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Anotace: 

Bakalářská práce hodnotí marketingové nástroje a charakteristiku ve společnosti 

ARMATURY Group a. s. Práce obsahuje teoretické vymezení prostředků komunikačního 

mixu s podrobným popisem jednotlivých částí, mezi které patří především reklama, osobní 

prodej, přímý marketing, podpora prodeje a vztahy s veřejností. Následně se touto 

problematikou budeme zabývat ve výše zmíněné společnosti. 
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prodeje, vztahy s veřejností, přímý marketing, média  

 

 

Annotation: 

This bachelor thesis evaluate marketing implements and characteristics in 

ARMATURY  Group a. s. company. The paper contains theoretical limitation of 

instruments of communication mix with detail description of particular parts, above all 

advertisement, personal selling, direct marketing, sales promotion and public relations. 

Subsequently we will deal with these questions in connection with the company mentioned 

above. 
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Seznam použitých zkratek 

AG  ARMATURY Group a.s. 

apod.   a podobně 

a.s.   akciová společnost 

CRM řízení vztahů se zákazníky (z anglického Customer relationship 

management) 

č.   číslo 

ERP  podnikový informační systém (z anglického Enterprise resource planning) 

EU  Evropská unie 

IFS  Industrial and Financial Systems 

IT  informační technologie 

Kč  koruna česká 

mil.  milion 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tj.  to je 

tzv.  tak zvaný 
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1 Úvod, cíl práce 

Marketing v jednotlivých firmách je neodmyslitelný při zaopatřování výrobku, jeho 

dodání spotřebiteli ve správný čas, správnou metodou, odpovídající cenou a formou. Jestliţe 

chce být společnost konkurence schopná, měla by vyuţívat právě tyto moţnosti, pomocí nichţ 

moderní disciplína, jako je marketing, můţe komunikovat se zákazníky, k nimţ směřuje různá 

sdělení. Je to systém komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, neboli mezi poptávkou a 

nabídkou. Marketing je sjednocením takových metod a postupů, jejichţ hlavním cílem je 

uspokojení zákazníků, kteří následně mohou upřednostňovat naše produkty před jinou 

konkurenční společností na trhu. 

Neodmyslitelnou součásti této problematiky je tzv. marketingový mix. Skládá se ze čtyř 

základních nástrojů, které pomáhají plnit marketingové cíle. Mezi nástroje marketingu patří 

produkt, cena, distribuce a mimo jiné i propagace, která se snaţí zaujmout určitou skupinu 

lidí. Jedním z druhů propagace je reklama, ta nám za určitý finanční poplatek umoţňuje 

propagovat nabízené aktivity dané společnosti. 

Reklama je vyuţívána k ovlivňování či přesvědčování potencionálních zákazníků za 

účelem posílení prodeje nebo propagace značky apod. Tento druh propagace nemusí být vţdy 

úspěšný, avšak existuje mnoho opatření, s jejichţ pomocí se lze těmto nepříjemnostem 

(reklama můţe být špatně pochopena zákazníky, společnost můţe oslovit nevhodnou skupinu 

lidí apod.) vyhnout. Stává se také, ţe reklama je dobře chápana, ale přesto je při vysokých 

nákladech zisk malý, proto lze tento krok povaţovat za nevýhodný. Z tohoto hlediska je při 

volbě propagace pomocí reklamy nutná opatrnost 

Cílem této bakalářské práce je na základě teoretického vymezení informací 

charakterizovat jednotlivé prvky marketingové komunikace. Následně bude v této práci 

popsána současná marketingová komunikace společnosti ARMATURY Group a.s., celkové 

zhodnocení komunikačního mixu vybrané společnosti a návrh případných změn. 



Marek Obrusník: Analýza propagačního programu vybrané společnosti 

2010/2011  2 

 

2 Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost ARMATURY Group a.s. (dále jen „ARMATURY Group“) je akciová 

společnost, která patří mezi významné průmyslové výrobce v České republice. Společnost se 

soustředí na výrobu a prodej průmyslových armatur, dále působí jako dodavatel potrubí, 

různého příslušenství a jako poskytovatel servisních a poradenských sluţeb. 

Společnost je poměrně mladá, zahájila svou činnost začátkem roku 2000, v průběhu 

následujících let si vybudovala stálou pozici na českém a zahraničním trhu. Společnost 

vznikla jako reakce na rozpad koncernu SIGMA v roce 1992, která se rozštěpila na tři 

samostatné podniky. V současné době zásobuje téměř 40 % domácího trhu s armaturami. 

Společnost ročně vyprodukuje asi 80 tisíc armatur, 500 tisíc kusů potrubí a potřebné 

příslušenství. Z celkového mnoţství produktů je více neţ 55 % směřováno k zákazníkům do 

60 zemí světa. Akcie společnosti vlastní několik osob, které se stále podílejí na vývoji firmy. 

Základní kapitál společnosti činí 501,2 miliónu korun. Trţby v roce 2011 dosáhly necelé  

1,5 miliardy korun [1]. 

ARMATURY Group zaměstnává asi 430 zaměstnanců, mezi nimiţ jsou perspektivní 

mladí lidé, budoucnost firmy, ale i lidé s mnohaletými zkušenostmi ve svém oboru 

pramenícími z více neţ padesátileté historie výroby armatur v Hlučínském regionu. 

Vedení společnosti sídlí v  Dolním Benešově. Zde je vykonávána hlavní administrativní 

činnost a sídlí zde i výrobna armatur. Sídlo společnosti je v nedalekých Kravařích, kde se 

nacházejí dílny na opravy armatur, skladové hospodářství a expedice. Pobočky se nalézají 

v Hranicích na Moravě a také v Ústí nad Labem. V Hranicích provozuje činnost dceřiná 

společnost AG PUMPY, s.r.o. Zahraniční provozovny fungují na území Slovenska a  Ruské 

federace. 

