veškeré informace o produktu Tattoo – spray. 

Tetovací sprej byl také díky společnosti Allca Way představen na Majálesu Ostravské 

univerzity v Ostravě a také v Clubu Bonver v Hranicích v rámci tzv. promo akcích.  
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Ty proběhly na jaře v roce 2010. Zde si zájemci mohli tento způsob tetování vyzkoušet za 

malý poplatek, nebo si tetovací šablony a spreje zakoupit. Majáles se konal ve venkovních 

prostorách, zatímco diskotéka v Clubu Bonver uvnitř, coţ v sobě skrývalo jistou výhodu. Obě 

akce byly spojeny s hudebním programem a tetovací akce byla pouze doplňkovou aktivitou. 

Společné měly hlavně to, ţe návštěvníky byli mladí lidé, kteří se rádi baví, zkouší nové věci  

a především jsou to potenciální zákazníci tetovacího spreje Tattoo - spray. Podrobnější 

informace a zprávu z těchto dvou promo akcí naleznete v příloze č. 2.  

2.5 Zákazníci a konkurence Tattoo - spray v ČR 

2.5.1 Zákazníci 

Všeobecně lze konstatovat, ţe mezi zákazníky Tattoo – spray patří především lidé ve 

věku od 12 do 35 let. Spodní či horní věkovou hranici je velmi obtíţné stanovit, protoţe 

tetování ve spreji mohou vyuţít jak lidé mladší, tak i starší. Častějšími zákazníky jsou ţeny, 

které více pečují o svůj vzhled, chtějí se líbit, a proto je pravděpodobnější,  

ţe vyzkoušejí právě tento způsob tetování. Navíc podle současného trendu se dá očekávat, ţe 

muţi budou dávat přednost pravému tetování.  

Hlavní cílovou skupinou tetovacího spreje Tattoo – spray, na kterou by se měla 

společnost Allca Way zaměřit, jsou především osoby ve věku 16 aţ 26 let, zejména ţeny. 

Tato věková kategorie uţ ví, co se jí líbí a také to, co chce. Lidé z této věkové skupiny rádi 

zkouší nové věci a mít své tetování pro ně znamená mít něco víc neţ ostatní. Navíc lidé 

v tomto věku zaručeně umí pracovat s počítačem, a proto zvolený internetový obchod a tedy 

objednávky přes internet jim nebudou dělat ţádné větší problémy.  

U tetovacího spreje lze v některých případech zpozorovat rozpor mezi spotřebitelem  

a nákupčím produktu, kdy kaţdou z těchto rolí zajišťuje jiná osoba. Jednoduše řečeno někdo 

jiný Tattoo – spray koupí, jiný ho spotřebuje. Tento jev lze zpozorovat například v případě, 

kdy je tetovací sprej koupen jako dárek pro někoho jiného.  
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2.5.2 Konkurence 

V případě konkurence je nutné rozlišit konkurenci na straně prodejců tetovacího spreje  

a také konkurenci produktu. 

A) Konkurence prodejců Tattoo – spray 

Internetový obchod 

Mimo jiţ zmiňovaný internetový obchod provozovaný společností Allca Way jsou 

výrobky Tattoo – spray nabízeny na několika webech na internetu. Namátkou jsem nalezla 

například internetový obchod www.auto-samolepky.cz, kde je tetovací sprej nabízen za cenu 

169 Kč, tetovací sady v průhledném balení za 332 Kč, sady v dárkovém balení za 408 Kč. 

Malé šablony stojí na těchto stránkách 77 Kč a nabízeno je zde 18 motivů. Odkaz na velké 

šablony zahrnuje čtyři motivy a cena těchto šablon je 127 Kč. Zboţí je doručováno 

přepravními společnostmi PPL a DHL, které si za dopravu účtují 129 Kč. Ceny všech 

výrobků Tattoo – spray na tomto internetovém obchodu jsou v porovnání s cenami e-shopu na 

stránkách www.tattoo-spray.cz niţší v průměru o cca 20 %. [18] 

Hornbach 

Produkty Tattoo – spray jsou do Hornbachu dodávány společností MOTIP DUPLI. 

Jedná se o maloobchod typu „Do It Yourself“, který nabízí vše pro stavbu, dílnu a zahradu. 

V Hornbachu můţeme najít Tattoo – spray pouze v podobě průhledného balení pro ţeny i pro 

muţe za doporučenou cenu 399 Kč (viz obrázek 2.10), coţ je cena cca o 3 % niţší neţ na 

www.tattoo-spray.cz 

 
Obrázek 2.10: Tetovací sady v průhledném balení. Zdroj: [28] 

Nezávislé drogerie 

Dalším konkurentem na straně prodejců jsou některé řetězce nezávislých drogérií, 

které mají k dispozici propagační stojan - viz obrázek 2.11.   
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Ten obsahuje celkem 90 kusů šablon šesti motivů a také 18 tetovacích sprejů černé 

barvy o obsahu 50 ml.   

 
Obrázek 2.11: Stojan určený pro drogerie. Zdroj: [3] 

V rámci průzkumu trhu jsem navštívila některé řetězce známějších drogérií jako je 

drogerie DM, Rossmann, Teta či Schlecker, avšak ani v jedné jsem propagační stojan 

s produkty Tattoo – spray nenalezla.  

V Drogerii Jaroslav Pavlík a synové, která má sídlo v Lounech, jsem produkty Tattoo 

– spray nalezla díky internetovému obchodu, který má tato drogerie zřízen na stránkách  

www.pavlik-barvy.cz. [23] 

Nabízí zde jak tetovací šablony, spreje, tak tetovací sadu, která zahrnuje tetovací sprej 

a pět tetovacích šablon. Ceny jsou zobrazeny v tabulce 2.2.  

Produkt 
Cena na 

www.pavlik-barvy.cz 

Cena na  

www.tattoo-spray.cz 
Rozdíl 

Tetovací sprej 190 Kč 239 Kč 49 Kč 

Tetovací šablona malá 79 Kč 89 Kč 10 Kč 

Tetovací šablona velká 130 Kč 139 Kč 9 Kč 

Tetovací sada  

(sprej + 5 malých šablon) 
533 Kč - - 

Tabulka 2.2 Ceny produktů Tattoo - spray v Drogerii Jaroslav Pavlík a synové. Zdroj: [23]   

Další prodejnou, která má zaloţený internetový obchod, je specializovaná prodejna 

barev a laků „U Noháčů“. Ta nabízí v rámci kategorie Barvy laky Motip Dupli pouze tetovací 

sady v průhledném balení pro ţeny i muţe za 343 Kč.  

B) Konkurence produktu Tattoo – spray 

Přímá konkurence 

Přímým konkurentem produktu Tattoo – spray je tetovací souprava You Tattoo (viz 

obrázek č. 2.12), která také vyuţívá při aplikaci tetování sprej a šablony. Produkty You Tattoo 

jsou nabízeny pouze jako souprava, která obsahuje černou inkoustovou barvu, dvě barvy 

s leskem pro vylepšení odstínu, dva štětečky pro nanášení lesku a pudru, pudr, 20 tetovacích 
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šablon. Tyto šablony lze opakovaně pouţít aţ 25krát. Tetování tímto sprejem vydrţí na 

pokoţce aţ 7 dní, coţ opět závisí na stavu pokoţky a jeho umístění na těle. Tetování je také 

odstranitelné mastným krémem nebo olejem. Na trhu jsou k dostání čtyři různé sady, které 

obsahují různé typy šablon. [21] 

Výrobce ani dovozce této tetovací soupravy jsem bohuţel nenašla, avšak You Tattoo 

je nabízen na stránkách, které se věnují internetovému obchodu různých dárkových  

a zábavných předmětů jako například na www.zabava.nej-ceny.cz, kde je tato souprava 

nabízena za 333 Kč a na www.darkyahracky.cz, kde je tento produkt prodáván za 370 Kč.  

 
Obrázek 2.12: Tetovací souprava You Tattoo. Zdroj: [21] 

Výhodou tetovací soupravy You Tattoo oproti Tattoo – spray je mnoţství tetovacích 

šablon v jednotlivém balení, moţnost barevného tetování, vyšší počet pouţití kaţdé šablony  

a v neposlední řadě také niţší cena celé tetovací soupravy. 

Nepřímá konkurence  

Nepřímým konkurentem Tattoo – spray jsou všechny ostatní způsoby tetování, které 

jsou dostupné na trhu. Mezi ně patří pravé neboli trvalé tetování, dočasné tetování, tetování 

henou, bodypainting, Jagua tetování, tetování nalepovací a také airbrush tetování. Všechny 

tyto metody jsou blíţe specifikovány v kapitole 2.1.  

Největším nepřímým konkurentem Tattoo – spray je Airbrush tetování, a to zejména 

díky velmi podobné aplikaci tetování. Airbrush tetování vyuţívá stříkací pistole a také 

tetovací šablony, podle kterých tetování vzniká. Asi nejvýznamnějším prodejcem potřeb pro 

airbrush tetování je Airbrush – fengda.cz.   

Jedná se o obchod zaměřený na prodej airbrush stříkacích pistolí fengda, airbrush 

vzduchových kompresorů, airbrush příslušenství a dopňků, airbrush barvy Createx, Faskolor, 

LifeColor, Vallejo a barev na nehty (nail design / art), či airbrush tetování.  [16] 

Své zboţí nabízí jak přes internetový obchod, tak také nabízí moţnost nákupu 

v kamenných obchodech, které se nachází v Brně a Praze.  
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Airbrush tetovací barvy Fengda slouţí ke zkrášlení těla dočasným stříkaným 

barevným tetováním pomocí airbrush stříkací pistole. Barvy jsou netoxické, absolutně 

bezpečné pro pokoţku, splňují CE, FDA standardy a vlastní EN71 certifikát. Airbrush 

tetovací barvy Fengda nabízí běţné barvy (Tattoo Common Ink), perleťové barvy (Tattoo 

Pearly Ink), a také barvy speciální (Tattoo Flurorescent a Glowing Ink), které září ve tmě, či 

vyniknou pod UV lampou. [16] 

Stříkacích pistolí je na stránkách široká nabídka. Důleţitým parametrem je velikost 

stříkací trysky, která se pohybuje od 0,2mm – 0,8mm. Cenově se pohybují od 600 Kč do cca 

1500 Kč.  

Běţné tetovací barvy Fengda se prodávají v 18 barevných odstínech v balení po  

100 ml za cenu 495 Kč, perleťové barvy jsou nabízeny ve 12 barevných odstínech ve 40 ml 

balení za cenu 270 Kč a speciální barvy se prodávají ve 4 různých barevných odstínech ve 

40ml balení za cenu 477 Kč.  

Na pokoţce tetovací barva vydrţí 3-7 dní, záleţí na mnoha proměnných faktorech - 

například jak často se člověk koupe, jak moc se člověk potí, jak má mastnou pokoţku, zda se 

nastříkané místo často ohýbá, či zda byl pouţit překrývací tetovací lak (Airbrush Finalized 

Ink). 

Na webových stránkách je nabízeno přes 2000 různých airbrush tattoo šablon, které 

zahrnují motivy zvířat, květin, symbolů zvěrokruhu, čínských znaků, náramků, náhrdelníků  

a mnoho dalších motivů. Tetovací šablony jsou z materiálu, který umoţňuje opakované 

pouţití, navíc jsou také samolepící, coţ umoţňuje jednoduchost aplikace tetování. Šablony 

jsou uspořádány do 20 různých knih (formát A4, nebo A3). Kniha je tvořena pomocí 

zacvakávacích desek a obsahuje několik listů, přičemţ jednotlivé listy mohou obsahovat 

různý počet šablon na jedné stránce (záleţí na velikosti airbrush tetovacích šablon). Cena 

takovéto knihy je 1 215 Kč – bez ohledu na to, kolik šablon obsahuje. Samostatnou šablonu 

lze také zakoupit, a to za cenu 26 Kč.  [16] 

Výhodou Airbrush tetování oproti Tattoo – spray je široká nabídka různých běţných 

barev, perleťových odstínů, či speciálních barev, tak také široká nabídka šablonových knih  

a samostatných šablon. Airbrush tetování je velmi často vidět na hudebních festivalech  

a akcích podobného druhu, proto je také známější neţ tetovací sprej.  

Nevýhodou Airbrush tetování jsou především vysoké počáteční náklady zahrnující 

náklady na pořízení stříkací pistole, barvy a knihy šablon. Proto je tento způsob tetování 
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vyuţíván zejména v tetovacích salónech, kde je zákazníkům aplikace jednoho tetování touto 

formou nabízeno za cenu od 100 Kč – v závislosti na velikosti a umístění tetování. I v tomto 

případě je tedy tento způsob tetování nákladnější neţ při vyuţití Tattoo – spray. Cena jednoho 

tetování s pouţitím Tattoo – spray je znázorněna v následující tabulce.  

Tattoo - spray Způsob výpočtu Cena 

Tetovací sprej 239 Kč / 20 pouţití 12 Kč 

Tetovací šablona malá 89 Kč / 3 pouţití 30 Kč 

Celkem  42 Kč 

2.3 Náklady na aplikaci jednoho tetování při pouţití Tattoo spray 

2.6 Makroprostředí 

V charakteristice makroprostředí se budu zaměřovat na analýzu prostředí, které 

ovlivňují úspěšnost produktu Tattoo – spray na českém trhu. Jedná se především o vývoj 

demografického, ekonomického, politicko – právního prostředí, dále také prostředí 

technologického a v neposlední řadě také vývoj prostředí sociálně – kulturního.  

Demografické prostředí 

Podle statistických údajů je vidět, ţe počet obyvatel ČR neustále roste. Statistický úřad 

uvádí, ţe tento růst je výsledkem přirozené měny obyvatelstva. Ta nastává tehdy, kdyţ počet 

ţivě narozených převýší počet zemřelých. Rostoucí počet obyvatel v České republice značí na 

první pohled příznivý vývoj pro uvedení nového produktu na trh. [20] 

Období Počet obyvatel celkem Počet obyvatel ve věku  

od 12 do 35 let 

1. 1. 2008 10 381 130 3 575 538 

1. 1. 2009 10 467 542 3 548 664 

31. 12. 2009 10 506 813 3 476 493 

Tabulka 2.4: Počet obyvatel v ČR. Zdroj: [20] 

Co se však týče věkového rozloţení, můţeme si všimnout, ţe počet obyvatel ve věku 

od 12 let do 35 let postupně klesá. Tento jev je pro tetovací sprej nepříznivý, protoţe právě 

osoby tohoto věku mohou být potenciálními zákazníky. Tato data však potvrzují celosvětový 

problém stárnutí obyvatelstva, kdy postupně narůstá počet obyvatel starších 65 let oproti 

počtu narozených dětí.   

Ekonomické prostředí 

Prodejnost tetovacího spreje můţe ovlivnit ekonomické prostředí, v rámci kterého 

můţe dojít ke změně výše odvodu daní, kolísající míře inflace, ale také nepříznivý vývoj 
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prodeje můţe zavinit niţší průměrná hrubá mzda obyvatelstva nebo také neustále se zvyšující 

nezaměstnanost.  

Období 1. čtvrtletí 2008 1. čtvrtletí 2009 1. čtvrtletí 2010 

Průměrná hrubá mzda 21 635 Kč 22 263 Kč 22 773 Kč 

Tabulka 2.5: Průměrná hrubá mzda za 1. čtvrtletí v letech 2008 – 2010. Zdroj: [20]  

Vývoj průměrné hrubé mzdy neustále roste, coţ znamená, ţe zákazníci budou mít stále 

více peněţních prostředků. Současný ţivotní styl ukazuje, ţe obyvatelé ČR díky rostoucím 

příjmům stále více investují do svého vzhledu, zlepšení ţivotní kondice či do různých 

způsobů trávení volného času. Jelikoţ tetovací sprej můţe být jak součástí vylepšení vzhledu 

jedince, tak také vyuţit jako moţný vizuální doplněk při vstupu do společnosti, je tento vývoj 

velmi příznivý.   

Zároveň však rostou výdaje na konečnou spotřebu domácností. Oproti roku 2009 

vzrostly tyto výdaje o 2,9 %, coţ znamená, ţe čím dál větší část svých příjmů musí obyvatelé 

ČR vynakládat na zajištění svých základních potřeb. Na základě tohoto faktu domácnosti 

omezují svá zbytná spotřební vydání (mj. za bytové vybavení, rekreaci a odívání apod.). 

Největší poloţku ve výdajích domácností tvoří vydání na bydlení, vodu a energii, dále také 

výdaje na potraviny, ale v současné době také rostou výdaje v oblasti výdajů na dopravu  

a spoje. [20] 

Výrazně rychlým tempem rostou výdaje na potraviny. V současné době obyvatelé ČR 

vynakládají na potraviny 15,6 % svého průměrného příjmu. Důvodů, proč právě potraviny  

se neustále zdraţují je mnoho. Mezi základní faktory patří ekonomický růst rozvíjejících se 

zemí, kam patří Čína, Indie nebo Brazílie, které s rostoucím bohatstvím mění obsah svého 

jídelníčku. Růst cen potravin také ovlivňuje rostoucí cena ropy, která zvyšuje ceny pohonných 

hmot a hnojiv, čímţ rostou náklady zemědělcům. Důleţitým faktorem jsou také výkyvy 

počasí, které v loňském roce výraznou měrou přispěly k růstu cen potravin. Mnozí 

ekonomové varují, ţe další zdraţování komodit můţe zbrzdit křehké celosvětové ekonomické 

oţivení. [15] 

V případě míry nezaměstnanosti je to právě naopak. Dlouhodobá nezaměstnanost ze 

sociálního hlediska způsobuje nechuť vyzkoušet cokoliv nového, uzavření se do sebe a tedy  

i niţší návštěvnost společenských akcí. To vše by způsobilo menší poptávku po tetovacím 

spreji. Míra nezaměstnanosti se oproti loňskému prvnímu čtvrtletí, kdy její výše dosahovala 

5,8 %, rapidně zvýšila, a to na 8 % v prvním čtvrtletí roku 2010. Podle předpokladů nelze 
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očekávat výrazné sníţení tohoto ukazatele, avšak statistický úřad uveřejnil jiţ hodnotu za třetí 

čtvrtletí roku 2010 (7,1 %), která ukazuje mírný pokles. [20] 

Politicko – právní prostředí 

Do politicko – právního prostředí patří všechny právní normy a zákony, které upravují 

a ovlivňují prodej výrobků na českém trhu. Jedná se především o  

 Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.  