Geografická segmentace trhu je rozdělena na východní Evropu, kam patří země jako 

Ukrajina, Lotyšsko a Estonsko. Další segmenty tvoří jiţní a západní Evropa. Výrobky jsou 

vyváţeny také do Jiţní a Severní Ameriky, Afriky, Asie, ale také na tuzemský trh. Úplně 

samostatnými segmenty jsou trhy Slovenské republiky, Číny, Polska a Ruské federace [1]. 
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Obrázek č. 1 Provozovny podniku ARMATURY Group 

 

Pramen: [interní zdroj] 

2.1 Historie společnosti 

V roce 2000 vznikla společnost ARMATURY Group fúzí tří menších společností 

(Armatury Servis Kravaře a.s., MSA SERVIS, s.r.o., Eko.Prima, spol. s r.o.), fungujících na 

domácím trhu v segmentu prodeje armatur a čerpadel.  

Po otevření nových prostorů zahajuje společnost vlastní výrobu armatur v Dolním 

Benešově v místech, kde má toto průmyslové odvětví svou dlouholetou tradici. Roky 2002 a 

2003 jsou ve znamení investic do moderních technologií a vývoje, coţ umoţnilo výrobu zcela 

nových druhů armatur. I díky této inovaci se podařilo rozšířit počet jiţ existujících zákazníků 

v zahraniční a získat podíl na jiných rozvojových trzích. Vzniká spolupráce s Ruskou federací 

a Čínou při řešení náročných projektů. Společnost tím dosahuje stabilnějšího místa na trhu 

s další moţností expanze. Podnik získává vývozní certifikáty a díky tomu probíhá otevření 

nové pobočky v Ruské federaci. V roce 2007 byla zahájena stavba nové průmyslové haly v 

Dolním Benešově, v témţe roce byla překročena hranice jedné miliardy korun v trţbách za 

jeden rok (trţby v jednotlivých letech nalezneme v grafu č. 1). V následujících letech podnik 

posiluje své postavení jak na domácím, tak zahraničním trhu. V roce 2008 společnost 

dosahuje historicky nejvyšší trţby 1,6 miliardy korun, na coţ navazuje v následujícím roce 

stavba nové expediční haly v Kravařích. Bylo také započato s investicemi do nových 

výrobních technologií.  
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Během let se na organizační struktuře nejprve výkonně podíleli všichni akcionáři a 

členové představenstva. Po zavedení nového organizačního sloţení, nastavení informačních 

toků, personálních změn a implementaci informačního systému došlo ke změně vrcholového 

vedení. Vedení společnosti bylo předáno jmenovanému výkonnému managementu v čele 

s generálním ředitelem [2]. 

Graf č. 1 Vývoj tržeb společnosti v letech 2000–2010 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování] 

2.2 Výroba a nabídka sortimentu 

V hlavní části produkce, nacházející se v Dolním Benešově, je realizována výroba klapek, 

kulových kohoutů, šoupátek a hutních a speciálních armatur. Další činnosti, jako jsou servis, 

opravy, sklady, postřiky, obrobny apod., se provádějí v Kravařích. Hlavním cílem výroby je 

nadále udrţovat a rozvíjet vlastní technické a výrobní know-how. Pod tímto pojmem se 

rozumí návrh, vývoj, konstrukce, technologický postup a realizace vlastních výrobkových řad 

s důrazem na bezpečnost, ekodesign a ţivotnost vyráběných produktů. Samozřejmou součástí 

je pak záruční a pozáruční servis, který se provádí přímo v prostorách společnosti nebo u 

vlastníka armatur. Nadstandardní moţností pro náročné skupiny zákazníků je havarijní servis 

fungující nonstop. Nezbytnou součástí dodávky jsou dokumentace a certifikace, to znamená 
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montáţní provozní předpisy, zpráva o provedeném měření a výrobkové certifikáty. Pro 

opravdový komfort je zákazníkovi nabízena moţnost poradenství nebo samotná implementace 

nových zařízení do provozu. V grafu č. 2 nalezneme nabízené podíly produktů či sluţeb 

společnosti, které jsou rozděleny do 4 základních skupin. 

Graf č. 2 Podíl produktů společnosti v roce 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [katalog: Profil společnosti + vlastní zpracování] 

Tyto čtyři skupiny se charakterizují uvedením jednotlivých výrobků či sluţeb. 

Mezi průmyslové armatury patří: 

o kulové kohouty; 

o šoupátka; 

o klapky; 

o ventily; 

o hutní armatury; 

o speciální armatury do náročných technologických provozů – vysokotlaké armatury, 

armatury do jaderných elektráren, turbínové armatury. 

Potrubí a příslušenství zahrnuje produkci výrobků, jako jsou: 

o  trubky, roury, příruby, tvarovky, spojovací a těsnící materiál. 
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Servis a služby zákazníkům představuje nabídku následujících činností: 

o standardní a komplexní generální opravy a úpravy armatur a pohonů, zkoušení armatur 

v provozovnách společnosti ARMATURY Group a.s. anebo přímo v místě uţivatele 

za pouţití vlastních plně vybavených montáţních a servisních pojízdných dílen; 

o nonstop havarijní sluţba / moţnost okamţitých zásahů v případě havárií; 

o opravy a seřizování pohonů, jejich další vybavení a modernizace; 

o opravy a seřizování pojistných ventilů; 

o záruční i pozáruční servis. 

Měření a regulace: 

o montáţ a zavádění nových měřících výrobků; 

o kontrolní měření, kalibrace a nastavení parametrů.
1
 

Kaţdý nabízený výrobek nalezne své uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu. 

V následujícím grafu č. 3 nalezneme všechny oblasti, kde jsou výrobky pouţívány.  

Graf č. 3 Oblasti působnosti společnosti v roce 2010 

 

Pramen: [katalog Profil společnosti + vlastní zpracování] 

                                                             
1 Interní zdroje společnosti 
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ARMATURY Group se nesoustředí jen na produkci vlastních výrobků, ale nabízí také 

produkty jiných výrobců. Pro rozšíření své nabídky na trhu a také pro zajištění komplexních 

dodávek a technologických celků (např. malé vodní elektrárny) nakupuje firma od svých 

dodavatelů nejen materiál pro jejich tvorbu, ale také hotové průmyslové zboţí. V následujícím 

seznamu jsou uvedeni někteří významní dodavatelé. 

Dodavatelé materiálů: 

o DENER trading s.r.o. – hutní materiál; 

o FS group a.s. - nerezový materiál; 

o MS BOLT – šrouby; 

o AUMA Servopohony spol. s.r.o. - pohony, ovládání armatur; 

o FEBE TRADE s.r.o. - potrubní materiál, plechy, trubky, ocelové výrobky a výkovky. 

Dodavatelé průmyslového zboží: 

o Broen SA – armatury; 

o Polna corp. s.r.o. - armatury; 

o ARI – Armaturen - armatury .2 

                                                             
2 Interní zdroje společnosti 
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3  Teoretické vymezení nástrojů marketingové komunikace 

Marketing je proces, během kterého probíhá celá řada činností, počínaje stanovením 

marketingových cílů, realizací výrobku a zvolením ceny aţ po výběr vhodného segmentu a 

distribuční cesty, zakončený vzájemnou komunikací se zákazníkem, která slouţí pro 

optimalizaci zmíněných procesů a ve výsledku uspokojí obě strany (tj. prodej výrobku). 

Marketingová komunikace patří mezi marketingové nástroje. Nejedná se však o jeden 

nástroj, ale o soubor nástrojů, pomocí nichţ společnost kontroluje a předává sdělení o své 

nabídce trhu. Snaţí se jak informovat, tak ovlivňovat spotřebitele při nákupu. 

Marketingovou komunikaci lze rozdělit do dvou skupin:  

Nadlinková vrstva, kam se řadí reklama v televizi, rádiu, kině, tisku, dále reklamy 

umístěné podél cest (billboardy, bigboardy, blacklighty.), reklamy v městské hromadné 

dopravě. 

Podlinkové vrstvy tvoří přímý marketing, kam se řadí přímé zásilky, telemarketing, 

teleshopping a přímý prodej. Do podlinkových marketingových komunikačních nástrojů patří 

také práce s veřejností, sponzoring, podpora prodeje, výstavy a veletrhy. Rozdělení 

marketingových komunikačních nástrojů na nadlinkové a podlinkové má význam zejména u 

srovnávání výdajů ve struktuře v mezinárodní sféře. V poslední době nadlinková vrstva 

nedosahuje poţadovaných výsledků z hlediska efektivnosti. Při nasycenosti trhu a vysoké 

konkurenci nestačí pouze komunikovat se zákazníkem pomocí nadlinkové vrstvy v podobě 

klasické reklamy. I přes velmi nápaditý reklamní poutač nemusí být dosaţeno takového 

výsledku jako konkurence, která za pomocí podlinkových marketingových nástrojů vykazuje 

mnohem efektivnější výsledky i za předpokladu vyšších nákladů.  

Komerční komunikace obsahuje jen některé části marketingových komunikací s cílem 

působit na poznávací, motivační a rozhodovací procesy v dané cílové skupině. Patří sem 

reklama, podpora prodeje, přímý marketing, sponzoring, práce s veřejností a on-line 

komunikace přes internet [2]. 
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Komunikační mix je tvořen optimální kombinací nástrojů vyhovující situaci na trhu, 

díky kterým lze naplnit marketingové cíle. Kaţdý z těchto nástrojů má své definované cíle, 

charakteristické znaky i náklady. Sestavení optimálního mixu zaleţí především na druhu 

výrobku a typu trhu. U spotřebního zboţí se upřednostňuje reklama, následují podpora 

prodeje, public relations a přímý marketing. U průmyslových výrobků klade důraz na osobní 

prodej, podporu prodeje, přímý marketing a také reklamu, která však nebude patřit mezi 

primární nástroje. Další z ovlivňujících faktorů komunikačního mixu je čas (tzv. stadium 

ţivotního cyklu produktu), coţ znamená, ţe při uvedení výrobku na trh je kladen důraz na 

reklamu, public relations, osobní prodej a u spotřebního trhu i podpora prodeje. Ve stádiu 

růstu je výrobek propagován pomocí reklamy a public relations. V době, kdy je výrobek na 

svém maximu vůči trhu, spotřebitelé jsou s výrobkem dlouhodobě seznámeni a jiţ jim 

nepřináší nic nového, nabývá na důleţitosti podpora prodeje, která nám umoţňuje prodej 

zefektivnit (například uvedení reklamy pro připomenutí výrobku, jeţ je vyuţívána i 

v posledním stádiu propagace produktu [3]. 

Struktura komunikačního mixu závisí na: 

o stanovení cílů; 

o typu výrobku (spotřební nebo průmyslový výrobek); 

o stadiu ţivotního cyklu výrobku; 

o mnoţství peněz, které jsou k dispozici; 

o určení segmentu, ve kterém chce firma fungovat; 

o čase. 

 Další kapitoly se budou zabývat jednotlivými prvky komunikačního mixu: 

o reklamou; 

o  podporou prodeje; 

o přímým marketingem; 

o public relations; 

o výstavami a veletrhy. 
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3.1  Reklama 

Reklama je marketingový nástroj umoţňující za finanční poplatek propagaci výrobku, 

sluţby, značky nebo myšlenky, a to především za účelem zvýšení prodeje. Je to prostředek 

neosobní komunikace mezi společností a spotřebitelem pomocí medií, jeţ jsou souhrnem 

všech hromadných sdělovacích prostředků, díky kterým můţe být propagace šířena. Mezi tyto 

prostředky patří hlavně televize, rádio, rozhlas, denní tisk, časopisy. Dalšími moţnostmi 

propagace jsou plakáty, propagační stránky, firemní poutače apod. 

Reklama je velmi citlivý a zodpovědný prostředek, který se řídí určitými pravidly. 

Reklama se ve všech zemích řídí mnoha zákony a různými vyhláškami. V naší zemi se jedná 

o zákon č. 40/199 o regulaci reklamy, který říká: „Reklamou se rozumí oznámení předvedení 

či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, k pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci 

ochranné známky, pokud není stanoveno jinak“ [3]. 

Reklamní kampaň 

Jedná se o sérií zpráv reklamy šířící jediný nápad a téma tvořící marketingovou 

komunikaci. Reklamní kampaň probíhá v určitém časovém rozpětí rozděleném do etap, které 

jsou rozepsány v následujících sedmi podkapitolách. 