Jelikoţ je Tattoo – spray nabízen především na internetu formou e-shopu, je nutné brát 

v potaz také zákony: 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  

V neposlední řadě je důleţité zajistit certifikaci o nezávadnosti produktu. Tetovací 

sprej Tattoo – spray získal certifikát 16. července 2008. Jednalo se o certifikát  

o dermatologickém testu, který byl proveden společností ACTINIUM GmbH.  

Sociálně – kulturní prostředí 

Tetování je u nás nejčastěji vnímáno jako estetický doplněk na těle, který zvýrazňuje 

osobnost a identitu člověka. Dá se říci, ţe někteří pravé tetování přímo milují a je velmi 

pravděpodobné, ţe na jejich těle nezůstane jen jedno, avšak jsou také jiní, kteří by si pravé 

tetování nikdy udělat nenechali. Ať uţ proto, ţe se bojí, ţe se jim to za pár let nebude líbit, ţe 

tetování nebude hezky vypadat na stárnoucí kůţi, nebo z toho důvodu, ţe samotné tetování 

bude bolet a stát spoustu peněz. Pro tuto skupinu lidí vznikají nové technologie napodobující 

pravé tetování, které je odstranitelné a zajistí stejnou image za méně peněz a bez bolesti.  

Toto „nepravé“ tetování má však také své nadšence, ale zároveň i odpůrce. Odpůrci 

zvýrazňují především nekvalitní vzhled podobný tetovačkám ze ţvýkaček za pár korun. 

Druhá skupina však zvýrazňuje moţnost tetovat si pokaţdé jiný motiv, na místo, které je jim 

v danou situaci nejvhodnější, navíc bez bolesti a také za pár korun.  

Pohled na tetování je všeobecně obtíţný. Velkou roli při vytváření si názoru na 

tetování hrají referenční skupiny, které na člověka velmi silně působí. Nejsilnější skupinou je 

nejbliţší rodina a přátelé. Pokud oni mají tetování, je velmi pravděpodobné, ţe i daná osoba si 



24 

 

v budoucnu tetování udělat nechá. Ať uţ se jedná o tetování na pár dní, nebo o tetování pravé 

a dlouhotrvající.  

Druhým silným vlivem jsou aktuální trendy u nás, ale i ve světě. Uţ z prvního 

výzkumu, který byl prováděn ještě před začátkem vývoje tetovacího spreje, bylo zřejmé, ţe 

trendy určují zejména celebrity. Není novinkou, ţe Victorie Beckham udává trendy v oblasti 

účesů. Její mikádo s dlouhou ofinou na stranu se stalo hitem na celém světě v roce 2009. Účes 

byl mezi ţenami tak známý, ţe stačilo přijít do kadeřnictví a říct "na Victorii Beckham". 

Kadeřníci přesně věděli, co a jak stříhat. Na základě tohoto příkladu, je velmi pravděpodobné, 

ţe i tetování některé z celebrit se můţe stát trendem některého ročního období.  

Sociálně sítě jsou mezi mladými lidmi velmi rozšířené, a to zvláště díky technologiím, 

které stále více usnadňují přístup široké veřejnosti. Z pohledu způsobů vyuţívání sociálních 

sítí se v roce 2010 většina českých uţivatelů přesunuje ze stadia sociální puberty do stadia 

rané dospělosti. Z budování široké sítě kontaktů a zveřejňovaní veškerých informací o sobě 

samotném přechází uţivatelé na udrţování této sítě, pečlivém výběru zveřejňovaných 

informací i výběru toho, s kým tyto informace chceme sdílet. [13] 

Míra vyuţívání sociálních sítí během roku 2010 zaznamenává viditelný růst českých 

uţivatelů na globální sociální síti Facebook. Ten měl v listopadu roku 2010 cca 2,9 milionu 

uţivatelů (zdroj: Facebook). Druhou oblíbenou sociální sítí v ČR jsou Lidé.cz, která měla 

v září 2010 celkem 1,44 milionu uţivatelů z ČR (zdroj: NetMonitor). 

Sociální sítě jsou sledovány také komerční sférou, která chce z oblíbenosti sociálních 

sítí také něco vytěţit. Základem pro úspěch projektu uveřejněného například na Facebooku je 

jednoduchost, dále také efektní nápad sedící přesně na cílovou skupinu, zábavnost  

a uţitečnost. Hlavním faktorem je však motivace, která můţe být hmotná i nehmotná. Často 

jsou pro lidi na sociální síti mnohdy mnohem více atraktivnější informace či zábava, neţ 

samotné produkty. [13] 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí má obrovský vliv na vývoj nových produktů. Na druhé straně 

je však také mnohem jednodušší nahradit stávající technologie jinými, protoţe ta současná je 

jiţ zastaralá. Tetovací sprej je novinkou v oblasti aplikace tetování na tělo. Velmi usnadňuje 

jeho pouţití, protoţe barva je aplikována dnes jiţ velmi rozšířeným a známým prostředkem – 

sprejem. Výhodou je to, ţe se při aplikaci neušpiníme a zároveň aplikace je opravdu 

jednoduchá, rychlá a zvládne ji kaţdý.  
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Vývoj tetovacích šablon jde také neustále kupředu. Zejména co se týče materiálu, 

z kterého jsou vyráběny. Musí zaručit, aby nedocházelo k prosáknutí, ale také, aby šablona co 

nejlépe přilnula k pokoţce a nedocházelo k neţádoucímu stínování. Vývoj se zaměřuje také 

na ochrannou fólii, která zamezuje zašpinění okolní části těla, či oděvu. Nejdříve se 

samostatné šablony musely před aplikací lepit na speciální ochrannou fólii, dnes uţ kaţdá 

tetovací šablona na fólii přilepena a je okamţitě připravena k pouţití. 

2.7 Charakteristika SWOT pro Tattoo - spray 

V následující tabulce jsem zohlednila nejdůleţitější příleţitosti a ohroţení, které 

působí na Tattoo – spray z vnějšího prostředí a také silné a slabé stránky produktu.  

Příleţitosti 

- Rozšíření do dalších zemí Evropy  

- Příleţitost plynoucí ze silné pozice 

distributora – společnosti MOTIP 

DUPLI 

- Nové distribuční kanály 

- Vyuţití ve filmovém průmyslu 

 

 

Ohroţení 

- Nové způsoby aplikace tetování 

- Levnější a méně bolestnější způsoby 

odstranění pravého tetování  

- Vstup přímého konkurenta  

- Zvýšené poţadavky na dermatologické 

testy 

- Levnější konkurenční produkty 

Silné stránky 

- Snadná a rychlá aplikace tetování 

- Bezbolestná aplikace 

- Moţnost okamţitého odstranění 

- Jednoduchost odstranění 

- Dermatologicky nezávadná barva 

- Malý a lehce přenosný sprej 

- Moţnost vyuţití i pro firmy (vlastní 

motivy šablon) 

 

Slabé stránky 

- Vysoká cena Tattoo  -spray 

- Krátkodobá výdrţ tetování 

- Nedostatečná prodejní místa 

- Omezený výběr šablon 

- Po opakovaném pouţití šablony vznikají 

nedokonalá tetování  

- Pouze černá barva tetování 

 

 

 

Tabulka 2.6 Charakteristika SWOT produktů Tattoo - spray 
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3 Teoretická východiska výrobku 

V této kapitole se budu zabývat výrobkem a jeho atributy, koncepcí totálního výrobku, 

dále procesem vývoje nových výrobků, marketingovou komunikací nových výrobků, cyklem 

ţivotnosti výrobku a v neposlední řadě také modelem chování spotřebitele. 

3.1 Výrobek a jeho atributy 

Výrobek zahrnuje veškerou nabídku, která je zákazníkovi v určité době poskytnuta. 

Znamená to tedy, ţe zákazník můţe získat nejen samotný výrobek, ale i další skutečnosti, 

které mohou jeho rozhodnutí o koupi výrazně ovlivnit. Patří sem např. obal, značka, způsob 

prodeje a forma komunikace. [10] 

Výrobky můţeme dělit do dvou základních skupin, na výrobky spotřební  

a průmyslové, a to podle typu zákazníků. Rozdíl mezi těmito výrobky je v účelu, za jakým 

jsou nakupovány. Spotřební výrobky si zákazníci kupují zejména pro svou vlastní spotřebu, 

zatímco výrobky průmyslové jsou nakupovány a určeny pro další zpracování v podniku. [5] 

Výrobky jsou na rozdíl od sluţeb hmatatelné, tedy hmotné, neproměnlivé, navíc lze 

výrobek oddělit od jeho výrobce, čímţ se nezmění jeho zaručená kvalita a velkou výhodou 

výrobků oproti sluţbám je jejich skladovatelnost. [9] 

3.1.1 Koncepce totálního výrobku 

V rámci tzv. koncepce totálního výrobku (viz obr. 3.1) je výrobek rozdělován do tří 

vrstev, na jádro výrobku, vnímatelný výrobek a dále pak výrobek rozšířený. [5] 

 
 

Obrázek 3.1: Koncepce totálního výrobku. Zdroj: [5] – upraveno autorem. 

Základní vrstvu tvoří jádro výrobku, které spočívá v uspokojení základní potřeby, tedy 

hlavního účelu, kvůli kterému si daný výrobek pořizujeme. Druhá vrstva – vnímatelný 
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výrobek – zahrnuje atributy jako je úroveň kvality, obal, značka, design a styl. Tyto atributy 

identifikují daný výrobek, odlišují ho od konkurence a usnadňují zákazníkovi rozhodovací 

proces i orientaci na trhu. Rozšířený výrobek zahrnuje dodatečné sluţby spojené s výrobkem. 

Mohou jimi být například sluţby spojené se servisem, zárukou, stanovené dodací či platební 

podmínky a další. [10] 

Existují i další pojetí totální výrobku, které se odlišují především v počtu a obsahu 

jednotlivých vrstev výrobku. Mezi známé patří přístup Kotlera, který pracuje jak s třívrstvým, 

tak i pětivrstvým modelem. Leeflang svoji koncepci rozvrstvil na fyzické rysy, rozšířený 

produkt a totální produkt, Bagozzi na vnímatelný produkt a nehmatatelný produkt. Crawford 

rozčlenil výrobek na pět vrstev, kterými jsou základní uţitek, fyzický produkt, značka  

a balení, sluţby a nehmatatelné atributy.  

Všechny tyto přístupy jsou velmi důleţité zejména pro plánování produktu. Určují 

konkurenční výhodu výrobku a dotváří konečnou podobu výrobku tak, aby co nejlépe splnil 

přání zákazníka.   

3.1.2 Atributy výrobku 

Atributy produktu jsou hmatatelné a nehmatatelné prvky neboli charakteristiky, jejichţ 

kombinací vzniká konkrétní produkt. Díky nim můţe produkt plnit své funkce a přinášet 

výhody pro zákazníka. Zákazník můţe snáze výrobek identifikovat a kontrolovat ho se svými 

poţadavky a zároveň tak výrobek srovnávat s konkurenčními výrobky na daném trhu. [11] 

Existuje mnoho přístupů k atributům výrobku. Nejznámější přístup od Kotlera 

definuje atributy produktu jako identifikační znaky produktu. Jsou jimi kvalita, obal, značka, 

design a styl. [4] 

Kvalita produktu je schopnost produktu plnit své funkce. Zahrnuje jeho celkovou 

trvanlivost, spolehlivost, přesnost, snadné ovládání, opravy a další oceňované vlastnosti. 

Zvolená úroveň kvality daného výrobku bude podporovat postavení výrobku na cílovém trhu. 

Kvalitu je důleţité měřit podle toho, jak je vnímána kupujícím. Ne všichni zákazníci si mohou 

dovolit nejvyšší moţnou úroveň kvality, a proto společnosti raději volí úroveň kvality, která 

odpovídá potřebám cílového trhu na konkurenční úrovni.  

Obal je v současné době důleţitým marketingovým nástrojem, díky rozšiřujícím se 

moţnostem přepravy a ochrany výrobků. Obal má mnoho úkolů. Mezi nejdůleţitější patří 
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upoutání pozornosti, získání informací o výrobku, ochrana výrobku a mnoho dalších. 

Originální obal můţe firmě zajistit konkurenční výhodu.   

Značka je součástí výrobku, která identifikuje výrobce nebo prodejce výrobku. 

Pouţití značek často zvyšuje hodnotu samotného výrobku. Značka můţe zároveň nabídnout 

záruku kvality a spolehlivosti.  

Styl a design je nejčastěji vyuţíván pro vytvoření osobitého vzhledu daného výrobku.  

Další autor, Kano, rozlišuje atributy výrobku jako znaky spokojenosti na bonbónky, 

samozřejmosti a nutnosti. Posledním známým přístupem je přístup Crawforda, který rozlišuje 

atributy produktu z hlediska jejich významu pro produkt, a to na funkce, významné rysy, 

prospěšnosti a phantom atributy. [11] 

3.2 Vývoj nových výrobků 

3.2.1 Rozhodování managementu společnosti o zavádění nových výrobků 

Management firmy má na výběr ze dvou moţných způsobů, jak získat nové produkty. 

Prvním z nich je odkoupení celé firmy, patentu nebo licence na výrobek od jiné společnosti. 

Druhým způsobem je vývoj nových produktů v rámci své vlastní společnosti.  

Vývoj nového produktu je všeobecně náročnou činností, která je zároveň velmi 

riskantní. Chceme, aby měl produkt správné uţitné vlastnosti, které by uspokojily přání 

zákazníka, navíc chceme zajistit vysokou produktivitu a vysokou úroveň kvality výrobku, 

která by byla podmíněna výrobou při relativně nízkých nákladech. Důleţitým faktorem je také 

rychlost přijímání produktu na trhu. Jak je vidět na obrázku č. 3.2, všechny tyto faktory – 

kvalita, čas, náklady se navzájem ovlivňují a mají tendenci se vzájemně vylučovat. [1] 

 
Obrázek 3.2: Konfliktní faktory při vývoji nového produktu. Zdroj: [1] – upraveno autorem. 
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Cílem je najít mezi těmito faktory určitou synergii a vytvořit produkt, který ponese 

správnou hodnotu pro zákazníka. Ta však můţe být u kaţdého produktu jiná.  

Právě marketingové aktivity usnadňují rozhodování v rámci těchto faktorů. Například 

marketingové studie nám říkají, co zákazníci potřebují, studie zabývající se testováním 

produktu říkají, v kterých částech můţe být produkt změněn a upravován a některé další 

technické výzkumy mohou pomoci porozumět kompromisům mezi cenou a funkcí  

produktu. [1] 

Velká část nových výrobků, které jsou uvedeny na trh, neuspějí. Zejména proto se 

firmy snaţí najít způsob, jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu svých nových produktů  

a pečlivě připravují celý proces vývoje nového výrobku. [5] 

3.2.2 Proces vývoje nového výrobku 

Proces vývoje nového výrobku podle Crawforda má pět etap, kterými jsou: [1] 

 Identifikace příleţitostí a jejich výběr, 

 stanovení koncepce, 

 hodnocení koncepce, 

 vývoj zaměřující se na technické a marketingové otázky, 

 spuštění produktu na trh a komercionalizace. 

Podle teorie všechny tyto fáze na sebe navazují a rozvíjí se do konečného produktu, 

který je následně uveden na trh. Crawford však také uvádí realističtější pohled na tuto 

problematiku, který se více podobá praxi. Jednotlivé fáze vývoje produktu se překrývají – viz 

obrázek 3.3.  

 
 Obrázek 3.3: Fáze vývoje nového produktu ve skutečnosti. Zdroj: [1] 
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Na začátku projektu je nutné dát si pozor na strategické aspekty projektu – zda bude 

projekt splňovat poslání společnosti, zda je společnost vůbec schopna tento projekt realizovat 

a nejdůleţitější součástí je také stanovení poţadovaného a očekávaného zisku. Mezitím lidé 

z technického oddělení jiţ od začátku přemýšlí spíše o technických otázkách projektu  

a marketéři se věnují otázkám, jak dostat a adaptovat daný výrobek na trh. [1] 

Kotler ve své knize uvádí podrobnější proces vývoje nového produktu, který zahrnuje 

osm fází. Ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. [5] 

Shromaţďování nápadů a námětů znamená pro firmu nalézt co nejvíce moţných 

námětů na nové výrobky případně i sluţby. Základním zdrojem těchto nápadů jsou zdroje 

vnitřní – kam patří zaměstnanci, zákazníci, konkurence, distributoři a dodavatelé společnosti, 

ale také zdroje vnější -  kam můţeme zařadit časopisy, přehlídky a semináře, vládní agentury, 

reklamní a výzkumné agentury, ale také obchodní laboratoře a univerzity.   

Některé společnosti mohou mít zřízeno speciální oddělení, které se na vývoj nových 

produktů přímo zaměřuje. Nápady na nové produkty lze také získat z pozorování zákazníků, 

sledování jejich spokojenosti a analýzy případných návrhů a stíţností. Firmy mimo jiné také 

sledují způsob uvedení nových výrobků na trh od konkurence, aby zjistily, jak tyto produkty 

fungují, jaké mají přednosti a zároveň také analyzují jejich úspěšnost na trhu. V neposlední 

řadě vhodným zdrojem námětů jsou distributoři a dodavatelé, kteří mají k trhu velmi blízko  

a mohou tak shromaţďovat informace o problémech spotřebitelů či moţnostech vývoje 

nových produktů.  