Stanovení cílů je první fáze reklamní kampaně, jeţ tvoří jasně definované cíle. Probíhá 

před zahájením práce na jakékoliv kampani. Je nezbytné vědět, jakých cílů má být dosaţeno, 

a jasně formulovat realistické a finanční moţnosti kampaně na základě marketingových 

strategií. Reklamní cíle se rozlišují podle účelu reklamy, které se obvykle dělí do 3 skupin 

zobrazených v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Obvyklé reklamní cíle 

 Cíle reklamy Účely reklamy 

Informativní reklama 

o Informovat trh o nových 

produktech 

o Informovat o moţnostech 
nového vyuţití produktu 

o Informovat trh o změnách 

cen 

o Vysvětlit, jak výrobek 
funguje 

o Poskytnout informace o 

nabízených sluţbách 

o Napravit mylné 
představy o nabízeném 

zboţí 

o Rozptýlit obavy 

spotřebitele 
o Budovat firemní image 

Přesvědčovací reklama 

o Zvýšit preference dané 

značky 

o Podpořit rozhodnutí 

spotřebitelů o změně 
značky 

o Změnit vnímání některých 

uţitečných vlastností 
daného zboţí 

o Přimět spotřebitele 

k okamţitému nákupu 

o Přesvědčit spotřebitele, 
aby byli přístupní vůči 

telefonickému kontaktu 

ze strany firmy 

Připomínací reklama 

o Připomenout spotřebiteli, 

ţe by mohl výrobek 

v brzké době potřebovat 

o Připomenout 
spotřebitelům, kde je 

moţné zboţí zakoupit 

o Udrţovat povědomí o 

výrobku i mimo sezonu 

o Udrţovat známost 
výrobku 

Pramen: [4] 

Stanovení reklamního rozpočtu určuje optimální mnoţství peněz, které společnost 

vynaloţí na reklamu. Pouţívají se čtyři metody pro zvolení rozpočtu:  

o metoda zůstatkového rozpočtu – rozpočet pro reklamu je stanoven v takové výši, 

kterou si společnost můţe dovolit dle názoru managementu; 

o metoda procentuálního podílu z obratu – rozpočet je definován pomocí procenta 

z realizovaného prodeje v minulém období. Nevýhoda této metody spočívá v tom, ţe 

společnost vychází z minulosti a nebere v potaz aktuální situaci na trhu; 

o metoda konkurenční rovnosti – tato metoda by měla zajistit moţnost stanovení 

reklamního rozpočtu podle rozpočtu konkurence; 

o metoda orientovaná na cíle - reklamní rozpočet je stanoven pomocí tří podmínek: 

- stanovení nákladů; 

- určení úkolů, nezbytných k jejich dosaţení; 

- odhad nákladů. 
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Stanovení cílové skupiny musí být jasně definováno. Kaţdá reklamní kampaň musí mít 

charakterizovanou cílovou skupinu, která se člení do různých segmentů (geografický, 

demografický apod.). Také je nezbytné se zabývat potřebami a preferencemi určeného 

segmentu. 

Stanovení požadavků na kampaň se skládá se dvou hlavních prvků: z tvorby 

reklamního sdělení (co má být cílové skupině sděleno) a z výběru reklamního média (způsob 

sdělení).  

U tvorby reklamního sdělení jsou důleţité čtyři cíle (přilákat pozornost, udrţet zájem, 

vzbudit touhu, ovládat jednání). I při splnění těchto podmínek nemusí být dosaţeno úspěchu - 

výrobek by měl být odlišný od výrobku konkurence (popis produktu a srovnání, v čem je lepší 

neţ produkt konkurence). Sdělení musí být jasné a srozumitelné, v případě textu se pouţívá 

krátký text (5-8 slov) s čitelným typem písma, v případě vizuální stránky (např. obrázek, 

plakát) je nutná jednoduchost, přehlednost a správná kombinace barev (např. kontrast). Kaţdá 

barva má v sobě určitý psychologický obsah působící na člověka. Jak působí základní barvy 

na pocity člověka: 

 

o černá – tmavá barva evokuje smrt, vyjadřuje vznešenost a eleganci; 

o bílá – symbol čistoty, míru, nevinnosti a nedosaţitelnosti; 

o šedá – barva nerozhodnosti a nedostatku energie; 

o zelená – nejklidnější barva, symbolizující přírodu, klid, svěţest; 

o červená – je barva síly, ţivota, energie, krve, vzteku a vzrušení. Vyvolává dojem 

důstojnosti, přízně a šarmu; 

o modrá – vyjadřuje kvalitu, čistotu, je klidná a uvolňuje atmosféru; 

o hnědá – působí dojmem pevnosti, uţitku a prospěchu; 

o ţlutá -  barva vyznačující teplo, slunce, lesk a vitalitu. Jedná se o nejzářivější a 

nejoslnivější barvu; 

o fialová – vyvolává dojem chladu či kvality [3]. 
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Média umoţňují předvedení a přenos výrobku v určitém místě a čase. Volba tohoto 

prostředku je značně ovlivněna charakterem výrobku, sluţbou nebo společností. Výběrem 

odpovídajících medií se rozumí mediální mix, který má optimálním způsobem oslovit cílové 

skupiny. Zvolené přenosové prostředky musí odpovídat zvolenému segmentu tak, aby v dané 

cílové skupině byly schopny okamţitého šíření sdělení a umístění reklamy v prostředí. 

Velikost kampaně lze vymezit podle dosahu, jenţ zaznamenává počet osob cílové 

skupiny vystavené kampani během jednoho časového intervalu. Další ovlivňující faktor je 

frekvence, určující kolikrát je během časového vymezení osoba vystavena reklamě. 

Hlavní typy medií jsou tisk, rozhlas, televize, venkovní reklama a internet, všechny 

uvedené nosiče mají své výhody i nevýhody (viz tabulka č. 2). 