Vhodné je vyuţít kombinaci vnitřních i vnějších zdrojů, aby výsledkem bylo co 

největší mnoţství ţivotaschopných nápadů. Celý proces shromaţďování nápadů a námětů by 

měl být spíše systematický neţ nahodilý. Společnost se tak vyvaruje častým chybám, kdy na 

povrch vyplave pouze několik dobrých nápadů, avšak spousta jich zůstane nepouţita, i kdyţ 

se můţe jednat o velmi úspěšné projekty.  

Jelikoţ je potřeba vymyslet co nejvíce nápadů na nový výrobek, byla vyvinuta se celá 

řada metod, které povzbuzují kreativní myšlení. Mezi nejznámější patří brainstorming, 

brainwriting, graf rybí páteře, swapping neboli výměna informací nebo v případech, kdy je 

obtíţný popis či formulace problému, lze vyuţít koláţí, kreseb a fantazie. [9] 

Cílem druhé fáze, kterou je třídění nápadů a námětů, je vybrat a rozpoznat dobré 

myšlenky a zároveň co nejdříve potlačit nápady nepříliš vhodné. Důvodem jsou zvyšující se 

náklady v této a v následujících fázích, které narůstají s rostoucím počtem vybraných nápadů.  
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Vybraný nápad je v dalším kroku rozvinut do koncepce výrobku, která musí splňovat 

očekávání z hlediska kvality, výkonnosti a uţitných vlastností. Tím se společnost ujistí, ţe 

bude ţádoucí pokračovat v práci na vytvoření prototypu. Při testování koncepce je nutné 

spolupracovat s cílovými spotřebiteli, kteří mohou pomoci se zvolením správné koncepce 

produktu. Samotné testování probíhá na základě slovních popisů nebo obrázků, ale také 

v dnešní době se stále častěji vyuţívá virtuální realita, která spotřebitelům mnohem více 

samotný produkt přiblíţí.  

Tvorba marketingové strategie představuje přípravu počáteční marketingové 

strategie pro uvedení výrobku na trh. Tato marketingová strategie zahrnuje tři části. První část 

se zabývá stanovením cílového trhu, umístěním produktu a objemem prodeje a také definuje 

plánovaný podíl na trhu a cílový zisk v několika prvních letech.  Druhá část marketingového 

plánu se věnuje ceně výrobku, distribuční strategii a marketingovému rozpočtu pro první rok. 

Třetí část obsahuje plánovaný dlouhodobý prodej, ziskové cíle a strategii marketingového 

mixu.  

V rámci ekonomické analýzy jsou posuzovány předpokládané objemy prodeje, 

náklady a odhady budoucího zisku z nově uvedeného produktu na trhu. Cílem je zjistit, zda 

jsou tyto faktory v souladu s firemními cíli.  

Ve fázi vývoje prototypu výrobku je koncepce výrobku přepracována do reálné 

fyzické podoby s cílem ověřit funkčnost výrobku. Výrobek musí být také prověřen 

spotřebitelskými testy.  

Produkt a marketingový program je poté testován v podmínkách, které se co nejvíce 

blíţí skutečné situaci na trhu – probíhá tzv. trţní test. Náklady na trţní testování jsou vysoké, 

avšak ve srovnání s náklady, které by vznikly při případném neúspěchu výrobku na trhu, jsou 

zanedbatelné. Šíře testování záleţí zejména na povaze výrobku. Některé společnosti tuto fázi 

vynechávají, jiné mohou testovat dlouhou dobu, protoţe si nejsou svým novým produktem 

tolik jistí.  

Komercionalizace znamená uvedení výrobku na trh. Coţ v sobě skrývá další 

vynaloţené náklady spojené s investičními výdaji, reklamními výdaji či výdaji na podporu 

prodeje. [5] 
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3.2.3 Zavádění nového výrobku na trh 

Společnost musí pečlivě zváţit, zda je pro vstup nového výrobku na trh vhodná doba  

a také, zda umístit výrobek do jedné lokality či regionu na národním či mezinárodním trhu. 

Navíc musí zvolit cílový trh, na který se chce zaměřit a v neposlední řadě musí pečlivě vybrat 

marketingovou strategii, která bude při zavádění nových výrobků na trh nejefektivnější. [5] 

 Kdy vstoupit na trh s novým výrobkem? 

Při komercionalizaci nového výrobku je důleţitou součástí rozhodování načasování 

jeho vstupu na trh. Důleţitou roli zde hraje pozice konkurenta a jeho strategie. Společnost má 

moţnost vstoupit na trh jako první, čímţ získá výhody plynoucí ze získání důleţitých 

distributorů a zákazníků a v získání pověsti vedoucího postavení na trhu. Druhou moţností je 

vstoupit na trh ve stejné době jako konkurence. Třetí moţností je vstoupit na trh se svým 

výrobkem později neţ konkurent, coţ v sobě skrývá také jisté výhody. Ty spočívají v niţších 

nákladech na informovanost trhu o novém výrobku, informace o velikosti trhu jsou daleko 

dostupnější a v neposlední řadě hlavní výhodou jsou získané spotřebitelské reakce na daný 

výrobek.  

 Na který trh výrobek umístit? 

Významným faktorem pro rozhodování o volbě geografické strategie je velikost firmy. 

Malé firmy většinou vyhledávají přitaţlivá města, kde se snaţí zapůsobit intenzivní kapaní.  

Rozšiřování do dalších měst pak jiţ nebývá příliš časté. Velké firmy zavádějí své výroby 

v celém regionu a dále se rozšiřují. Většina firem vyvíjí své nové výrobky především pro 

prodej ve vlastní zemi. Teprve jestliţe je výrobek úspěšný na trhu domácím, zvaţuje firma  

o expanzi do sousedních zemí či o jeho prodeji v celosvětovém měřítku.  

 Na který cílový trh se zaměřit? 

Otázku cílového trhu jiţ společnost řešila při samotném vývoji výrobku v rámci 

testování trhu, avšak za nejperspektivnější potenciální zákazníky lze povaţovat ty, kteří se 

rychle přizpůsobují novému výrobku a zároveň jsou silnými uţivateli, jejichţ názory jsou 

respektovány. Důleţitou roli hrají také náklady na jejich získání, které nesmí být příliš 

vysoké. Jen velice málo zákazníků splňuje tato všechna kritéria, a proto společnost musí 

vybrat tu skupinu zákazníků, která nejvíce odpovídá výše uvedeným kritériím. Tuto skupinu 

je pak moţné označit jako cílové zákazníky.   
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 Jakou marketingovou strategii zvolit při zavedení nového výrobku na trh? 

Je potřeba vytvořit akční plán pro zavádění nových výrobků na trh. Pro určení 

posloupnosti a koordinace mnoha činností je vhodné vyuţít techniku síťových grafů, 

například plánování pomocí metody kritické cesty. Na základě této metody je moţné stanovit 

celkovou dobu realizace marketingového projektu i plánované termíny zahájení jednotlivých 

činností.  

3.3 Marketingová komunikace nových výrobků 

Důleţitou součástí poslední fáze vývoje nového produktu – komercionalizace – je 

správně naplánovaná marketingová komunikace výrobku, která pomáhá vytvořit produktu na 

trhu určitou pozici v myšlení spotřebitelů.  

3.3.1 Marketingová komunikace a integrovaná marketingová komunikace 

Marketingovou komunikací se zabývá velké mnoţství autorů v mnoha publikacích. 

Například Hesková a Štarchoň ji definují takto: „Marketingovou komunikaci lze definovat 

jako každou formu komunikace, kterou užívá organizace k informování, přesvědčování nebo 

ovlivňování dnešních nebo budoucích (potenciálních) zákazníků“. [2, str. 51] 

Definice od autorů Kotlera a Kellera zní takto: „Marketingová komunikace označuje 

prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim 

(přímo nebo nepřímo) výrobky a značky, které prodávají. Představuje v jistém smyslu  

„hlas“ značky a je prostředníkem, jimiž lze podnítit dialog a vytvářet vztahy se spotřebiteli“. 

[2, str. 51] 

Stále častěji se však v dnešní době mluví o tzv. integrované marketingové komunikaci, 

která je definována jako řízení a kontrola veškeré komunikace firmy směrem k trhu. [5]  

Jde o koordinaci a integraci všech marketingových komunikačních nástrojů, kanálů  

a zdrojů v rámci firmy do uceleného programu, jenţ maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné 

koncové uţivatele za minimálních nákladů. [6] 

Klíčovým nástrojem integrované marketingové komunikace je internet, který je 

v současnosti stále více vyuţíván. Slouţí k šíření komunikačních sdělení a tím přispívá ke 

zvýšení účinků integrované marketingové komunikaci. Podporuje interaktivnost, soustavnost 

a především globálnost produktu. [2] 
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Vznik integrované marketingové komunikace je zvýrazněn trendy v oblasti 

marketingové komunikace, kterými jsou: [6] 

 ztráta důvěry v masovou reklamu 

 potřeba zvýšit dopad na zákazníky 

 fragmentace médií a publika 

 malá diferenciace značek 

 překrývající se cílové skupiny 

 význam marketingu vztahů 

 globalizace marketingových strategií.  

Výhodou integrované komunikace je cílenost, díky které lze oslovit kaţdou cílovou 

skupinu jiným způsobem. Další výhodou integrované komunikace je úspornost a účinnost, 

která je docílena efektivním vyuţíváním komunikačních nástrojů. Propojenost komunikačních 

kanálů a nástrojů komunikačního mixu vytváří jednotný obraz výrobku, díky němuţ lze 

jednodušeji získat zpětnou vazbu od toho, komu je zpráva určena. [7] 

Integrovaná komunikace však v sobě skrývá také jistá úskalí. Hlavní riziko tkví  

v nejednotné komunikaci firmy jako celku. Výzkumy potvrzují, ţe nadměrně opakované 

sdělení můţe zákazníka znudit nebo dokonce podráţdit. Dalším problém můţe nastat při 

měření a vyhodnocování účinnosti marketingové komunikace. [7] 

3.3.2 Základní formy komunikace 

Marketingová komunikace můţe mít dvě formy -  přímou, která je označována jako 

komunikace osobní, a nepřímou, neboli neosobní nebo nepersonální komunikaci. [2] 

Osobní komunikace je podmíněna fyzickou přítomnosti obou subjektů komunikace. 

Jedná se o komunikaci tzv. tváří v tvář nebo komunikaci 1:1. Výhodou je osobní kontakt, díky 

němuţ lze vyuţít vyhodnocování zpětné vazby a moţnost přizpůsobení komunikace aktuální 

situaci s cílem zvýšit její účinek. V rámci osobní komunikace oba aktéři mohou pouţívat jak 

verbální, tak neverbální komunikaci. Naopak nevýhodou jsou vysoké finanční náklady na 

oslovení jednoho potenciálního zákazníka. 

Neosobní komunikace vyuţívá k přenosu informací komunikačních kanálů, které 

zprostředkují kontakt s příjemcem. Nejčastěji jsou komunikační cesty propojeny s různými 

typy médií. Účinné je vyuţít masová komunikační média, kam můţeme zařadit rozhlas  

a televizi, ale také noviny časopisy a tištěná venkovní média. Rostoucí význam v rámci 
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komunikačních kanálů získávají také média elektronická. Výhodou jsou především nízké 

náklady na oslovení jednoho potenciálního zákazníka. V některých případech se můţe jednat 

aţ o milion diváků, kteří jsou v jednom okamţiku zasaţeni reklamním sdělením. Takovéto 

reklamní sdělení je však velmi finančně nákladné na výrobu a realizaci, coţ je zároveň hlavní 

nevýhodou neosobní marketingové komunikace. [2] 

3.3.3 Komunikační mix 

Marketingovou komunikaci tvoří jednotlivé nástroje v podobě komunikačního mixu. 

Autoři Hesková a Štarchoň sem řadí těchto šest prvků: [2] 

 Reklama (Advertising).  

Reklama je placená a neosobní forma komunikace, jejímţ cílem je vytvoření 

dlouhodobé image produktu i firmy a zároveň se také snaţí vyvolat okamţitý nákup produktu. 

Význam reklamy je nutné posuzovat jak ve vztahu k budoucím ziskům, tak i z pohledu 

velikosti reklamních výdajů, protoţe výdaje na reklamu bývají často vysoké.  

 Podpora prodeje (Sales promotion).   

Jedná se o marketingové aktivity, jejímţ cílem je podněcovat, usnadňovat  

a povzbuzovat nákupní rozhodování spotřebitele. Hlavní výhodou podpory prodeje je její 

krátkodobost, flexibilita a bezprostřední a intenzivnější reakce zákazníka. Naopak nevýhoda 

tkví v oslabování spotřebitelské věrnosti, či nebezpečí změny vnímání hodnoty zboţí, které je 

často zlevňováno, za zboţí nekvalitní. Hrozbou je v současnosti přehlcení aktivit podpory 

prodeje, které postupně ztrácí na účinnosti.  

 Události a záţitky (Events) 

Události a záţitky jsou nástrojem velmi dynamickým a atraktivním, který často 

vyuţívají nové formy marketingu (event marketing, virální marketing, guerilla marketing, 

product placement, formy e-marketingu). Cílem je vytvořit produktu určitou odlišnou pozici 

v myslích zákazníka, která je podpořena jistou událostí, či záţitkem.  

 Osobní prodej (Personal selling) 

Osobní prodej můţeme definovat jako všechny formy prodeje, které probíhají na 

základě osobního kontaktu. Mezi nejznámější formy osobního prodeje patří prodej pultový, 

obchodní, také prodej v terénu, který se většinou zaměřuje na oblast průmyslového prodeje na 

B2B trhu. Dále se jedná také prodej misionářský, který informuje a přesvědčuje nepřímé 

zákazníky – tedy prostředníky - ke koupi.  
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 Public relations 

Hlavní myšlenkou PR je vytvářet, rozvíjet a upevňovat dobré vztahy s veřejností. 

Hlavní funkcí PR je informovat veřejnost o činnostech firmy, kontaktovat a udrţovat vztahy 

ke všem důleţitým oblastem ţivota společnosti, budování image o firmě, výrobcích 

i o osobách, které ve firmě pracují.  

 Přímý marketing (Direct marketing) 

Přímý marketing se zaměřuje na individuální vztah mezi firmou a zákazníkem. Cílem 

je co nejadresnější oslovení potenciálního zákazníka a získání okamţité přímé odezvy. Přímý 

marketing vyuţívá sluţeb pošty, telefonu či jiných médií. Mezi nástroje přímého marketingu 

patří direkt mail, neadresná zásilka, telemarketing, katalogový a zásilkový prodej, reklama 

s přímou odezvou v tisku, rozhlase a televizi, elektronický a mobilní přímý marketing. [2] 

V odborné literatuře se můţeme setkat i s jinými variantami komunikačního mixu. 

Například autorky Přikrylová a Jahodová doplňují standardně uváděný komunikační mix 

(reklama, podpora prodeje, osobní prodej, PR a přímý marketing) o sponzoring a veletrhy. [7] 

 Sponzoring 

Sponzoring spočívá ve finanční či nefinanční podpoře určité společenské akce, 

projektu či sportovní události. Zaměřuje se spíše na posilování známosti značky neţ na 

podporu samotného produktu nebo sluţby. Veřejností je sponzoring brán velmi pozitivně, 

čímţ vytváří pozitivní vztah s veřejností. [6] 

 Veletrhy a výstavy 

Na veletrzích společnosti prezentují výsledky své činnosti. Setkávají se zde výrobci, 

obchodníci, ale také zákazníci určité kategorie produktů nebo odvětví. Cílem je jednání 

o obchodu, prezentace, navazování kontaktů či případný prodej a nákup.  

Veletrhy jsou zaměřené spíše ekonomicky a předmětem vystavování jsou reálné 

exponáty, kdeţto výstavy jsou zaměřené spíše na propagaci myšlenek a záměrů různých 

subjektů. [6] 

Stanovení komunikační politiky je kritickou oblastí. Dokonce i dobře navrţený 

produkt nebo sluţba, která odpovídá spotřebitelským potřebám, bude mít mizivou šanci uspět 

na trhu, pokud cíloví zákazníci nebudou vědět, ţe takový výrobek vůbec existuje, jak výrobek 

funguje, nebo dokonce nebudou mít ani představu o tom, kde a jak je moţné daný produkt 

získat. [8] 
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Při vývoji komunikačního programu se musí marketér zaměřit na to, co je základním 

cílem komunikačního programu a také na to, kdo jsou cíloví zákazníci produktu. Důleţité je 

také stanovit, jaká informace má být veřejnosti komunikována, jak moc je komunikace 

produktu v současné době nezbytná, a také to, které marketingové aktivity budou v rámci 

marketingové kampaně vyuţity. V neposlední řadě je nutné stanovit očekávané výsledky 

kampaně - samozřejmě po zváţení veškerých finančních prostředků vloţených do 

marketingových aktivit. [8] 

3.4 Cyklus trţní ţivotnosti výrobku 

Kaţdá společnost, která uvede svůj výrobek na trh, chce, aby byl právě její výrobek 

úspěšný. To znamená, aby především realizoval dostatečný zisk, který pokryje veškeré 

náklady na výrobu a riziko vynaloţené při jeho uvedení na trh.  

Průběh ani délka ţivotního cyklu výrobku se nedají dopředu stanovit, přesto existuje 

obecný cyklus, který vypovídá o vývoji objemu prodejů, a zisku během ţivotnosti produktu 

viz obrázek č. 3.5. 

 
Obrázek 3.5 Cyklus trţní ţivotnosti produktu. Zdroj: [4] 

Cyklus trţní ţivotnosti výrobku je znázorněn pěti etapami. Vývojová fáze začíná 

v době, kdy se firma rozhodne rozvíjet námět na nový produkt. Toto období je velmi finančně 

náročné, protoţe se zvyšují investiční náklady a zisk z prodeje je nulový. Zaváděcí fáze je 

obdobím pomalého růstu prodejů, avšak stále není dosahováno zisku, protoţe počáteční 

náklady na uvedení produktu na trh byly vysoké. Třetí – růstová – fáze je obdobím přijetí 

produktu na trh a výrazným růstem zisku. Fáze zralosti je naproti tomu obdobím poklesu 
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prodejů. Zisk v této etapě je stabilní nebo začíná mírně klesat, coţ je výsledkem zvyšujících 

se výdajů do marketingových aktivit namířených proti konkurenci. Poslední fáze – fáze 

úpadku je obdobím, kdy zisk i prodej klesá. [4]  

3.5 Chování spotřebitele  

Základním předpokladem úspěšného podnikání je uspokojit potřeby a přání cílových 

zákazníků. Proto je důleţité zabývat se tím, jak jednotlivci, skupiny a organizace zboţí 

vybírají, nakupují, pouţívají, a následně jak se zboţím nakládají po jejím pouţití. [4] 

3.5.1 Model chování spotřebitele 

Výchozím bodem chování spotřebitele je poznání, jak spotřebitel reaguje na různé 

podněty. Model chování spotřebitele zahrnuje odpověď na sedm klíčových otázek,  

kterými jsou [4]: 

 Kdo tvoří trh?   Drţitelé (Occupants) 

 Co trh kupuje?  Předměty (Objects) 

 Proč trh kupuje?  Účely (Objectives) 

 Kdo se podílí na kupování? Organizace (Organizations) 

 Jak trh kupuje?  Operace (Operations) 

 Kdy trh kupuje?  Příleţitosti (Occasions) 

 Kde trh kupuje?  Odbytiště (Outlets) 

Na zákazníka působí marketingové stimuly, kterými jsou produkt, cena, místo  

a marketingová komunikace, ale také stimuly ostatní, kam můţeme zařadit podměty 

ekonomického, technologického, politického a kulturního charakteru. Na základě všech těchto 

podnětů se vytváří kupní rozhodnutí spotřebitele.  

3.5.2 Hlavní faktory ovlivňující kupní chování 

Kupní chování ovlivňují čtyři základní skupiny faktorů. Jsou jimi faktory kulturní, 

sociální, osobní a psychologické. [4] 

Kulturní chování má nejvýraznější vliv na spotřebitelské chování. Důleţitou roli hraje 

spotřebitelova kultura, subkultura a společenská vrstva. Spotřebitelova kultura zásadním 

způsobem ovlivňuje přání a chování spotřebitele. Spotřebitel získává jiţ od narození od svých 

rodičů a klíčových osob jistý soubor hodnot, poznání, preferencí a způsobů chování, které 

respektuje a vnímá jako správné. Subkultura poskytuje svých členům lepší sebeurčení  

a začlenění. Subkultura můţe mít charakter národnostní, náboţenský, rasový a geografický. 
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 Společenské vrstvy jsou relativně homogenní skupiny lidí, které jsou hierarchicky 

uspořádány a jejichţ členové sdílejí obdobné hodnoty, zájmy a chování. Společenské vrstvy 

se odlišují především v preferenci mnoha různých produktů, jako je oblékání, zařízení pro 

domácnost, vyuţívání volného času a automobilů.  

Chování spotřebitele je také ovlivňováno sociálními faktory, kam můţeme zařadit 

referenční skupiny, rodinu, společenské role a statuty. Jak referenční skupiny, tak rodina má 

výrazný vliv na rozhodovací proces spotřebitele, proto jsou také intenzivně zkoumány. Role  

a statuty se během ţivota mění. Role zahrnuje takové činnosti jednotlivce, které jsou od něho 

očekávány. 

Osobní faktory, které také ovlivňují kupní chování, jsou dány věkem, obdobím 

ţivotního cyklu, zaměstnáním, ekonomickými podmínkami, ţivotním stylem, ale také 

osobností spotřebitele či jeho sebepojetím.  

Posledními faktory, které jsou důleţité při rozboru kupního chování, jsou faktory 

psychologické. Sem patří zejména motivace, která nutí člověka jednat a vnímání, díky 

kterému dokáţe spotřebitel analyzovat současnou situaci. Učení představuje chování 

jednotlivce prováděné na základě předchozích zkušeností a v neposlední řadě důleţitou roli 

v psychologických faktorech hraje mínění a postoje spotřebitele k dané situaci a výrobku. [4]   

Důleţitým znakem, který podmiňuje rychlost rozhodování o nákupu výrobku, je právě 

samotný výrobek. V případě, ţe zákazník nakupuje masové spotřební zboţí, bude proces 

rozhodování rychlejší, jelikoţ nákupní proces bude probíhat na základě jiţ převzatých mínění 

a názorů z předchozích nákupů. Pokud se však bude jednat o výrobek, který nenakupujeme 

tak často, můţe být proces nákupu mnohem delší. [12] 

Nákupní chování je obecně neměřitelná veličina, a proto se v praxi vyuţívá celá řada 

psychologických a sociologických modelů, které alespoň umoţňují vytvářet jisté závěry  

o procesu rozhodování nákupčího. Mezi nejznámější modely patří model nákupního 

rozhodování jako černé schránky, nebo motivační teorie, která vychází z hierarchie lidských 

potřeb – Maslowova pyramida potřeb. [9] 

3.5.3 Přijetí nového výrobku spotřebiteli 

Pro spotřebitele je nákup nového výrobku specifickým rozhodovacím procesem, 

protoţe jde o něco, s čím ještě nemá zkušenost. Navíc proces přijetí nového výrobku či tzv. 

adopční proces probíhá u kaţdého jedince jinak. [12] 
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Na základě ochoty spotřebitele zkoušet něco nového lze definovat pět základních 

kategorií spotřebitelů: [12] 

 Inovátoři, kteří výrobek nakupují jako první, čímţ spoluvytváří spotřebitelské 

trendy.  

 Rychle přijímající jsou ti, kteří jsou otevřeni k nákupu nových výrobků. 

 Rychlá většina, která přijímá produkt dříve neţ průměrný spotřebitel, avšak je 

mnohem opatrnější. 

 Pomalá většina jsou ti, kteří nový výrobek kupují, aţ kdyţ jej prověří blízké okolí 

a uzná, ţe novinka je dobrá.  

 Opozdilci jsou ti, kteří výrobek nakupují, aţ kdyţ jej má nebo nakupuje téměř 

kaţdý. V té době uţ se vlastně o novinku vůbec nejedná. 

Procesem přijetí nového výrobku spotřebiteli se zabývají autoři Loudon C. J.  

a DellaBitta A. J. (1993). Tento proces zahrnuje šest fází, které jsou znázorněny 

v následujícím obrázku 3.4. 

 
Obrázek 3.4: Proces přijetí nového produktu. Zdroj: [12] 

 

 Povědomí znamená fázi, ve které si spotřebitel uvědomuje existenci nového výrobku 

na trhu. Výrazný vliv mají v této fázi různé marketingové aktivity. Znalost je projevem toho, 

ţe si spotřebitel o produktu získává další podrobnější informace. Zájem – v této fázi se 

formují postoje k produktu. Pokud jsou tyto postoje negativní, proces přijetí nového produktu 

se zastavuje, avšak časem můţe dojít ke změně. Vyhodnocení a zdůvodnění – spotřebitel 

zvaţuje pro a proti produktu a neustále získává další potřebné informace. Rozhoduje se, zda 

výrobek vyzkouší. Pokus – spotřebitel výrobek koupí na zkoušku nebo vyuţije moţnosti 

vyzkoušení výrobku před samotným nákupem v prodejně či u někoho známého. Posledním 

stádiem je přijetí. To nastává tehdy, kdyţ je spotřebitel s výrobkem spokojen a koupí ho i při 

příštím nákupu. [12] 
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3.5.4 Trendy chování spotřebitelů v roce 2011 

Společnost Trendwatching.com se zaměřuje na identifikaci a sledování globálních 

trendů spotřebitelské společnosti a stanovila na rok 2011 souhrnný soupis jedenácti klíčových 

trendů spotřebitelského chování, které jsou blíţe specifikovány v následujících několika 

odstavcích. [14] 

1. Náhodná velkorysost vyplývá z pocitů štědrosti a překvapenosti. Zákazník získává od 

společnosti dárek nebo případně je mu nahodile zaplacen jeho účet. Jedná se o jeden 

z nejefektivnějších způsobů spojení se zákazníky, který je podmíněn vyuţíváním 

sociálních sítí, které odkrývají, co se děje v hlavách spotřebitelů a zároveň mohou šířit 

pozitivní pocity ze získaného dárku navíc.  

2. To je to město. Tento trend je důsledkem ze současné situace, kdy zhruba polovina 

světové populace ţije ve městech. Tito lidé jsou daleko troufalejší, liberálnější, 

tolerantnější, zkušenější a ochotnější zkoušet novinky. Proto právě inovace a novinky je 

vhodné uvádět nejdříve na trh světových metropolí, avšak pod podmínkou přizpůsobení se 

lokalitě, kam bude produkt umístěn.  

3. Pandemie slev a akcí je současným trendem, který výrazně ovlivňuje chování 

spotřebitelů. Objevují se mobilní zařízení, která umoţní najít nebo získat slevu přímo 

v místě prodeje nebo porovnat ceny tzv. on-line.   

4. Vyrobeno pro Čínu. Rostoucí počet „západních“ značek se vydává uvádět nové produkty 

či značky do zemí s rozvíjející se ekonomikou – kam patří Čína nebo země tzv. BRIC 

(Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Značky těchto zemí jsou pořád preferovány před lokální 

produkcí.  

5. Symboly on-line statusu představující například počet návštěvníků na Flickru, počet 

přátel na Facebooku či stoupenců na Twitteru. Podstatou je poskytnout zákazníkům 

jakýkoliv symbol (virtuální nebo fyzický), díky němuţ mohou prokázat svým kontaktům 

svůj on-line přínos, zajímavost, tvorbu nebo popularitu. Například společnost 

CrowdendInk nabízí aplikaci, která navrhne hrníček s koláţí fotek přátel z Facebooku 

nebo Twitteru.  

6. Bohatství ve zdraví. Spotřebitelé očekávají od zdravotních produktů nejen léčbu nemocí 

a úlevu od mizérie, ale i celkové zlepšení kvality ţivota včetně zábavy, poučení či 

desénového provedení, které je snadnější díky novým technologiím.    

7. Socialité a sobě podobní. Tento trend vzniká s rostoucím významem sociálních sítí. 

Socialité jsou členy jisté sociální sítě, kteří se vyznačují tím, ţe hledají nové věci, 
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doporučují je ostatním, aktivně komentují, sdílejí a doporučují obsah, produkty, nákupy či 

další zkušenosti přátelům i širšímu publiku. Výborným příkladem tohoto chování je 

tlačítko „líbí se mi“ na sociální síti Facebook. 

8. Vzrůstající velkorysost. Lidé očekávají, ţe společnosti budou dávat, darovat, pečovat, 

sympatizovat a podporovat dobré věci – nejen prodávat a brát své produkty a sluţby. 

9. Plánovaná spontaneita vyplývá ze skutečnosti, ţe lidé chtějí být v daném okamţiku ve 

spojení se svými přáteli, rodinou, kolegy i cizinci. Vytvářejí se zájmové skupiny lidí, kteří 

jsou propojeni mobilním zařízením a mohou se navzájem lokalizovat a domluvit si 

narychlo schůzku. 

10. Ekologicky a lépe. Neustále se drţí zájem o trvale udrţitelný rozvoj lidské společnosti  

a hospodářství. Roste zájem o produkty, které jsou přátelské k ţivotnímu prostředí  

a zároveň také kvalitnější z hlediska funkčnosti, designu a úspor.  

11. Vlastnit méně. Ţivotní styl zaloţený na leasingových obchodních modelech podporuje 

trend částečného vlastnictví. Zákazníci tak mohou mít přístup k tomu nejnovějšímu  

a nejlepšímu, co je aktuálně na trhu. Přičemţ ví, ţe za vlastní peníze by se jednalo  

o nedostupný luxus. [14]   
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Tetování je v současné době velmi populární, a to jak u mladých lidí tak i u těch 

starších. Trh v České republice nabízí spoustu způsobů, jak si člověk můţe na své tělo nechat 

„natetovat“ různý motiv. Snad v kaţdém obchodě najdeme alespoň jednu ţvýkačku, která 

v sobě ukrývá „tetovačku“, která je atraktivní především pro malé děti, ale dnes také velký 

rozmach zaţívá tetování Henou a pravé tetování, kterým se vpichuje barva přímo pod kůţi. 

Zejména kvůli bolesti a dlouhodobosti pravého tetování se na trhu objevují nové způsoby 

tetování, které zaručují bezbolestnost a krátkodobost. Takovýmto produktem je i tetování ve 

spreji a tedy produkt Tattoo - spray.  

Tattoo – spray se setkává s velkou oblibou v zahraničí a právě díky tomuto faktu se 

začal rozšiřovat i k nám do ČR. Na český trh vstoupil tetovací sprej Tattoo – spray v březnu 

roku 2009 díky společnosti MOTIP DUPLI, která je hlavním distributorem tohoto výrobku po 

celé Evropě. Na základě získaných dat vývoje prodeje produktu mohu zhodnotit, ţe se mu  

u nás nevede příliš dobře a zájem o něj spíše klesá. Podle mého názoru hlavním důvodem 

můţe být právě malá známost produktu u cílové skupiny – tedy mladých lidí.   

4.1.2 Definování cíle výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu bylo zjistit postoje mladých lidí k tetování ve spreji  

a navrhnout způsob, jakým by mohla společnost oslovit své potencionální zákazníky, kterými 

jsou lidé ve věku od 12 do 35 let. Jelikoţ se jedná o mladé lidi, bylo důleţité zjistit, která 

média jsou pro ně důleţitá, aby reklama v nich umístěná měla co největší dosah. Dalším cílem 

bylo zjistit, jak tito mladí lidé tráví svůj volný čas - zda navštěvují festivaly, koncerty, 

sportovní utkání a další akce takového typu a zda by sluţby tetování na těchto veřejných 

místech pro ně byly dostatečně atraktivní či nikoliv.  

4.1.3 Stanovení hypotéz 

Na základě prvotního výzkumu prováděného pro společnost Newpharm Švýcarsko 

před samotným vývojem tetovacího spreje (viz kapitola 2.2.3) a také po konzultaci 

s jednatelem společnosti Allca Way jsem stanovila tyto hypotézy: 
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H1:  Věk respondentů závisí na tom, zda mají na svém těle pravé tetování.  

H2:   Hlavní důvod, proč respondenty neláká tetování ve spreji Tattoo spray, ovlivňuje 

 jejich věk.  

H3:   Věk respondentů závisí na tom, zda vyuţijí příleţitosti se nechat na diskotéce tetovat 

 tetovacím sprejem Tattoo – spray.  

H4:  Pohlaví respondentů ovlivňuje důvod, proč by se na diskotéce nechali potetovat 

 tetovacím sprejem Tattoo – spray.  

4.1.4 Plán výzkumu 

Typy údajů 

Ve svém výzkumu jsem vyuţila jak data sekundární, tak data primární. Data 

sekundární jsem z části získala z  internetových stránek o tetovacím spreji a některé další 

informace mi byly poskytnuty od jednatele společnosti Allca Way a od obchodní manaţerky 

společnosti MOTIP DUPLI s. r. o.   

Způsob sběru údajů 

Pro získání primárních dat jsem zvolila metodu dotazování, která je vhodná zejména 

k získávání informací o postojích, názorech a preferencích nákupního chování. Jednalo se  

o osobní dotazování v případě sběru tištěných dotazníků a také o dotazování elektronické, 

které probíhalo pomocí serveru Vyplňto.cz.  

Nástrojem pro získání primárních dat byl dotazník, který se skládal z otevřených, 

polozavřených, uzavřených otázek a také z otázek identifikačních. Celkem měl dotazník  

21 otázek. 

Tištěná verze dotazníku (viz příloha č. 3) byla doplněna o kupón, který dotazovanému 

za vyplnění dotazníku zaručil slevu 10 % při nákupu tetovacích sad z internetových stránek  

www.tattoo-spray.cz. Respondenti tak byli více motivování k vyplnění dotazníku.  

Elektronická verze dotazníku musela být mírně poupravená. Například otázka číslo 10 

– týkající se ceny aplikovaného tetování musela být rozdělena do dvou podotázek. Stejným 

způsobem jsem musela převést otázku číslo 15 týkající se sociálních sítí. Dotazník byl podle 

průvodce vytvoření dotazníku převeden a umístěn na internetových stránkách 

www.vyplnto.cz. Jedná se o dotazníkovou sluţbu přístupnou kaţdému jedinci. Její náplní je 

realizovat internetové průzkumy týkající se různých společenských témat, událostí, produktů 
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nebo sluţeb. Na těchto stránkách byl zveřejněn a návštěvníci ho zde mohli vyplňovat online. 

Navíc byl odkaz na tyto stránky rozšířen přes sociální sít Facebook a email.  

Základním souborem dotazování byli všichni mladí lidé ve věku od 12 – 35 let ţijící 

v ČR, jak ţenského, tak muţského pohlaví. Minimální velikost výběrového souboru byla 

stanovena ve výši 300 respondentů ze základního souboru. Pro větší vypovídající schopnost 

celého výzkumu jsem zvolila úsudkový výběr. Ten se odvíjí dle věkové kategorie základní 

cílové skupiny tetovacího spreje Tattoo – spray. Hlavní cílovou skupinou jsou zákazníci ve 

věku 16 – 26 let, proto právě v této skupině byl naplánován největší počet vyplněných 

dotazníků – tedy 200 dotazníků. Dále bylo záměrem získat 50 dotazníků od respondentů ve 

věku 12 - 15 let a dalších 50 vyplněných dotazníků od respondentů starších 27 let.  

Cílem bylo získat větší počet dotazníků od ţenského pohlaví, protoţe právě ţeny jsou 

pravděpodobnějšími zákazníky tetovacího spreje. Naplánováno bylo získat 70 % dotazníků od 

ţen a 30 % od muţů. Zároveň bylo naplánováno získat 100 dotazníků na serveru Vyplňto.cz  

a 200 dotazníků pomocí osobního dotazování, protoţe osobní dotazování povaţuji jako 

věrohodnější zdroj informací pro následnou analýzu.   