Vyhodnocení reklamní kampaně zajišťuje porovnání získaných výsledků reklamy 

s předem definovanými cíli. Můţe nastat před realizací reklamy a vyuţívá se především pro 

zjištění líbivosti či správného porozumění. Díky těmto údajům ji lze upravit ještě před 

uvedením do médií a ušetřit tak nemalé mnoţství nákladů. Další moţnost hodnocení nastává 

po předvedení reklamy. Poskytuje informace o tom, zda ji zákazníci znají nebo zda si 

pamatují její poselství. 
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Tabulka č. 2 Výhody a nevýhody jednotlivých médií 

 Výhody Nevýhody 

Noviny 

o Flexibilita 
o Pravidelný kontakt 

o Dobré pokrytí místního trhu moţnost 

oslovení širokého spektra čtenářů  

o Vysoká důvěryhodnost 

o Krátká doba ţivotnosti 

o Nízká kvalita tisku 

o Nepozornost při čtení tisku 

Televize 

o Široké pokrytí trhu  

o Nízké náklady na oslovení jednoho 

spotřebitele  
o Moţnost vyuţití kombinace 

audiovizuálních vjemů 

o Působí na lidské smysly 

o Vysoké celkové náklady 

o Nesoustředěnost diváků kvůli 

velkému mnoţství vjemů 
o Pomíjivost sdělení 

o Omezená moţnost zaměření 

na cílovou skupinu 

Přímé zásilky 

o Moţnost oslovit vybranou cílovou 
skupinu 

o Flexibilita 

o Absence přímého střetu s konkurencí 
o Moţnost vyvolat dojem osobního 

kontaktu 

o Relativně vysoké náklady na 
kontakt 

o Nízká image 

Rozhlas 

o Příznivý ohlas místních posluchačů 

o Moţnost oslovení vybraných skupin 

posluchačů (vyuţití geografických a 
demografických kriterií) 

o Nízké náklady 

o Pouze sluchové vjemy 

o Pomíjivost sdělení 

o Nízká pozornost posluchačů 

o Nepravidelný poslech   

Časopisy 

o Moţnost oslovit vybrané cílové 

skupiny (vyuţití geografických a 
demografických kriterií) 

o Důvěryhodnost a prestiţ 

o Vysoká kvalita tisku 
o Dlouhá ţivotnost 

o Pozorné čtení 

o Nedostatečná pruţnost 
o Vysoké náklady 

Venkovní reklama 

o Flexibilita 

o Moţnost častého opakovaného 

kontaktu 
o Nízká přímá konkurence 

o Sníţená moţnost oslovit 
vybrané cílové skupiny 

o Omezení moţnosti kreativity  

Internet 

o Moţnost oslovit vybrané cílové 

skupiny 

o Nízké náklady 
o Rychlý kontakt 

o Interaktivita 

o Nízký počet oslovených 

o Relativně malý vliv 
o Nemoţnost sledování reakce 

Pramen: [4] 
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3.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je prvkem přímé komunikace, která probíhá tváří v tvář. Jedná se o osobní 

komunikaci mezi zástupcem společnosti a potencionálním zákazníkem. Tento nástroj je 

povaţován za nejúčinnější při budování vztahů a ovlivňování kupujícího. Tomu pomáhají tři 

charakteristické vlastnosti:  

o osobní setkání – obě strany mohou spolu komunikovat, přizpůsobit se situacím; 

o pěstování vztahu - obchodník se snaţí o udrţení dlouhodobého vztahu se zákazníky; 

o reakce - osobní prodej umoţňuje reagovat na obchodní rozhovor (i odmítnutí 

rozhovoru). 

I kdyţ je osobní prodej povaţován za efektivní, jeho velkou nevýhodou jsou vysoké 

náklady. Představit a prodat výrobek zákazníkovi lze pomocí: 

o prodavače u pokladny; 

o prezentace výrobku; 

o obchodní schůzky; 

o výstav a veletrhů. 

Na straně prodávajícího je kladen silný důraz nejen na verbální část komunikace 

obchodníka, ale i na neverbální část, jako je vzhled, gesta, styl jednání, oděv a na celkovou 

úroveň vystupování. Tato osoba musí působit jistě, s mírnou dávkou sebevědomí. Obchodník 

musí umět nejen jednat s lidmi, ale také by měl mít předem promyšlený obsah rozhovoru. 

Během komunikace musí přesvědčivě odpovídat na kladené otázky a vést jednání v rámci 

potřeb (potlačit do pozadí negativní připomínky). Nepřesvědčivé vystupování, první dojem či 

nevhodná poznámka jsou faktory ovlivňující obchodní jednání. Stanovení ceny patří mezi 

nejtěţší část komunikace, proto by měl mít obchodník  přirozený cit při vyjednávání o ceně. 

Firma musí obchodníky vyškolit (např. ve znalostech obchodní psychologie) a motivovat 

je, poté sledovat jejich výkonnost a po určité době vyhodnotit. Úspěšní prodejci si zaslouţí 

větší výhody oproti neúspěšným, kterým naopak nemusí být prodlouţena pracovní smlouva. 

Proces prodeje zahrnuje posloupnost několika kroků, které musí obchodník zvládnout 

pro uskutečnění daných cílů (nový zákazník, získání zakázky apod.). Mezi jednotlivé kroky 

patří: 
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o vyhledávaní a porovnávání nových zákazníků; 

o shromáţdění informací o potencionálních zákaznících; 

o navázání kontaktu; 

o prezentace (předvádění zboţí); 

o řešení připomínek (umět lidem objasnit otázky); 

o uzavření kupní smlouvy, vypsání objednávky; 

o péče o zákazníka [4]. 

3.3 Přímý marketing 

Jedná se o komunikační nástroj, jenţ přímým způsobem (bez prostředníka jako je třeba 

médium) oslovuje cílové skupiny. Pomocí této komunikace lze pracovat s kaţdým 

zákazníkem individuálně, pečlivěji se mu věnovat, vybudovat individuální vztah. Výhodou 

tohoto prostředku je moţná okamţitá reakce ze strany kupujícího. Důleţitou součástí tohoto 

nástroje je potřeba kvalitní databáze s firemními údaji (nejen jméno a telefonní číslo, ale také 

poslední nákup, zájmy, odhad příštího nákupu, moţná konkurence apod.), díky které lze 

definovat přesný výběr cílové skupiny. Mezi hlavní formy přímého marketingu patří: 

o osobní prodej – komunikace probíhající tváří v tvář (viz kapitola 3.2); 

o telemarketing – vyuţití telefonu při přímém prodeji zákazníkům. Jeden 

z nejnákladnějších nástrojů pro komunikaci. Pro sníţení nákladů je moţné pouţívat 

počítačové komunikační programy; 