Rozpočet marketingového výzkumu 

Rozpočet výzkumu se skládal z nákladů na tisk dotazníků, protoţe náklady na 

elektronický dotazník byly nulové. Celkem bylo potřeba cca 250 vytištěných dotazníků 

formátu A4. Vyšší počet vytištěných dotazníků je způsoben značným počtem nesprávně 

vyplněných dotazníků od respondentů mladších 18 let, které musely být vyřazeny.  

Cena jednoho listu vytištěného oboustranně stojí 3 Kč. Celkové náklady se tedy 

pohybovaly kolem 750 Kč. Kupóny, které byly přikládány k tištěným dotazníkům, byly 

dodány od společnosti Allca Way, proto jejich tisk nebyl zahrnut do nákladů mého výzkumu.  
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Časový harmonogram činností 

 
Tabulka 4.1: Časový harmonogram činností 

Kontrola plánu výzkumu 

Pilotáţ neboli kontrola plánu výzkumu byla provedena před začátkem sběru dat na 

rodinných příslušnících a přátelích. Účelem bylo posouzení logické návaznosti, 

srozumitelnosti a jednoduchosti vyplňování otázek v dotazníku. Na základě této kontroly byly 

provedeny menší úpravy. Jednalo se zejména o konkretizaci a zpřesnění některých otázek  

a také o doplnění dalších variant moţností odpovědí.   

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal ve dvou fázích. První fáze probíhala na internetových stránkách 

Vyplnto.cz. Celý průzkum trval 288 hodin v období od 30. dubna 2010 do 12. května 2010. 

Odpovědělo celkem 93 respondentů. Celé dotazování bylo zajištěno ochranou unikátní IP 

adresy, tedy z jednoho počítače mohl na dotazník odpovědět pouze jeden respondent. 

Návratnost dotazníků, která je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků, byla 

v mém případě 78,8%. Průměrná doba vyplňování dotazníku, který měl 23 otázek, byla cca  

3 minuty.  

Tištěné dotazníky byly vyplňovány studenty Základní školy 1. máje v Hranicích, také 

studenty Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí a Gymnázia v Hranicích. V neposlední 

řadě se jednalo o studenty VŠB – TU Ostrava. Respondenti byli převáţně ochotní, avšak 

podle mého názoru dotazníky vyplněné studenty základních škol nemají příliš vysokou 

vypovídací schopnost. Dá se říci, ţe pro některé z nich bylo vyplnit dotazník velmi obtíţné 
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nebo naopak velmi zábavné. Je vidět, ţe se s tímto způsobem získávání informací setkávají 

velmi zřídka. 

4.2.2 Způsob analýzy dat 

Pro zpracování dat z dotazníkového i elektronického šetření jsem vyuţila počítačový 

program SPSS.  

Výsledky z elektronického dotazování byly zveřejněny ihned po skončení vyplňování 

dotazníků na serveru Vyplňto.cz – 12. května 2010. Abych si byla jistá výsledky z výzkumu 

prováděného na internetu, pouţila jsem z těchto stránek pouze datový soubor, který jsem pak 

analyzovala znovu.  

V analýze výsledků jsem hledala rozdíly mezi hodnocením respondentů z osobního 

dotazování a elektronického dotazování, ale také rozdíly mezi pohlavím respondentů a jejich 

věkem. Na případné odlišnosti je upozorněno v následující kapitole.  

Veškeré výsledky byly stanoveny převáţně v procentuálním vyjádření. Navíc bylo 

vyuţito grafického znázornění pomocí koláčových a sloupcových grafů a přehlednějších 

tabulek.  

4.2.3 Struktura respondentů  

Tištěné dotazníky byly vyplněny studenty základních a středních škol v Hranicích, 

Valašském Meziříčí, studenty VŠB – TU Ostrava a také ostatními dotázanými. Elektronická 

verze dotazníku byla vloţena na server Vyplňto.cz, kde dotazník vyplňovali návštěvníci 

těchto webových stránek, nebo také respondenti, kteří se sem dostali přes odkaz na jiných 

stránkách. V následující tabulce 4.2 je znázorněn plánovaný a skutečný počet získaných 

respondentů dle způsobu jejich sběru. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 292 

respondentů - z toho 32 % získaných formou elektronického dotazování a 68 % formou 

dotazování osobního. 

Kategorie 
Plán Skutečnost 

Počet %  Počet %  

Elektronické dotazování 100 33 % 93 32 % 

Osobní dotazování 200 67 %  199 68 % 

Celkem 300 100 % 292 100 % 

Tabulka 4.2: Poměr vyuţití osobního a elektronického dotazování 

Převáţnou většinu dotazovaných tvořily ţeny, a to 68 % ze všech 199 respondentů 

získaných metodou osobního dotazování. Stejně tak tomu bylo v případě elektronického 

dotazování, kdy ţeny zaujímaly 83 % všech dotazovaných, kterých bylo celkem 93.  
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V následující tabulce 4.3 je přehledně zobrazen absolutní a relativní počet respondentů 

dle pohlaví s ohledem na způsob sběru dat.  

Tabulka 4.3: Pohlaví respondentů s ohledem na způsob sběru dat 

Obecně můţeme tedy říci, ţe ţeny mají zřejmě o tetování větší zájem, a proto jsou ve 

výzkumu zastoupeny ve výraznějším počtu. Muţi byli zastoupeni méně, coţ lze vysvětlit 

všeobecně sníţeným zájmem muţů odpovídat na jakékoliv dotazníky.  

Věkové rozloţení respondentů bylo odlišné v závislosti na způsobu sběru dat. 

V osobní dotazování (viz graf 4.1) měly věkové kategorie přibliţně stejné zastoupení, avšak 

nejvyšší počet respondentů pocházel z věkové kategorie od 16 do 19 let (35 %). Druhou 

nejpočetnější skupinou pak byla věková kategorie 12 – 15 let (30 %). Věková struktura 

respondentů osobního dotazování je podmíněna místem sběru dat, kterým byly především 

základní a střední školy.   

 
Graf 4.1: Věkové rozloţení respondentů v rámci elektronického dotazování 

V elektronickém dotazování měla nejvyšší zastoupení věková kategorie od 20 do 26 

let (74 %), coţ lze vysvětlit vyšší návštěvností a známostí serveru Vyplňto.cz respondenty 

tohoto věku. Druhou početnější skupinou byli respondenti z věkové kategorie 16 aţ 19 let  

(16 %). Ostatní dvě věkové kategorie byly zastoupeny velmi málo. Procentuální zastoupení 

věkových kategorií v rámci elektronického dotazování je graficky znázorněno v grafu 1, 

příloha č. 5.  

 

Pohlaví respondentů 
Elektronické dotazování Osobní dotazování 

Počet %  Počet % 

Muţ 16 17 % 63 32 % 

Ţena 77 83 % 136 68 % 

Celkem 93 100 % 199 100 % 
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Další identifikační otázka se týkala způsobu trávení volného času. Podmínkou bylo, 

aby dotazovaní označili maximálně dvě varianty odpovědi. Výsledky získané z osobního 

dotazování jsou znázorněny v následujícím grafu 4.2.  

 
Graf 4.2: Způsob trávení volného času 

Nejčastější způsob trávení volného času respondentů je čas strávený venku s přáteli 

(71 %). Tato odpověď vypovídá o tom, ţe dotazovaní povaţují své přátele za důleţité, a proto 

s nimi tráví nejvíce svého volného času. Významný vliv na způsob trávení volného času má 

také rozvoj informačních technologií - PC. Ukázalo se, ţe 35 % respondentů tráví svůj volný 

čas doma u PC, ale také, ţe 24 % respondentů ve svém volném času sportuje. Výsledky 

elektronického dotazování ukazují v grafu 2, příloha 5 stejné pořadí způsobu trávení volného 

času. 

Způsob trávení volného času muţů a ţen nebyl příliš odlišný. Muţi i ţeny tráví 

nejčastěji svůj volný čas venku s přáteli nebo také doma u PC, či sportem. Přesné procentuální 

zastoupení odpovědí je znázorněno v tabulce 1, příloha 5.  

Při sledování rozdílu ve způsobu trávení volného času v závislosti na věku jsem také 

nezaznamenala větší rozdíly. Lze říci, ţe téměř všechny věkové kategorie preferují trávit svůj 

volný čas venku s přáteli a být doma u počítače. Respondenti z věkové kategorie od 16 do 19 

let uvedli jako druhý způsob trávení volného času sport, coţ lze vysvětlit dobrou fyzickou 

kondicí a zábavou, která je se sportem spojena. Podrobnější data získaná osobním  

i elektronickým dotazování jsou znázorněna v grafu 3 a 4, příloha 5.  
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5 Analýza postojů zákazníků k tetovacímu spreji  

V této kapitole jsou vyhodnoceny hlavní výsledky výzkumu. Jsou zde zohledněny jak 

rozdíly mezi názory jednotlivých skupin pohlaví a věkových kategorií, tak také rozdíly mezi 

výsledky dat získanými formou osobního a elektronického dotazování, protoţe výsledky 

získané osobním dotazováním povaţuji za věrohodnější. Výsledky elektronického dotazování 

jsou převáţně zobrazeny v příloze č. 5.  

5.1 Postoje k tetování 

Tetování je povaţováno za módní záleţitost současné doby. Má své příznivce, ale 

zároveň také odpůrce. Zejména proto jsem se zabývala postojem mladých lidí k pravému 

tetování, které ozdobí tělo, ale zároveň je také bolestivé, dlouhodobé a těţce odstranitelné.  

Pravé tetování má pouze 8 % respondentů z osobního dotazování a 18 % respondentů 

z elektronického dotazování, coţ ukazuje tabulka č. 5.1. 

  
Tabulka 5.1: Existence pravého tetování (Osobní dotazování n= 199, elektronické dotazování n = 93) 

Významnou roli v této otázce zřejmě sehrál věk respondenta. V ČR mohou mít pravé 

tetování lidé starší 18 let, případně i lidé mladší, avšak pouze se souhlasem svých rodičů. 

Výzkum tento fakt potvrdil, protoţe s rostoucím věkem respondentů roste také počet 

respondentů, kteří mají své pravé tetování. V případě osobního dotazování má pravé tetování 

největší počet respondentů ve věku 27 aţ 35 let (24 %) – viz graf 5.1 (elektronického 

dotazování graf 5, příloha 5). 

 
Graf 5.1: Existence pravého tetování dle věku respondentů 
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Co se týče pohlaví (viz tabulka 5.2), pravé tetování má 7,9 % muţů a 7,4 % ţen z dat 

získaných osobním dotazováním a 12,5 % muţů a 19,5 % ţen z dat elektronického 

dotazování. Hodnoty nejsou příliš odlišné, a proto nelze jednoznačně říci, zda muţi nebo ţeny 

mají pravé tetování častěji.  

  
Tabulka 5.2: Existence pravého tetování dle pohlaví 

Respondentů, kteří pravé tetování nemají, bylo mnoho (92 % osobní dotazování  

a 82 % elektronické dotazování), proto mě také zajímal důvod, proč pravé tetování nemají. 

Respondenti měli v této otázce moţnost zatrhnout více odpovědí.  

 
Graf 5.2: Důvod, proč respondenti nemají pravé tetování 

Nejčetnější zastoupení měla odpověď, ţe se jim tetování nelíbí. Uvedlo to 38 % 

respondentů v osobním dotazování a 33 % respondentů v elektronickém dotazování (viz graf 

6, příloha č. 5). Vysoké procentuální zastoupení (28 %) měla odpověď týkající se svolení 

rodičů, které je potřebné při aplikaci pravého tetování osobám mladších 18 let. Přes veškerou 

snahu tetovacích salónů dbát na čistotu a dezinfekci, se ukázalo, ţe se respondenti stále bojí 

případné infekce a také bolesti, kterou aplikace tetování způsobí. Postoje respondentů 

k pravému tetování jsou pro tetovací sprej Tattoo – spray velmi pozitivní, protoţe respondenti 

při jeho pouţití nepotřebují ani svolení rodičů a ani se nemusí bát infekce či bolesti, protoţe 

sprej je dermatologicky testován a aplikuje se na kůţi sprejem, coţ nebolí.  
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5.2 Postoje k tetovacímu spreji Tattoo – spray 

V této části analýzy výsledků jsem se zaměřila na známost tetování ve spreji  

Tattoo – spray, dále na případný zájem respondentů o jeho vyzkoušení, účel pro jaký by si 

tetovací sprej zakoupili či tetovací motiv, který by si respondenti nechali natetovat. 

V neposlední řadě mě zajímaly důvody, proč respondenty tento způsob tetování vůbec neláká.  

5.2.1 Znalost a zájem o tetovací sprej Tattoo - spray 

Tetovací sprej Tattoo – spray je novinkou na trhu s tetováním, která u nás ještě zatím 

není nijak moc propagována. Zřejmě taky proto z výzkumu vyplynulo, ţe tetovací sprej zná 

pouze 14 % ţen a 8 % muţů z dat osobního dotazování (viz graf 5.3) a 6 % muţů a 5 % ţen 

z dat elektronického dotazování (viz graf 7, příloha č. 5). Pozitivní na těchto výsledcích je 

fakt, ţe větší skupinou, která produkty Tattoo – spray zná, jsou ţeny, které jsou cílovou 

skupinou produktů Tattoo - spray. 

 
Graf 5.3: Známost tetovacího spreje Tattoo - spray dle pohlaví 

Při vyplňování tištěných dotazníků respondenti dostali propagační letáček, kde byl 

produkt zobrazen a mohl pomoci respondentům si představit, jak samotný produkt funguje  

a vypadá. Respondenti elektronického dotazování vyplňovali dotazník online, coţ značí to, ţe 

měli přístup na internet a mohli vyuţít k získání dodatečných informací o produktu oficiální 

webové stránky Tattoo - spray.  

Na základě základních informací, které měli dotazovaní k dispozici, se projevilo 

tetování ve spreji Tattoo – spray pro respondenty ve většině případů jako atraktivní. Dokazují 

to i výsledky výzkumu, kde 53 % (osobní dotazování) a 57 % (elektronické dotazování) 
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uvaţuje, ţe jej vyzkouší. Grafické znázornění zájmu respondentů o tetování ve spreji  

Tattoo - spray naleznete v grafech 8 a 9, příloha 5. 

Přesto početná skupina - celých 44 % v rámci osobního dotazování a 40 % 

elektronického dotazování uvedla, ţe je tetování ve spreji neláká. Hlavním důvodem byl fakt, 

ţe respondenti nechtějí jakékoliv tetování a tedy ani tetování ve spreji. Druhým, hojně 

zastoupeným důvodem, byla krátkodobost výdrţe tetování a pocit falešného tetování, které 

bude mít laciný vzhled. Ostatní důvody jsou přehledně zobrazeny v následující tabulce 5.3. 

      Důvod Osobní dotazování Elektronické dotazování 

Počet %  Počet % 

Nechci jakékoliv tetování 34 40 % 9 24 % 

Krátkodobost 18 21 % 6 16 % 

Laciný, falešný vzhled 11 13 % 8 22 % 

Kdyţ tetování, tak jedině pravé 9 10 % 4 11 % 

Jiný důvod 9 10 % 6 16 % 

Mám pravé tetování, jiné nechci 5 6 % 4 11 % 

Celkem 86 100 % 37 100 % 

Tabulka 5.3: Důvody, proč respondenty neláká tetování ve spreji 

5.2.2 Účel nákupu tetovacího spreje Tattoo - spray 

Výzkum ukázal, ţe tetování ve spreji by si respondenti nejčastěji koupili pro sebe 

k určitým příleţitostem, například na koncert, diskotéku či festival. Tuto odpověď označilo  

54,5 % dotazovaných osobně a 53,6 % dotazovaných elektronicky (viz tabulka 5.4). Jelikoţ 

respondenti mohli zatrhnout více odpovědí, druhou nejčastější odpovědí, bylo pouţití pro sebe 

k běţnému vyuţívání například v létě (40,2 % osobní dotazování; 50 % elektronické 

dotazování). Tetování ve spreji je tedy spíše spojeno s určitými příleţitostmi, kdy se 

respondenti chtějí líbit svému okolí a chtějí být něčím výjimeční.  

 
Tabulka 5.4: Účel nákupu tetování ve spreji 

Podrobnější analýza výsledků ukázala, ţe muţi by častěji neţ ţeny kupovali tetovací 

sprej Tattoo – spray jako dárek pro někoho jiného, tuto odpověď označilo 47 % respondentů. 

Ţeny by si naopak tento produkt koupily samy pro sebe, aby ho vyuţily při různých 

příleţitostech (57 %). Znamená to, ţe pro osobní pouţívání je tetování ve spreji atraktivnější 

pro ţeny - viz graf 10, příloha č. 5.  
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5.3 Postoje k tetovacím akcím Tattoo – spray  

5.3.1 Nejčastěji navštěvované akce a zájem o tetování na těchto akcích 

Mladí lidé ve velké míře navštěvují různé společenské akce, zejména proto, ţe se zde 

chtějí pobavit, setkat se svými přáteli, nebo naopak, poznat se zde s lidmi novými. Zajímalo 

mě, které akce mladí lidé navštěvují nejčastěji, protoţe právě zde by mohl mít tetovací sprej 

Tattoo – spray příleţitost představit se svým potencionálním zákazníkům.  

Návštěvnost jednotlivých společenských akcí se odvíjí zejména od věku respondentů 

- viz tabulka 5.5. Podmínkou bylo, aby dotazovaní označili maximálně dvě varianty odpovědí.  