o zásilkový prodej – zasílání pošty vybraným zákazníkům, zásilky mohou obsahovat 

vzorky, popisy produktu nebo prospekty apod.; 

o katalogový prodej - probíhá formou tištěných katalogů, které jsou odesílány vybraným 

zákazníkům; 

o internetová komunikace – nejběţnější nástroje této skupiny jsou fax a elektronická 

pošta. Díky těmto prostředkům lze komunikovat, přeposílat smlouvy a různá sdělení 

firemním zákazníkům; 

o teleshopping – forma přímého marketingu, která vyuţívá televizního vysílání v rámci 

specializovaných pořadů. 
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3.4 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je soubor nástrojů, doplňujících  reklamu a osobní prodej. Jedná se o 

nepřímou komunikaci v marketingu a na rozdíl od reklamy či osobního prodeje podpora 

prodeje apeluje na okamţitý nákup. Stále častěji doplňuje a navazuje na reklamu, především 

v recesi nebo při velké konkurenci. Mezi cíle podpory prodeje patří: 

o zvýšení prodeje; 

o podpora většího nákupu jedince; 

o získání nových zákazníků nebo takových, kteří neustále střídají značku; 

o zvýšení moţnosti opětovaného nákupu; 

o odměna stálých zákazníků; 

o propagace produktu. 

Podpora prodeje můţe být zaměřena na zákazníky a zprostředkovatele. Zákazníky lze 

oslovit doma nebo v místech prodeje.  

Další nástroje, kterými je moţné získávat nové zákazníky doma nebo v práci: 

o vzorky - jsou to nabídky zkušebního mnoţství produktu. Je to velmi účinný, ale 

současně nejnákladnější nástroj pro propagaci nového produktu. Vzorky zboţí se 

mohou roznášet od domu k domu, poštou apod.; 

o kupony - jsou potvrzení, která následně umoţňují při koupi daného výrobku uplatnit 

slevu; 

o hotovostní slevy - jsou podobné kuponům s tím rozdílem, ţe sleva se uplatňuje aţ po 

odeslání potvrzení o nákupu výrobci; 

o soutěže o ceny -  jsou dynamickou formou. Při nákupu zboţí výrobce uspořádá soutěţ 

o nejrůznější ceny. Tím naláká moţné spotřebitele ke koupi výrobku; 

o  prémie, cenové balíčky, vyzkoušení a předvedení výrobku, odměny a jiné. 

 Propagační prostředky v místech prodeje, kde se preferují: 

o prémie - jako prvek, který dostane spotřebitel zdarma ke koupenému výrobku; 

o poutače – jsou to především plakáty a papírové makety; 

o předvedení a vyzkoušení v místech prodeje -  umoţňuje si výrobek vyzkoušet. 

Výrobce poukazuje na svou kvalitu. Snaţí se o získání důvěry spotřebitele.  
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Obchodní propagace je obdobná propagaci směřující přímo ke spotřebiteli. K této 

propagaci však vyuţívá odlišné nástroje jako například: 

o sleva z katalogové ceny probíhá ve vymezeném čase, během kterého platí stejná sleva 

na nabízené produkty; 

o zboží zdarma je vyuţíváno při velkém odkoupeném mnoţství. Výrobce odměňuje 

kupujícího za velký odběr. Následkem můţe být opětovná koupě výrobku; 

o dárkové propagační předměty jsou velmi oblíbeným nástrojem dnešních 

společností. Jedná se o nejrůznější pomůcky (kancelářské potřeby, zapalovače apod.) 

s logem firmy nebo námětem připomínající společnost. Tyto předměty jsou darovány 

především na obchodních schůzkách či jiné osobní komunikaci; 

o veletrhy jsou výstavy produktů firem z jednoho odvětví s cílem seznámit odborné 

návštěvníky s výrobky. Účelem těchto veletrhů je navazování nových kontaktů. Tyto 

akce jsou uskutečňovány zpravidla ve stejném časovém intervale od posledního 

ročníku. Mezi hlavní příčiny neúspěchu na veletrzích patří nepřipravenost, 

neprofesionálnost, špatně zvolené výrobky. 

3.5 Vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností (anglicky „public relations“) jsou dalším prostředkem pro 

marketingovou komunikaci, pomocí kterého společnost buduje vazby se svým okolím, snaţí 

se je udrţovat a zároveň získávat zpětné vazby a další informace od veřejnosti. Jedná se o 

dlouhodobou cílevědomou činnost poskytující informace veřejnosti a zároveň získávání 

informací od veřejnosti. Vztahy s veřejností umoţňují následující funkce: 

o tiskové zprávy a agenturní činnost – inzerce v tisku, kde se snaţíme upoutat pozornost 

zákazníka k produktům, sluţbám nebo lidem; 

o publicita produktu – upoutání pozornosti médií určenému produktu; 

o veřejné znalosti – budování či pěstování vztahů v rámci země nebo místní komunity; 

o lobbování – budování a pěstování vztahů se státními zástupci či vládními úředníky 

s cílem ovlivnit legislativu a regulaci ve svém odvětví; 

o vztahy k investorům – udrţování dobrých vztahů s vlastníky společnosti a dalšími 

subjekty finančního světa; 
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o pomoc sponzorů – vztahy se sponzory nebo se členy neziskového sektoru s cílem 

získávat či poskytovat finanční či dobrovolnickou pomoc [4]. 
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4 Analýza současného propagačního programu společnosti 

Trh v průmyslovém odvětví uţívá většinou odlišné metody a nástroje propagace oproti 

trhům jiných odvětví, avšak za podobným účelem (tj. oslovení a ovlivňování zákazníka, 

podpora většího prodeje apod).  

Hlavními prostředky pro správnou propagaci na průmyslovém trhu jsou veletrhy, výstavy, 

média, osobní prodej a samozřejmě také reklama, jeţ nepatří mezi primární nástroje. Přesto se 

nemusí zvolením těchto nástrojů dostavit úspěch, jelikoţ ne vţdy jsou správně zrealizovány. 

Při jejich zhotovení je důleţitá správná volba textu, obrázku, zvuku či videa, zkrátka musí 

působit jako celek estetickým dojmem tak, aby pomocí těchto prostředků dokázal prodávat. 

Počet uţivatelů působících na průmyslovém trhu je ve srovnání se spotřebním trhem velmi 

malý a částečně omezený. Jakákoliv ztráta zákazníka je proto velmi bolestivá, protoţe 

jednotlivý uţivatel na trhu s průmyslovými produkty má větší kupní sílu neţ uţivatel na 

spotřebním trhu.  

Stejná problematika se bude řešit u společnosti ARMATURY Group, jeţ působí na 

průmyslovém trhu, uvědomuje si důleţitost veškerých propagačních metod a všech moderních 

nástrojů určených k propagaci. Vyuţívané propagační prostředky v tomto podniku se budou 

uvádět v dalších podkapitolách. Celou tuto oblast řídí ve společnosti Armatury Group 

propagační oddělení v Dolním Benešově. Hlavní náplní tohoto oddělení je udrţovat neustálý 

kontakt se zákazníky, a to buď u zákazníka, nebo v prostorách společnosti s cílem seznámit 

zákazníka s výrobním programem, aktuálním děním, novinkami, výzkumem a vývojem 

v ARMATURY Group. Zvláštní formou těchto setkání jsou školení, organizovaná podnikem 

pro své zákazníky, na nichţ je školí k provádění obsluh, oprav a údrţby armatur. 

Druhou formou jsou zákaznická setkání s cílem vyjádřit poděkování za spolupráci 

v uplynulém roce, vyměnit si zkušenosti s provozem armatur a získat další podněty ke 

zlepšení spolupráce. Během těchto setkání jsou zástupcům vybraných podniků předloţeny 

sestavené dotazníky pro monitorování spokojenosti jak s touto prezentační akcí, tak se 

společností celkově. Další dotazníky pro sběr nejrůznějších informací jsou odesílány 

zákazníkům během roku pomocí elektronické pošty. 
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 Kaţdým rokem se toto oddělení řídí pomocí vypracovaného plánu na jednotlivé měsíce 

doprovázené finančním plánem určujícím přibliţné marketingové náklady, které se pohybují 

okolo 9 milionu korun ročně. 
3
 

4.1 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 

ARMATURY Group vlastní databázi pod značkou Oracle Database 10g, ke které je 

implementována aplikace od podniku Industrial and Financial Systems (dále jen „IFS“) 

poskytující CRM. Jedná se o počítačovou technologii, která umoţňuje shromaţďovat, 

zpracovávat a vyuţívat informace o zákaznících společnosti. IFS nabízí velkou škálu modulů 

pracujících s firemními daty v oblasti výroby, distribuce, správy majetku, prodeje, faktur a 

účetnictví. Jedná se tedy o kompletní sadu ERP softwaru umoţňující integrovat a 

automatizovat velké mnoţství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. 

Produkt pouţívaný ve společnosti ARMATURY Group se zaměřením na řízení vztahů se 

zákazníky se jmenuje Sales and marketing a vyznačuje se především zjednodušením 

marketingových a prodejních procesů a zároveň vhodně poskytuje důleţité informace pro 

rozhodování v jejich činnostech. 

Jednotlivá data je moţno filtrovat do různě uspořádaných seznamů (seřazení podle 

prodejce, oboru působení, účastníků kampaně či jiných kritérií) pro rychlejší vyhledávání či 

přehlednost (viz obrázek č. 2). 

Obrázek č. 2 Nabídka umožňující výběr seznamu 

Pramen: [interní zdroj] 

                                                             
3
 Interní zdroje společnosti 
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Obchodníci naplňují databázi vstupními informacemi (ukázka u obrázku č. 3), mezi které 

patří záznamy o sluţebních cestách, kontakty o zákaznících a jejich zastřešitelích, priorita 

zákazníka, která je ohodnocena rozmezím 1 aţ 4 (nejdůleţitější zákazníci jsou označeni 

hodnotou 4 a naopak). Historie kaţdého zákazníka zůstává zachována pro případ změny 

obchodníka – zastřešitele. Nový zastřešitel poté můţe pracovat se shromáţděnými 

informacemi. U jednotlivých zákazníků je moţné naleznout seznam vyřízených a stav 

současných objednávek, seznam darovaných reklamních předmětů či odeslaných nabídek a 

katalogů, kampaní, doprovodných informací (např. narozeniny) o zákazníkovi či sluţební 

cesty spjaté s obchodními schůzkami. 

Výstupem jsou především uţitečné informace pro následující návrhy či strategické 

rozhodování, při čemţ je velkou výhodou rychlé vyhledávání osob v databázi, ve které si lze 

například dohledat informace o zákaznících, jimţ byl zaslán propagační tisk ARMATURÁŘ 

nebo o těch, kteří dlouho neuskutečnili objednávku zboţí, zkrátka systém uchovává přehled o 

veškerých událostech v komunikaci se zákazníky (viz příloha č. 1). Tento nástroj je velmi 

uţitečný a rychlý v dohledávání informací, díky kterým lze cíleně navrhnout reklamu či jiné 

propagační prostředky uvedené v podkapitolách níţe, jeţ umoţňují udrţovat a zlepšovat 

vztahy se zákazníky.
4
 

  

                                                             
4 Interní zdroje společnosti 
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Obrázek č. 3 Náhodný výběr zákazníka ze systému 

Pramen: [interní zdroj] 
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4.2 Logo 

Jedná se o grafický symbol, který identifikuje a prezentuje společnost a zároveň ji 

odlišuje od ostatních. Vytváří image umoţňující vyvolat u zákazníka správné asociace 

propojené s podnikem, výrobkem či sluţbou. Při volbě loga je dobré vybírat z více variant, jeţ 

by měly splňovat určitá kritéria, mezi která patří především dobrá čitelnost textu. Ta je 

důleţitá nejen u menší velikosti zobrazení loga, ale také při barevném či černobílém 

provedení. U symbolů loga by se neměly vyskytovat ţádné speciální barvy, a to pro 

jednodušší tisk.  