 
Tabulka 5.5: Nejčastěji navštěvované akce z hlediska věku respondentů (osobní dotazování) 

Existují bary a diskotékové kluby, kde lidé mladší 18 let mají vstup zakázán, avšak 

přesto výzkum ukázal, ţe nejčastěji navštěvovanou akcí respondenty mladších 19 let jsou 

právě diskotéky. Tuto odpověď označilo 48,3 % respondentů ve věku od 12 do 15 let  

a 43,5 % respondentů od 16 do 19 let. Respondenti ve věku 20 – 26 let uváděli jako nejčastěji 

navštěvovanou akci kino a pak také diskotéky a festivaly. Mladí lidé (16 – 26 let) jsou 

v tomto ohledu velmi aktivní, a proto navštěvují diskotéky a festivaly častěji, coţ také 

potvrzuje samotný výzkum. U respondentů starších (27 – 35 let) lze očekávat, ţe jiţ mají 

zaloţenou svoji rodinu, stálou práci a koníčky, a proto takovéto akce navštěvují méně. To také 

vysvětluje fakt, ţe jako nejčastěji navštěvovanou akci označili poutě (40 %), pro které jsou 

typické kolotoče, stánky a také zábava všeho druhu - nejen pro malé děti.  

Tabulka 1, příloha č. 5 ukazuje nejčastěji navštěvované akce z hlediska věku 

respondentů elektronického dotazování. Respondenti od 12 do 26 let navštěvují nejčastěji 

diskotéky a respondenti z nejstarší věkové kategorie dávají přednost koncertům hudebních 

kapel.  

Při porovnávání výsledků nejčastěji navštěvovaných akcí s pohlavím respondentů (viz 

tabulka 5.6), jsem zjistila, diskotéky jsou oblíbené jak u ţen (43,4 %), tak u muţů (38,1 %). 
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Navíc muţi ve velké míře navštěvují sportovní utkání (36,5 %) a festivaly (31,7 %). Naopak 

ţeny rády navštěvují kino (35,3 %) a poutě (27,2 %). Z toho lze vyvodit závěr, ţe muţi dávají 

přednost aktivní zábavě, na rozdíl od ţen, které vyhledávají klidnější zábavu rodinného 

charakteru.  

 
Tabulka 5.6: Nejčastěji navštěvované akce dle pohlaví 

Elektronické dotazování potvrdilo, ţe nejčastěji navštěvovanou akcí jsou diskotéky. 

Muţi rádi navštěvují také kino, nebo festivaly. Ţeny naopak preferují koncerty hudebních 

kapel a kino.  

Diskotéky jsou na základě výsledků výzkumu všeobecně nejčastěji navštěvovanou 

akcí mladými lidmi. Je známo, ţe se zde setkává mnoho mladých lidí, a proto se tetovací sprej 

v rámci svých propagačních aktivit objevil právě na diskotéce. Návštěvníci se zde s tetovacím 

sprejem mohli seznámit a zároveň si jej také vyzkoušet. Tattoo – spray se zde setkal 

s poměrně velkým zájmem a úspěchem, a proto jsem se zabývala postojem mladých lidí 

k takovýmto propagačním akcím. Cílem bylo zjistit, které vlivy přispívají k  rozhodnutí si na 

diskotéce nechat vybraný motiv natetovat a také najít další místa, na kterých by chtěli mít 

respondenti příleţitost vyzkoušet si tetování ve spreji Tattoo - spray.   

 
Graf 5.4: Zájem o tetovací akce na diskotéce dle pohlaví respondentů 
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Z grafu 5.4 je vidět, ţe 50 % muţů a 60 % ţen z dat získaných osobním dotazování by 

se nechali na diskotéce „moţná“ potetovat. Tuto otázku hodnotilo 112 respondentů, ostatní 

byli přesměrování na otázky jiné. Podobné výsledky vyplynuly i z dat elektronického 

dotazování, kde tuto odpověď označilo 83 % muţů a 74 % ţen (z 56 respondentů, kteří na 

tuto otázku odpovídali) – viz graf 11, příloha č. 5. 

Respondenti v dotazníku měli také na výběr z 5 moţných míst, kde jinde, kromě 

diskotéky, by chtěli mít moţnost se nechat tetovat tetovacím sprejem Tattoo - spray. 

Z analýzy výsledků dat osobního dotazování vyplynulo, ţe nejatraktivnějším místem pro 

muţe je pivní nebo hudební festival (50 %), koncert hudební kapely (37 %) a pro ţeny je to na 

prvním místě koncert hudební kapely (46 %). Bazén, kemp či pláţ jsou také vhodným místem 

ke zviditelnění tetování, zvláště pro ţeny, které se chtějí líbit a v plavkách na bazénu je 

k tomu nejlepší příleţitost. Tuto odpověď zatrhlo 45 % ţen, které by se nechaly natetovat 

právě na těchto místech. Ostatní relativní četnosti jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3, příloha č. 5.  

Místo, kde by se měla konat tetovací akce, v mnoha případech záviselo také na akcích, 

které respondenti nejčastěji navštěvují. Ukázalo se, ţe 71,9 % respondentů z osobního 

dotazování, kteří nejčastěji navštěvují festivaly, chtějí, aby právě na hudebních nebo pivních 

festivalech probíhaly tyto tetovací akce. Stejně tak tomu bylo v případě koncertů hudebních 

kapel (57,1 %), a poutí (62,5 %). Více dat poskytuje následující tabulka 5.7.  

 
Tabulka 5.7: Místo tetovací akce v závislosti na nejčastěji navštěvované respondenty 

Velmi výrazné zastoupení měly také poutě – celých 62,5 % respondentů zatrhlo tuto 

odpověď. Lze říci, ţe poutě jsou mezi mladými lidmi a také rodinami s dětmi velmi oblíbené. 

Navštěvují je díky zábavě, kterou poskytují kolotoče a stánky, a proto chtějí i zde mít moţnost 

si nechat natetovat své tetování. Navíc poutě se vztahují často k letnímu období, kdy je hezké 

počasí a návštěvníci tak mohou své tetování nechat na obdiv ostatním a přitom si jej po pár 

dnech zase smýt.    
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5.3.2 Postoje k tetovacím motivům a jejich ceně  

Výzkum prokázal, ţe by respondenty muselo ke konečnému rozhodnutí se nechat na 

diskotéce potetovat tetovacím sprejem přimět ještě něco dalšího. Proto v další otázce měli 

respondenti označit hlavní důvod, který by byl rozhodující pro to, aby se na diskotéce nebo 

jiné akci nechali tetovat tetovacím sprejem Tattoo – spray.  

Ukázalo se, ţe nejdůleţitější je pro respondenty motiv tetování, který by je musel 

zaujmout. Odpovědělo tak 38 % respondentů z osobního dotazovaní (viz graf 5.5). Celých  

21 % označilo také jako rozhodující motiv výhodnou cenu tetování a touhu vyzkoušet tento 

způsob tetování (21 %). Grafické znázornění dat získaných elektronickým dotazováním je 

vyobrazeno v grafu12, příloha č. 5.  

 
Graf 5.5: Rozhodující motiv pro aplikaci tetování na diskotéce 

Při analýze výsledků této otázky s věkem respondentů bylo zjištěno, ţe výhodná cena 

tetování je nejdůleţitější právě pro respondenty ve věku 12 – 15 let. Ti jsou ve většině případů 

stále závislí na finančních prostředcích od svých rodičů, coţ vysvětluje, proč je pro ně cena 

tolik důleţitá. Ostatní věkové kategorie uvedly jako nejdůleţitější právě motiv tetování, který 

by je zaujal. Je zajímavé sledovat i relativní četnosti ostatních odpovědí (tabulka 5.8).  

 
Tabulka 5.8: Rozhodující motiv pro tetování se na diskotéce dle věku respondentů. (n=112) 

n = 112 
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Věková kategorie 16 – 19 let jako druhý rozhodující motiv pro tetování na diskotéce 

označila výhodnou cenu (17,1 %), coţ potvrzuje to, ţe jsou to stále lidé bez stálého 

finančního příjmu. Oproti tomu pro respondenty ve věku 20 – 26 let je druhý důleţitý důvod 

právě zájem kamarádů (25 %) a pro věkovou kategorii od 27 do 35 let je rozhodující touha 

vyzkoušet tetování ve spreji jako nový způsob tetování.  

Protoţe se ukázalo, ţe je pro respondenty nejdůleţitější motiv, který by si nechali 

natetovat, zajímalo mě tedy, jaký by to byl. Respondenti měli na výběr z 5 motivů mnou 

uvedených, avšak měli moţnost uvést svůj vlastní. Této moţnosti vyuţilo 13 % muţů a ţen, 

protoţe by preferovali vlastní motiv, který by si sami navrhli. Tato moţnost je v případě 

Tattoo – spray reálná pouze pro firmy, protoţe minimální počet šablon nového motivu je  

500 ks, coţ by pro jedince bylo neatraktivní a zároveň příliš nákladné. 

 
Graf 5.6: Výběr tetovacího motivu dle pohlaví respondentů 

Z výsledků vyplynulo, ţe všeobecně ţádaným motivem je jméno. Tuto odpověď 

označilo 55 % ţen a 30 % muţů v osobním dotazování. Výsledky elektronického dotazování 

ukazuje tabulka 4, příloha 5. Jméno je také motivem, který nejčastěji uvedly všechny věkové 

kategorie, coţ dokazuje následující tabulka 5.9.  

  
Tabulka 5.9: Tetovací motiv dle věkových kategorií 
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Jméno je motiv, který si mohou nechat natetovat lidé v kaţdém věku. Ať uţ se bude 

jednat o jméno své, či svého přítele, nebo v pozdějším věku o jméno svých dětí, stále bude 

vytetované jméno aktuální a módní záleţitostí. 

Pro muţe je atraktivní také motiv názvu hudební kapely (33%), loga oblíbeného 

nápoje (30 %), loga sportovního klubu (23 %) nebo značky auta a motocyklu (23 %). 

Oblíbený nápoj – zřejmě by se jednalo o logo piva, či jiného alkoholického nápoje - je 

všeobecně spjat s diskotékou, koncertem hudební kapely či sportovní událostí, coţ jsou akce, 

na které muţi nejčastěji chodí. Díky tomu se motiv nápoje můţe stát vhodnou příleţitostí pro 

zvýšení známosti produktu u muţské populace.   

Důleţitým parametrem při rozhodování o tom, zda si někdo něco nechá natetovat 

tetovacím sprejem, je bezesporu cena takovéhoto tetování. Z výzkumu vyplynulo, ţe za 

aplikaci malého tetování, které má rozměry 98 x 78 mm a je vhodné například na ruku či 

kotník, jsou respondenti ochotni zaplatit 81 – 100 Kč. Uvedlo to 34 % respondentů – viz graf 

5.7. Velké procentuální zastoupení (23 %) však také měla odpověď nejniţší moţné ceny, a to 

ceny do 60 Kč. Tento fakt můţe být podmíněn tím, ţe respondenti tetování ve spreji neznají  

a neví, co od něho mohou očekávat. Proto jsou v tomto ohledu opatrnější. 

 
Graf 5.7: Akceptovatelná cena za malé tetování na diskotéce 

Podobné výsledky jsem zaznamenala i u elektronického dotazování, kdy 32 % 

z celkového počtu 56 respondentů, kteří na tuto otázku odpovídali, bylo ochotno zaplatit cenu 

ve výši od 81 – 100 Kč (viz graf 13, příloha č. 5). 

Při zjišťování rozdílů akceptovatelné ceny za nástřik tetování na diskotéce z hlediska 

věku respondentů - viz tabulka 5.10 jsem zjistila, ţe cena 81 – 100 Kč je nejvíce 

akceptovatelná pro všechny věkové kategorie. Nejmladší a nejstarší věková kategorie navíc 

ve stejném procentuálním zastoupení označila odpověď nejniţší ceny, coţ lze vysvětlit 
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omezenými finančními prostředky vyčleněné pro zábavu u respondentů starších a také zřejmě 

nízkým kapesným, které získávají respondenti ve věku 12 aţ 15 let.   

 
Tabulka 5.10: Akceptovatelná cena za nástřik malého tetování na diskotéce dle věku  

Data z elektronického dotazování jsou zobrazeny v tabulce 5, příloha č. 5. V případě 

porovnání výsledků s věkovou kategorií je závislost akceptovatelné ceny za nástřik malého 

tetování a věku zřetelnější. S rostoucím věkem jsou respondenti ochotni zaplatit za tetování 

cenu vyšší, a to zřejmě z důvodu finančního příjmu ze zaměstnání, či jiné aktivity.   

V případě nástřiku velkého tetování na diskotéce byli respondenti jak v osobním 

dotazování (34 %), tak v elektronickém (32 % – viz graf 13, příloha č. 5) nejčastěji ochotni 

zaplatit cenu 121 aţ 140 Kč. Hodnocení ostatních cenových rozmezí je znázorněno 

v následujícím grafu.  

 
Graf 5.8: Akceptovatelná cena za nástřik velkého tetování na diskotéce  

Při porovnávání rozdílů výběru odpovědi s věkem respondenta jsem nezaznamenala 

větší rozdíly v hodnocení, aţ na nejniţší věkovou skupinu od 12 – 15 let, kdy 100 % 

respondentů v elektronickém dotazování označilo odpověď do 80 Kč, coţ se ve spojení se 

závislostí na finančních příjmech od rodičů dalo předpokládat. Největší zastoupení měla tedy 

všeobecně odpověď 121 aţ 140 Kč (viz tabulka 6 a 7, příloha 5). 

 

n = 112 

 

n = 112 
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5.4 Vyuţití sociálních sítí pro propagaci Tattoo – spray a zájem mladých lidí  

o informace týkající se produktu 

Sociální sítě mají v dnešní době zelenou. Lze na nich prezentovat jak své výrobky, tak 

vkládat obrázky, videa a komentáře. V rámci výzkumu jsem sledovala, kolik respondentů má 

zaloţený profil na některé ze sociálních sítí, jak často jej navštěvují a také to, zda by si přidali 

do svého profilu stránky Tattoo – spray. 

5.4.1 Sociální síť Facebook 

Vyuţívání sociální sítě Facebook je v dnešní době běţnou záleţitostí, potvrdil to  

i prováděný výzkum, kdy 83 % respondentů osobního dotazování uvedlo, ţe má zaloţený 

profil na sociální síti Facebook. Obdobně tomu bylo u elektronického dotazování, kdy na 

stejnou otázku odpovědělo „ano“ 85 % všech respondentů (tabulka 8, příloha 5). 

Celkem 60 % respondentů osobního dotazování a 79 % respondentů elektronického 

dotazování uvedlo, ţe sociální síť Facebook vyuţívá denně – viz tabulka 5.11. Při podrobnější 

analýze závislostí vyuţívání sociální sítě Facebook na věku nebo pohlaví respondentů jsem 

nenalezla ţádné výraznější rozdíly. Všeobecně lze říci, ţe Facebook vyuţívají mladí lidé ve 

věku od 12 do 35 let obou pohlaví takřka stejně.  

 
Tabulka 5.11: Vyuţívání sociální sítě Facebook 

Facebook je tedy všeobecně nejrozšířenější sociální sítí, avšak 35 % respondentů 

z osobního dotazování (31 % elektronického dotazování) uvedlo, ţe pouţívají i jiné sociální 

sítě – viz tabulka 9, příloha č. 5. Mezi nimi mělo největší zastoupení, jak v osobním, tak 

elektronickém dotazování, ICQ a Lidé. Výrazné zastoupení měla i kategorie ostatní sociální 

sítě, kde odpovědi byly velmi různorodé. Často se týkaly specifických zájmů respondentů, ale 

objevila se zde i sociální síť Myspace a Badoo, nebo také email, který nelze povaţovat za 

sociální síť. Tabulka 10, příloha č. 5 ukazuje přesné procentuální zastoupení jednotlivých 

odpovědí z hlediska způsobu sběru dat.    



62 

 

5.4.2 Zájem o informace týkající se produktu Tattoo – spray  

K propagaci produktů má Tattoo – spray zaloţený na Facebooku svůj profil, kde 

návštěvníci mohou najít rady, tipy a komentáře k tetování ve spreji a mohou si jej přidat mezi 

své oblíbené stránky. Ze získaných dat osobním dotazováním bylo zjištěno, ţe pouze  

21 % respondentů by si profil tetovacího spreje přidalo na svůj, za účelem získání těchto 

informací. Takto nízkou hodnotu lze vysvětit tím, ţe všechny potřebné informace naleznou 

respondenti také na internetových stránkách produktu. Dalších 48 % dotazovaných uvedlo na 

tuto otázku odpověď moţná, coţ je pozitivní, protoţe sociální síť je interaktivním nástrojem  

a můţe v některých případech ovlivňovat názory uţivatelů. Důleţité je zajistit, aby případné 

přidání profilu s sebou neslo určitou výhodu, a aby informace zde byly neustále aktuální  

a zajímavé. Přehledné zobrazení všech relativních četností naleznete v tabulce 11, příloha č. 5. 

Významné pro mě bylo zjistit, zda by respondenti vůbec měli zájem o informace 

týkající se různých akcí, na kterých se bude tetovat tetovacím sprejem. Celkem 65 % 

respondentů o tyto informace neprojevilo zájem. Tento fakt lze zdůvodnit tím, ţe tetování ve 

spreji, které vydrţí několik dní, je záleţitostí neplánovanou a spontánní. Rozhodování 

zákazník tedy provede aţ v daném okamţiku, kdy uvidí stánek s tetováním, či motiv, který ho 

zaujme. Celých 35 % (osobní dotazování) a 23 % (elektronické dotazování) však chce být o 

tetovacích akcích informováno – viz tabulka 5.12.  

 
Tabulka 5.12: Zájem o informace o tetovacích akcích 

V případě, ţe chtěli být respondenti informováni o tetovacích akcích, měli v další 

otázce označit dva způsoby, které upřednostňují při získávání těchto informací.  

Výsledky ukazují, ţe všem věkovým kategoriím (jak v osobním, tak elektronickém 

dotazování) vyhovuje získávání informací pomocí sociální sítě Facebook. Nejmladší věková 

kategorie navíc upřednostňuje SMS zprávy (42,3%). Dotazovaným ve věku 16 – 19 let  

a 27 – 35 let vyhovují emailové zprávy a lidé ve věku 20 aţ 26 let vybrali jako druhou 

nejvhodnější variantu letáčky v klubech a barech. Ostatní relativní četnosti 

upřednostňovaného způsobu získávání informací o tetovacích akcích jsou zobrazeny  

v tabulkách 12 a 13, příloha č. 5.  
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5.5 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

Pro určení statistické závislosti mezi jednotlivými proměnnými jsem pouţila Pearson 

Chi-Square test a jeho hodnotu jsem porovnávala s hladinou významnosti  = 0,05 (5%). 

Hodnota niţší neţ hladina významnosti  určuje, ţe mezi proměnnými existuje statistická 

závislost. Pro vyhodnocování hypotéz jsem pouţila data získaná osobním dotazováním.  

Hypotéza č. 1: Věk respondentů závisí na tom, zda respondenti mají na svém těle 

pravé tetování.  

Hypotézu číslo jedna jsem testovala pomocí Pearson Chi – Square testu na hladině 

významnosti  = 0,05 (5%). 

 
Tabulka 5.13: Chi - Square Tests (věk respondentů X existence pravého tetování) 

Pearsonův koeficient vyšel 0,001 - coţ je hodnota niţší neţ hladina významnosti 0,05. 

To znamená, ţe mezi věkem respondentů a tím, zda mají pravé tetování, existuje statistická 

závislost. Na základě toho hypotézu číslo jedna přijímám.  

Hypotéza č. 2 Hlavní důvod, proč respondenty neláká tetování ve spreji Tattoo – 

spray, ovlivňuje jejich věk.   

Statistickou závislost mezi důvodem, proč respondenty neláká tetování ve spreji  

a jejich věkem jsem testovala pomocí Pearson Chi-Square testu na hladině významnosti  

 = 0,05 (5%). 

 
Tabulka 5.14: Chi - Square Tests (věk respondentů X důvod, proč  

respondenty neláká tetování ve spreji) 

Hodnota Pearsonova koeficientu (0,244) je větší neţ hladina významnosti 0,05, coţ 

znamená, ţe důvod, proč respondenty neláká tetování ve spreji, nezávisí na jejich věku. 

V tomto případě přijímám nulovou hypotézu - mezi věkem a důvodem, proč respondenty 

neláká tetování ve spreji, neexistuje statistická závislost. 
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Hypotéza č. 3: Věk respondentů závisí na tom, zda vyuţijí příleţitosti se nechat 

na diskotéce tetovat tetovacím sprejem Tattoo – spray.  

Pro zjištění závislosti dvou proměnných z hypotézy číslo tři jsem vyuţila Pearsonův 

Chi – Square test – viz tabulka 5.15.   

 
Tabulka 5.15: Chi - Square Tests (věk X vyuţití příleţitosti se nechat na diskotéce potetovat) 

Výsledná hodnota Pearsonova koeficientu (0,014) je niţší neţ hladina významnosti 

0,05, coţ znamená, ţe mezi věkem respondentů a vyuţitím příleţitosti se nechat na diskotéce 

potetovat tetovacím sprejem Tattoo – spray existuje závislost. Hypotézu číslo tři tedy 

přijímám.  

Hypotéza č. 4: Pohlaví respondentů ovlivňuje důvod, proč by se na diskotéce nechali 

potetovat tetovacím sprejem Tattoo – spray. 

Tuto hypotézu jsem testovala pomocí Chi-Square testu v programu SPSS na hladině 

významnosti  = 0,05 (5%). 

 
Tabulka 5.16: Chi - Square Tests (pohlaví X rozhodující motiv pro aplikaci tetování na diskotéce) 

Jak vidět z tabulky 5.16 neexistuje závislost mezi pohlavím a důvodem pro který, by 

se respondenti nechali na diskotéce tetovat tetovacím sprejem. Hodnota Pearsonova 

koeficientu (0,320) je vyšší neţ hladina významnosti, proto přijímám nulovou hypotézu, ţe 

pohlaví nezávisí na důvodu, proč by se respondenti nechali na diskotéce potetovat tetovacím 

sprejem Tattoo - spray.  
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6 Návrhy a doporučení 

Marketingový výzkum prováděný pro tetování ve spreji Tattoo - spray přinesl řadu 

nových informací o postojích mladých lidí k tomuto způsobu tetování. Je nezbytné je vzít 

v potaz, aby se produkty tetovacího spreje Tattoo – spray staly známějšími a prosadily se na 

českém trhu s tetováním jako konkurenceschopný způsob aplikace tetování.   

V této kapitole jsem na základě získaných výsledků z výzkumu uvedla několik návrhů  

a doporučení pro prosazení produktů Tattoo – spray na českém trhu s tetováním. 

6.1 Cílová skupina a cíle 

Veškeré návrhy a doporučení jsou určeny pro mladé lidi ve věku 16 aţ 26, kteří jsou 

základní cílovou skupinou zákazníků produktů Tattoo – spray. Návrhy jsou orientovány 

převáţně pro ţeny, protoţe ty více dbají na svůj zevnějšek, chtějí se líbit, rády zkouší nové 

věci, a také proto, ţe jsou častějšími zákazníky produktů Tattoo - spray.  

Hlavním cílem těchto návrhů a doporučení je zvýšení známosti a atraktivnosti 

produktů Tattoo – spray mezi lidmi ve věku 16 aţ 26 let.     

6.2 Doporučení k nabídce produktů Tattoo – spray 

Z výzkumu vyplynulo, ţe rozhodující motiv, který by respondenty motivoval k tomu, 

aby se nechali na diskotéce tetovat tetovacím sprejem Tattoo – spray, je motiv tetování, který 

by je musel zaujmout. Tuto odpověď uvedlo 38 % respondentů. Na základě toho doporučuji 

rozšířit počet různých variant šablon. Jelikoţ na oficiálních stránkách www.tattoo-spray.eu 

je v nabídce více různých variant šablon, bylo by vhodné, aby i zákazníci na českém trhu měli 

moţnost si je objednat. S tím také souvisí tematické šablony týkající se různých svátků, 

karnevalů a sportovních či jiných událostí, které jsou také dostupné pouze přes tyto oficiální 

stránky.  

Navíc bych doporučila rozšířit nabídku o lepidlo a třpytky na tetování, které jej 

rozzáří a barevně obmění a vytvoří tak mnoho dalších tetovacích motivů, které zákazníci jistě 

ocení.  

V případě obtíţí se zařazením nových šablon a třpytek do nabídky bych navrhovala 

uvést na svých webových stránkách odkaz na oficiální stránky produktů Tattoo – spray, kde si 

zákazníci mohou vybrat a následně zprostředkovat nákup těchto doplňků či jiných variant 

šablon.  
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V nabídce produktů Tattoo – spray jsou jak tetovací spreje, šablony, tak také tetovací 

sady, jejíţ obsah je předem stanoven. Mnoho zákazníků by jistě ocenilo, kdyby si šablony do 

tetovací sady mohli zvolit sami. Cena tohoto balíčku můţe zůstat na stejné úrovni, avšak 

výsledky výzkumu ukazují, ţe motiv je pro zákazníky velmi důleţitý, a proto lze očekávat, ţe 

zákazníci by byli ochotni zaplatit i více, za to, aby v tetovací sadě měli motiv, který chtějí.  

Produkty jsou v současné době k dostání ve větší míře pouze přes internetový obchod 

na www.tattoo-spray.cz, coţ je spojeno s delší časovou prodlevou, která vznikne od objednání 

po zaslání zboţí zákazníkovi. Domnívám se, ţe nákup produktů tetovacího spreje je spontánní 

záleţitostí, a proto navrhuji rozšířit produkty do drogerií, papírnictví nebo také do 

prodejen s dárkovým zboţím.  

6.3 Doporučení k vytvoření nových šablon a jejich vyuţití   

Bylo zjištěno, ţe respondenti by chtěli doplnit stávající nabídku tetovacích motivů  

o motivy jmen (62 % ţen a 36 % muţů). Pro výrobce i distributory tetovacích šablon by se 

jednalo o příliš nákladnou záleţitost, která by se nemusela rentovat, protoţe Tattoo – spray je 

nabízen ve více zemí Evropy a jmen je velká spousta. Proto navrhuji vytvořit ozdobné 

šablony pro písmena. Zákazníci pak mohou onomu písmenu přisuzovat i jiné významy neţ 

jen začátek jména.  

Výzkum také ukázal, ţe pro muţe je vhodným motivem k tetování logo oblíbeného 

nápoje, logo sportovního klubu, či logo značky auta a motocyklu. V souvislosti s tím, ţe muţi 

nejčastěji navštěvují diskotéky, sportovní utkání a festivaly, je podle mého názoru vhodné této 

příleţitosti vyuţít. Navrhuji kontaktovat pivovary, které jsou častými sponzory hudebních či 

pivních festivalů (Radegast, Zubr, Ostravar…) nebo také výrobce alkoholických nápojů  

a vytvořit šablonu jejich loga. Tuto šablonu lze pak vyuţít nejen k propagaci samotného 

nápoje, ale také nového způsobu tetování – tetování ve spreji.  

Stejným způsobem by mohlo tetování ve spreji fungovat jako tzv. razítko při 

zaplacení vstupného na diskotéku či jinou akci. Aplikace je velmi jednoduchá, rychlá a pro 

zákazníky inovativní a zajímavá.   

6.4 Doporučení k ceně tetování na tetovacích akcích  

Cena je důleţitým parametrem při rozhodování o aplikaci tetování ve spreji na 

diskotéce, proto je vhodné se zaměřit také na ni. Náklady na aplikaci tetování lze sníţit 

v omezeném mnoţství, avšak vhodnou cestou můţe být mnoţstevní sleva při nástřiku více 
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tetování. Tetovací akce probíhaly zatím na dvou akcích a většinou ke stánku nechodili 

jednotlivci, ale více lidí najednou. Proto je pravděpodobnější, ţe při sníţení ceny bude 

potetovaných lidí více.  

Ze zkušeností, které jsem na těchto akcích načerpala, bych také doporučila propojit 

program diskotéky s tetovací akcí. Téma diskotéky lze přizpůsobit tetovacím motivům, 

nebo také ke svátku, který se datumově blíţí. Vhodná je také podpora DJ´s nebo také podpora 

tetovací akce spojená s nápojem u baru zdarma při ukázce nastříkaného tetování.  

6.5 Doporučení k marketingové komunikaci produktů Tattoo – spray 

Po zkušenostech v ostatních zemích, kde byla komunikační kampaň v médiích velmi 

úspěšná, bych doporučovala zopakovat komunikační kampaň v časopisech. Protoţe 

výzkum prokázal, ţe o produkty Tattoo – spray mají vyšší zájem ţeny, navrhuji zaměřit se na 

časopisy pro dívky jako je Bravo Girl!, který je orientován na dívky ve věku 12 – 17 let, ale 

také na časopisy pro starší ţeny jako například časopis Joy, který je zacílen na ţeny ve věku 

19 – 35 let. Základní informace o těchto časopisech a aktuální ceník inzerce je zobrazen 

v příloze č. 6.  

Uţ při vývoji myšlenky produktu tetovacího spreje bylo prokázáno, ţe dotazované ve 

velké míře ovlivňují v módních záleţitostech celebrity. Tetování bezesporu je módní 

záleţitostí, a proto doporučuji zatraktivnit produkty Tattoo – spray spojením s některou 

z mladých celebrit. Vhodné by bylo najít takovou, která ještě nemá 18 let, a proto bez 

svolení rodičů nemůţe mít pravé tetování. Například Ewa Farná, Monika Bagárová nebo i jiné 

začínající zpěvačky ze současné Superstar by mohly být vhodné kandidátky pro tuto reklamu. 

V hudební branţi je tetování obzvláště populární a tak výhodou pro tuto celebritu by mohla 

být moţnost mít pokaţdé vytetovaný jiný motiv – bez svolení rodičů, bez bolesti a zásahu do 

kůţe.  

Produkty Tattoo – spray jsou mezi mladými lidmi velmi málo známé. Prokázal to 

prováděný marketingový výzkum, kdy na známost produktu reagovalo kladně pouze14 % ţen 

a 8 % muţů při osobním dotazování. Je tedy nutné jej dostat blíţ k mladým lidem. Vhodným 

východiskem jsou tetovací akce. Navrhuji, aby byl vytvořen tým několika lidí, tzv. Tattoo - 

tým, který by měl tyto tetovací akce na starosti. Vhodných míst je opravdu mnoho.  

Od diskoték, klubů a barů, festivalů, aţ po poutě, kempy, bazény a pláţe, nebo dokonce je 

moţné navštívit i rodinné či firemní oslavy. Tetovacími akcemi se zákazníci s tetovacím 
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sprejem seznámí, vyzkouší jej a následně mohou uvaţovat o samotném zakoupení pro své 

osobní účely.  

V dnešní době je velmi populární také pořádání párty, na kterých si účastníci mohou 

vyzkoušet současné novinky na trhu. Princip spočívá v tom, ţe firmy vytvoří speciální 

balíček svých produktů, který pak poskytnou zadarmo osobám, které uspořádají u sebe doma 

párty, na které tyto produkty spolu se svými přáteli vyzkoušejí. Tyto osoby jsou vybírány na 

základě zaslání ţádosti o uspořádání takovéto akce a jejich následným výběrem. Výsledkem 

jsou věrohodné komentáře a názory jednotlivých účastníků párty, fotografie a samozřejmě 

rozšiřující se známost produktu spojená se zábavou s přáteli. Veškeré záţitky z těchto akcí 

jsou také zveřejňovány prostřednictvím sociální sítě Facebook, která zprostředkuje rozšíření 

těchto informací dál mezi lidi. Výhodou také je, ţe párty lze uspořádat nejen pro potraviny, 

ale také pro spotřební zboţí. Existuje také moţnost propojit produkty spotřebního charakteru 

například s nápojem či jídlem. Informace o sponzorství takovýchto akcí jsou zveřejněny na 

portálu www. paartyy.cz.  

6.6 Doporučení k sociální síti Facebook 

Facebook vyuţívá 83 % respondentů, coţ je převáţná většina dotazovaných. Proto 

navrhuji profil Tattoo – spray na Facebooku neustále aktualizovat a vytvářet zde 

interaktivní vztah se zákazníky, kteří produkt jiţ vyzkoušeli, ale také budovat vztah 

s potencionálními zákazníky prostřednictvím tipů, kde mohou tetování ve spreji vyzkoušet, na 

kterou část těla je nejvhodnější si tetování nastříkat, jak se o něj starat a také tipy jakým 

způsobem si mohou tetování ve spreji Tattoo – spray pořídit.    

Tetování ve spreji je záleţitostí především lidí ve věku 12 – 35 let, kteří rádi zkouší 

nové věci a také rádi soutěţí a hrají různé hry. Potvrzují to i výsledky výzkumu, kdy 21 % 

respondentů by se nechalo na diskotéce tetovat z důvodu vyzkoušení nového způsobu tetování 

a 6 % respondentů by se nechalo ovlivnit poutavou prezentací produktu spojeného například 

se soutěţí. Navrhuji, aby byla vytvořena soutěţ pro tetovací sprej, ve které by zákazníci 

zasílali fotky, záţitky či příběhy, které se jsou jakkoliv spojeny s Tattoo – spray. Všechno by 

bylo zveřejněno na sociální síti Facebook, kde by je přátele profilu tetovacího spreje hodnotili 

a z toho by vzešel vítěz, který by získal například sadu tetování dle vlastního výběru do určité 

hodnoty.   
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývala novým způsobem tetování, kterým je tetování ve spreji 

produkty Tattoo – spray. Hlavním cílem bylo najít a navrhnout způsob, jakým by se tetovací 

sprej Tattoo – spray prosadil na českém trhu s tetováním. Mimo jiné bylo cílem zjistit postoje 

mladých lidí k tetování ve spreji a najít vhodnou metodu k jejich oslovení, aby se produkt 

dostal do širší veřejnosti.  

Realizovala jsem dotazníkové šetření na vzorku 292 respondentů ve věku 12 aţ 35 let. 

Výsledky ukázaly, ţe 73 % ţen a 58 % muţů produkty Tattoo – sprej neznají, coţ je vysoké 

číslo, které můţe vysvětlovat příčinu nízkého obratu z prodeje. Hlavním důvodem, proč 

některé respondenty tetování ve spreji neláká, je fakt, ţe nechtějí pravé ani jakékoliv jiné 

tetování, coţ uvedlo 40 % respondentů z osobního dotazování. Mimo tento důvod respondenti 

kritizovali také krátkodobost výdrţe a samotný vzhled tetování, který povaţují za laciný  

a falešný. Bylo také zjištěno, ţe 53 % respondentů uvaţuje, ţe tetování ve spreji Tattoo – 

spray vyzkouší. Tito respondenti zřejmě produkt Tattoo – spray do té doby neznali, avšak po 

získání základních informací z letáčku, který byl k dotazníku přiloţen, či internetových 

stránek Tattoo - spray, na které mohli nahlédnout, vyhodnotili tento produkt jako zajímavý  

a tedy zvaţují jeho pouţití.  

V rámci sledování postojů respondentů k tetovacím akcím byly tyto akce 

dotazovanými hodnoceny pozitivně. Této příleţitosti by určitě vyuţilo 30 % muţů a 28 % ţen 

a také moţná vyuţilo 50 % muţů a 60 % ţen. Ukázalo se, ţe rozhodujícím aspektem, který by 

je přesvědčil o aplikaci tetování na diskotéce, by byl tetovací motiv, který by je zaujal a také 

výhodná cena tetování. K současné nabídce tetovacích motivů Tattoo – spray by respondenti 

v nejvíce případech přidali motivy jmen. Muţi navíc preferují motiv loga oblíbeného nápoje 

(36 %), nebo loga sportovního klubu či značky auta a motocyklu (28%). Respondenti by 

chtěli mít moţnost se nechat potetovat také na pivním nebo hudebním festivalu a také na 

koncertě hudební kapely. Vhodným místem pro tyto tetovací akce se projevily také poutě. 

Tuto odpověď označilo 30 % ţen a 33 % muţů.    

Výzkum dále prokázal, ţe sociální síť Facebook je denně vyuţívána 60 % 

respondentů, coţ dokazuje, jak je mladými lidmi ve věku 12 – 35 let oblíbená. Avšak profil 

tetovacího spreje Tattoo – spray by si za účelem získání veškerých informací o Tattoo – spray 

přidalo pouze 21 % dotazovaných. Přesto všechno 35 % respondentů by chtělo být 

informováno o různých tetovacích akcích právě přes sociální sít Facebook. Mimo tuto sociální 
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síť by respondenti chtěli získávat informace přes SMS zprávu, email či pomocí plakátů  

a letáčku v klubech a barech.    

Na základě všech získaných výsledků jsem doporučila několik návrhů, které by 

pomohly zvýšit jak atraktivnost produktů Tattoo – spray, tak jejich známost mezi mladými 

lidmi. Všechny tyto návrhy a doporučení jsou určeny pro cílovou skupinu zákazníků, kterou 

tvoří mladí lidé ve věku 16 – 26 let, zejména ţeny.  

Navrhla jsem rozšířit nabídku tetovacích motivů, protoţe právě motiv je rozhodujícím 

faktorem, který ovlivňuje rozhodování o nástřiku tetování. Doporučila jsem také zopakovat 

komunikační kampaň v časopisech, propojit tetování ve spreji s některou z mladých celebrit, 

které ještě nedovršily 18 let. Vhodnou příleţitostí pro zviditelnění tetovacího spreje vidím 

v tetovacích akcích, které by byly součástí doprovodného programu hudební festivalů, 

koncertů či poutí.   

Myšlenka produktu tetovacího spreje Tattoo – spray je velmi lákavá, avšak je 

zapotřebí, aby se produkt dostal blíţe ke svým zákazníkům, kteří jej ve velké míře neznají,  

a proto o něj nemohou projevit zájem. Blíţí se letní sezóna, která je typická pro venkovní 

zábavu, pivní a hudební festivaly, koncerty hudebních kapel či poutí, coţ je podle mého 

názoru velká příleţitost, jak dát o Tattoo - spray vědět široké veřejnosti mladých lidí.   
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Příloha č. 1  

 

 

Ceník produktů Tattoo – spray 

Tetovací šablony malé (98 x 78 mm) 

 

 

Tetovací šablony velké (99 x 210 mm), tetovací sprej, tetovací sady 

 

          Zdroj: [17]
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Zpráva z promo akce Tattoo – spray 

Akce:   Majáles Ostravské univerzity 

Datum:   28. dubna 2010 

Místo:    Areál Moravskoslezského hradu, Ostrava 

Tetovací doba:  13:00 – 23:00 

Cena:    nejdříve za 80 Kč => 1 tetovaný, tzn. téměř ţádný zájem, proto jsme 

   cenu sníţily na 60 Kč 

   3 tetování za 150 Kč + dárek (klíčenka, tričko) 

Počet potetovaných: 18 lidí 

Náklady na místo:  500 Kč 

Tattoo team:  Petra Pavlová, Dagmar Pavlíčková 

Návštěvníci:   převáţně studenti VŠ, ale i děti a jejich rodiče  

Podpora:   reklamní stůl s plakáty  

   pohlednice, které jsme rozdávaly,  

   směrovky k našemu stánku 

Zájem o tetování: spousta zvědavých lidí – přišli ke stánku, dívali se, ptali se, ale málokdo 

   byl ochotný si něco nechat potetovat (často přirovnávali k tetování ze 

   ţvýkaček) 

Nevýhoda:   venkovní prostory – velký areál, počasí ještě celkem chladno (duben) 

   spoustu jiných stánků a zábavy 

   vystoupení hudebních kapel jako hlavní atrakce 

Fotografie z Majálesu: 

 

Stánek Tattoo – spray na Majálesu  Tetovací motiv Enjoy your life Tetovací motiv hvězdy 
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Zpráva z promo akce Tattoo – spray 

Akce:    Club Bonver Hranice 

Datum:   5. 6. 2010 

Místo:    Club Bonver Hranice 

Tetovací doba:  21:00 – 2:30 

Cena:    80 Kč za jedno tetování 

   140 Kč za 2 tetování  

   200 Kč za 3 tetování + dárek (klíčenka nebo tričko) 

Počet potetovaných: cca 33 lidí 

Náklady na místo:  0 Kč 

Tattoo team:  Petra Pavlová, Dagmar Pavlíčková 

Návštěvníci:   mladí od 18 let, celkem cca 300 lidí 

Podpora:   plakáty u vchodu, u našeho stolu 

   pohlednice - na kaţdém stole 

   kaţdý tetovaný měl panáka Havana rumu zdarma,  

   reklama na tetovací sprej od DJ  

Zájem o tetování: větší zájem neţ na majálesu, kdyţ zákazníci přišli, tak si tetování  

   nechali udělat, líbilo se 

   Uzavřené prostory (teplo) - méně oblečení => tetování šlo vidět 

   Zájem projevili nejen jednotlivci, ale často také skupinky mladých 

Nevýhody:  Málo tetovacích motivů 

   Hodně horko a tetování mnohdy nevydrţelo ani ten večer 

    

Fotografie:       

    

 

Tetovací stolek v Clubu Bonver Hranice Tattoo team Tetovací motiv motýl 
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Přehled značek společnosti MOTIP DUPLI, s. r. o. 

MOTIP 

 Autolaky 

 Technické spreje 

 Autokosmetika 

 Tmely 

 Speciální laky 

Dupli Color 

 Hobby spreje  

 Universální RAL spreje  

 Tuning  

 Autolaky ve spreji  

All ride 

 Autodoplňky 

 Stěrače 

 TRUCK doplňky 

 Tuning 

HG 

 Specializované čisticí prostředky 

 Prostředky na údrţbu a renovaci 

Presto 

 Tmely 

 UBS 

 Technické spreje 

 Presto Clean 

 Presto Bob/Presto Gum 

Colormatic 

 Předplněné spreje 

 HG shade základy 

 2K Technologie 

De Beer 

 Vodouředitelné laky 

 Průmyslové laky 

 Základové materiály 

 Vrchní laky 

 Efektní laky 

HPX 

 Maskovací pásky  

 Oboustranné pásky 

 Speciální maskování 

 

Zdroj: [13]
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Dotazník 

Váţený respondente,  

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká nového produktu na trhu v ČR -  

jedná se o tetovací sprej Tattoo - spray. Tetovacím sprejem si můţete během 2 minut 

„natetovat“ vybraný motiv z nabídky (např. čínské znaky, motýl, drak, aj.) na jakoukoliv část 

těla a navíc bez bolesti! Toto tetování vydrţí aţ 3 dny a poté můţete tetovat znovu a znovu! 

Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a budou pouţity pouze pro zpracování mé 

diplomové práce. Odpovídejte zaškrtnutím jedné odpovědi – pokud není uvedeno jinak.  

Za vyplnění tohoto dotazníku dostanete kupón, kterým získáte 10 % slevu při nákupu 

tetovacích výrobků na stránkách www.tattoo-spray.cz 

Moc děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a přeji hezký den!  Petra Pavlová 

1. Máte nějaké pravé tetování? 

 ano (přejděte na otázku číslo 3) 

 ne 

2. Uveďte, prosím, důvod, proč tetování nemáte. (můţete zatrhnout i více odpovědí) 

 nelíbí se mi to 

 nemám tolik peněz 

 rodiče mi to nedovolí 

 bojím se bolesti 

 bojím se infekce 

 bojím se, ţe se mi nebude za nějakou dobu líbit 

 nevím, kde se nachází nějaký tetovací salón 

 jiný důvod. Uveďte, prosím, jaký…………………………………….. 

3. Znáte tetování ve spreji Tattoo-spray? 

 ano, znám 

 pouze jsem o něm slyšel/a 

 ne, neznám 

4. Měl/a byste zájem o tento způsob tetování? 

 uţ jsem ho vyzkoušela a mám ho doma (pokračujte otázkou č. 6) 

 uvaţuji, ţe ho vyzkouším (pokračujte otázkou č. 6) 

 neláká mě tento způsob tetování  

5. Proč Vás neláká tetování ve spreji Tattoo-spray? 

………………………………………………………………….. (pokračujte otázkou č. 12) 

6. K jakému účelu byste si koupil/a tetování ve spreji (je moţné koupit si samostatně 

tetovací sprej a tetovací šablonu dle vlastního výběru, nebo sadu obsahující tetovací 

sprej a tři šablony)? (můţete zatrhnout i více odpovědí) 

 pro sebe - k běţnému pouţívání (např. v létě)  

 pro sebe - pro určité příleţitosti (např. na koncert, diskotéku, festival)  

 jako dárek  

 jiný účel. Uveďte, prosím, jaký …………………………………... 
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7. Pokud by byla moţnost si nechat na diskotéce vytetovat nějaké tetování tetovacím 

sprejem Tattoo – spray, za předpokladu přijatelné ceny, tuto příleţitost byste: 

 určitě vyuţil/a 

 moţná vyuţil/a 

 určitě nevyuţil/a 

8. Kde jinde kromě diskotéky byste se nechal/a tetovat tetovacím sprejem Tattoo - 

spray? (můţete zatrhnout i více odpovědí) 

 na sportovním utkání 

 na koncertě hudební kapely 

 na pivním nebo hudebním festivalu 

 na bazéně, v kempu, na pláţi 

 na pouti 

 jinde. Uveďte, prosím, kde: …………………………………… 

9. Rozhodující a tedy hlavní motiv pro to, abyste se nechal/a tetovat na diskotéce či jiné 

akci, by byl: 

 výhodná cena tetování 

 poutavá prezentace tetovacího spreje Tattoo – spray, spojená např. se soutěţí 

 zájem i mých kamarádů 

 motiv, který mě zaujal 

 touha vyzkoušet tento způsob tetování 

 jiný motiv. Uveďte, prosím, jaký: ……………………….. 

10. Jakou cenu jste ochoten/na zaplatit na diskotéce či jiné akci za natetování motivu 

tetovacím sprejem Tattoo- spray o rozměrech: 

malá šablona: 98 x 78 cm   velká šablona: 99 x 210 cm  

vhodná např. na ruku, kotník, …  vhodná např. na bedra, záda… 

 do 60 Kč      do 80 Kč 

 61 – 80 Kč     81 – 100 Kč 

 81 - 100 Kč     101 - 120 Kč 

 101 - 120 Kč      121 -  140 Kč  

 121 a více Kč    141 a více Kč 

11. Na internetových stránkách Tattoo-spray si můţete vybrat z „běţných“ motivů 

tetování např. čínské znaky, motýl, drak, ještěrka, delfín…  

Jaký jiný motiv byste si nechal/a natetovat tetovacím sprejem Tattoo- spray např. 

při sportovních utkáních, koncertech, festivalech, poutích atd.? (můţete zatrhnout i 

více odpovědí) 

 název oblíbené kapely 

 logo sportovního klubu 

 značku auta, motocyklu  

 logo oblíbeného nápoje (např. piva, nealko nápoje) 

 jméno  

 jiný motiv. Uveďte, prosím, jaký ………………………………………… 

 ţádný  

12. Máte zaloţený profil na Facebooku? 

 ano 

 ne (přejděte na otázku č. 15) 
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13. Jak často Facebook vyuţíváte? 

 denně 

 několikrát týdně 

 1x za týden 

 1x měsíčně 

 méně často 

 nepravidelně. Doplňte, prosím, jak často …………………………. 

14. Tattoo – spray má na Facebooku zaloţený svůj vlastní profil, kde můţete najít rady, 

tipy a komentáře k tomuto způsobu tetování. Přidal/a byste si tento profil na svůj 

osobní profil, za účelem získání těchto informací? 

 ano 

 moţná 

 ne 

15. Pouţíváte jinou sociální síť neţ je Facebook? 

 ano. Uveďte, prosím, jakou………………………………………………… 

 ne 

 

16. Chtěl/a byste být informována o akcích, kde se bude tetovat tetovacím sprejem  

Tattoo-spray? 

 ano 

 ne (přejděte na otázku č. 18) 

17. Pokud ano, který způsob získávání informací upřednostňujete? (max. 2 varianty) 

 Facebook 

 e-mail 

 SMS zprávou 

 spot v rádiu 

 plakáty, letáčky (např. reklama ve veřejné dopravě) 

 plakáty, letáčky v klubech a barech 

 jiný způsob. Uveďte, prosím, jaký…………………………………… 

18. Které akce nejčastěji navštěvujete? (označte max. 2 varianty) 

 diskotéky 

 festivaly 

 koncerty hudebních kapel 

 sportovní utkání 

 poutě 

 kino 

 jiné akce. Uveďte, prosím, jaké ……………………………………… 

19. Jak trávíte svůj volný čas? (označte max. 2 varianty) 

 venku s přáteli 

 čtu si, luštím kříţovky 

 doma u PC 

 navštěvuji zájmové krouţky  

 sportuji 

 sleduji filmy 

 poslouchám hudbu 

 jinak. Uveďte, prosím, jak…………………………………………… 
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20. Jste: 

 muţ 

 ţena 

21. Váš věk:       

 12 – 15 let      

 16 – 19 let       

 20 – 26 let  

 27 – 35 let 

 

 

 

 
Pohlednice přikládaná k tištěnému dotazníku
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Grafické znázornění vybraných výsledků výzkumu 

Graf 1: Věk respondentů v rámci elektronického dotazování 

 
 

Graf 2: Způsob trávení volného času  

 
 

Tabulka 1: Způsob trávení volného času dle pohlaví  

 
Osobní dotazování: n = 199; elektronické dotazování: n = 93 
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Graf 3: Způsob trávení volného času dle věku 

 

 

Graf 4: Způsob trávení volného času dle věku  
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Graf 5: Existence pravého tetování dle věku respondentů  

 

Graf 6: Důvod, proč respondenti nemají pravé tetování 

 

Graf 7: Známost tetovacího spreje Tattoo – spray dle pohlaví  

 



  Příloha č. 5 

 

 

Graf 8: Zájem respondentů o tetování ve spreji  

 
 

Graf 9: Zájem respondentů o tetování ve spreji  

 
 

Graf 10: Účel nákupu tetování ve spreji  

 
 

  

n = 112 
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Tabulka 1: Nejčastěji navštěvované akce - dle věku (elektronické dotazování) 

 
 

Graf 11: Zájem o tetovací akce na diskotéce – dle pohlaví  

 
 

Tabulka 2: Místo tetovací akce dle pohlaví (osobní dotazování) 

 
 

Tabulka 3: Místo tetovací akce dle pohlaví (elektronické dotazování) 
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Graf 12: Rozhodující motiv pro aplikaci tetování na diskotéce  

 
 

Tabulka 4: Výběr tetovacího motivu dle pohlaví (elektronické dotazování) 

 
 

Graf 13: Akceptovatelná cena za nástřik velkého tetování na diskotéce 

   

n = 56 
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Tabulka 5: Akceptovatelná cena za aplikaci malého tetování na diskotéce  

   dle věku  

 
Elektronické dotazování (n = 56) 

Tabulka 6: Akceptovatelná cena za aplikaci velkého tetování na diskotéce  

   dle věku 

 
 

Tabulka 7: Akceptovatelná cena za aplikaci velkého tetování na diskotéce  

   dle věku 

 

Tabulka 8: Profil na sociální síti Facebook 

 
 

Tabulka 9: Pouţívání jiných sociálních sítí 

 
 

  



  Příloha č. 5 

 

 

Tabulka 10: Vyuţívání jiných sociálních sítí neţ je Facebook 

 
 

Tabulka 11: Přidání profilu Tattoo – spray na sociální síti Facebook  

 
 

Tabulka 12: Upřednostňovaný způsob získávání informací z hlediska věku 

 
 

Tabulka 13: Upřednostňovaný způsob získávání informací z hlediska věku 
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Ceník inzerce v časopisech 

Bravo Girl!  

- Obsahuje rady jak se obléknout, nalíčit, vybrat si 

správný účes, pečovat o tělo i duši a posilovat si 

sebevědomí 

- módní trendy podle hvězd 

- poradny odborníků k otázkám dospívání 

- fotoromán, plakáty, horoskop, zábavné testy, kvízy, 

soutěţe a také dárky na obálce 

Základní informace: 

Periodicita:   čtrnáctideník 

Den vydání:   čtvrtek 

Cena:   30,00 Kč 

Cena inzerce:   160 000 Kč (za 1/1 strana) 

Prodaný náklad:   51 161 

Čtenost:   164 000 

Cílová skupina:  Dívky ve věku 12 – 17 let 

Vydavatelství:  Bauer Media 

 

Ceník inzerce v časopisu Bravo Girl 

 
 

           Zdroj: [19]
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Joy 

- Lifestylový časopis pro moderní ţeny.  

- JOY se zaměřuje na módu, krásu, osobnosti, nabízí nový 

pohled na muţe, sex a lásku. 

Základní informace: 

Periodicita:   měsíčník 

Den vydání:    

Cena:   39 Kč 

Cena inzerce:   205 000 (za 1/1 strana) 

Prodaný náklad:   80 000 ks 

Čtenost:   164 300 

Cílová skupina:  Ţeny ve věku 19 – 35 let 

Vydavatelství:  Burda Praha, spol s r.o. 
 

Ceník inzerce 2011 

Plocha Cena v Kč Do zrcadla v mm Na spad v mm 

1/1 strana 205 000 138 x 190 168 x 223 

1/2 H 140 000 138 x 93 168 x 110 

1/2 V 140 000 67 x 190  82 x 223 

1/3 H 96 000 138 x 61 168 x 72 

1/3 V 96 000 43 x 190 53 x 223 

1/4 běţná 60 000 67 X 93 82 x 110 

1/4 H 70 800  168 x 56 

1/6 strany 35 000 84 x 74  

Formáty inzerce: 

 
           Zdroj: [33] 