Logo obsahující text (název) se nazývá logotyp, který právě pouţívá společnost 

ARMATURY Group (viz obrázek č. 4) s obchodní známkou získanou při registraci na daném 

úřadu. Unikátní logotyp byl zaveden zároveň se vznikem společnosti, a to reklamní agenturou 

ARS, spol. s r.o. Tato reklamní agentura navrhla logotyp společnosti a grafický manuál 

firemního stylu s cílem sjednotit vzhled a charisma firmy. Manuál vymezuje povolené a 

nepovolené varianty pouţití všech prostředků s výskytem logotypu (razítka, vlajky, uniformy, 

noviny, vizitky, polepy na automobilech a jiné). Zmíněný znak podniku znázorňuje písmeno 

G (Group) poukazující na spojení třech společností a text ARMATURY Group. Logotyp se 

skládá ze dvou barev a působí klidným, zapamatovatelným a jednoduchým estetickým 

dojmem. Tmavě modrá barva symbolizuje barvu kovu a kvality, zatímco zelená patří 

k nejklidnějším barvám symbolizujícím ekologické zaměření podniku, jenţ si zakládá hlavně 

na těchto pravidlech.  Proto také zatím nebyla provedena ţádna inovace tohoto logotypu. 
5
 

 

Obrázek č. 4 Logotyp společnosti 

 

Pramen: [Interní zdroje] 

                                                             
5 Interní zdroje společnosti 
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4.3 Reklamní předměty 

Reklamní předměty (obrázky č. 5 – 13) jsou určeny zákazníkům tohoto podniku, kteří 

jsou jimi obdarováváni především na obchodních schůzkách, prezentacích a veletrzích za 

účelem ovlivnit kupujícího. Na kaţdém výrobku nalezneme logotyp společnosti, který slouţí 

k propagaci. Tyto předměty většinou nejsou vytvářeny společností ARMATURY Group, 

nýbrţ vybraným dodavatelem. Produkty jsou obměňovány průměrně jednou ročně a vţdy je 

dbán důraz na originalitu a praktičnost v běţném ţivotě. Tyto předměty jsou darovány také 

zaměstnancům společnosti při výjimečných událostech a důleţitých datech, jako jsou Vánoce 

nebo výročí zaloţení společnosti a jiné. Náklady na tyto předměty se pohybují okolo 800 000 

korun za rok.
6
 

 

Obrázek č. 5 Batoh    Obrázek č. 6 Hrníček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pramen: [Interní zdroje] 
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Obrázek č. 7 Klíčenka    Obrázek č. 8 Krokoměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pramen: [Interní zdroje] 

 

 

Obrázek č. 9 Kšiltovka    Obrázek č. 10 Nafukovací míč 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pramen: [Interní zdroje] 
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Obrázek č. 11 Psací sada            Obrázek č. 12 Motanice 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [Interní zdroje] 

 

Obrázek č. 13 Kalendář 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [Interní zdroje] 
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4.4  Tisk 

Společnost ARMATURY Group se snaţí publikovat jak interní tisk určený 

zaměstnancům, tak tisk zaměřený na veřejnost a zákazníky. Podnik vydává čtyřikrát ročně 

interní časopis s názvem „AG zpravodaj“, který obsahuje informace pojednávající o stavu 

společnosti, financích, organizačních změnách, důleţitých událostech, oznamuje blahopřání 

k narozeninám zaměstnanců, informuje o významných úspěších firmy. 

Dalším vydávaným časopisem je ARMATURÁŘ, který je zasílán přibliţně jednou aţ 

dvakrát do roka formou direct mailu prostřednictvím firmy OPTYS, spol. s r.o. vybraným 

zákazníkům podniku (jeden výtisk k nahlédnutí v příloze č. 2). Jeho náplní je propagovat a 

informovat zákazníky o úspěších, nových technologiích a o vývoji společnosti. Veškeré 

výdaje na tiskoviny jsou uvedeny v tabulce č. 3.   

Tabulka č. 3 Náklady na tisk 

Tiskoviny celkem 2 700 000 Kč  

katalogy, katalogové listy 1 600 000 Kč  

časopis Armaturář 80 000 Kč   

časopis AG zpravodaj 120 000 Kč  

firemní tiskoviny - papíry, obálky, bloky, samolepky, vizitky 200 000 Kč  

kalendáře, diáře 200 000 Kč  

ceník - tisk, kopírování, kompletace 50 000 Kč  

pozvánky, novoročenky 100 000 Kč  

ostatní tiskoviny  50 000 Kč  

fotodokumentace 100 000 Kč  

inzerce v tisku, publikace, články 200 000 Kč 

Pramen: [Interní zdroje] 

Inzerce v odborných novinách či časopisech jsou dalším propagačním prostředkem 

podniku ARMATURY Group. Články publikují většinou v tiskovinách, mezi které patří: 

o All for power - je časopis, zaměřující se na problematiku výstavby a rekonstrukcí 

elektráren a dalších zdrojů energie; 

o Český průmysl - sleduje dění v českém průmyslu. ARMATURY Group se snaţí 

cíleně propagovat u tohoto časopisu celostránkové inzerce ke článkům týkajícím se 

jejich odvětví; 

o Svět průmyslu - je magazín, který vychází jednou za dva měsíce a poskytuje aktuální 

informace z jednotlivých odvětví průmyslu v České republice i mimo ni. V tomto tisku 
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se podnik Armatury Group prezentuje jako dodavatel průmyslových armatur v sekcích 

dle odvětví, kam dodává své produkty, především pak v energetice.
7
 

4.5 Veletrhy 

Podnik ukončil v roce 2005 výstavy na českých veletrzích, neboť má velmi dobře 

„zmapován“trh v tuzemsku, jenţ je jiţ nasycen. Hledání nových zákazníků touto cestou není 

natolik efektivní jako metody jiné. V posledních letech se společnost spíše zaměřuje na 

zahraniční veletrhy, pomocí kterých se snaţí proniknout na zahraniční trhy, které jsou 

mnohem větší a méně prozkoumané oproti trhu tuzemskému. Mezi tyto nejvýznamnější 

veletrhy patří ACHEMA, konající se jednou za tři roky v německém Frankfurtu. Jedná se o 

veletrh zaměřený na velkou škálu průmyslových odvětví. Valve World patří k veletrhům 

zaměřujícím se pouze na odvětví armatur. Pořádá se ve dvouleté periodě v Düsseldorfu. 

Společnost se dále prezentuje na mezinárodních výstavách v Rusku, Bulharsku, Polsku a na 

regionálních výstavách v dalších státech EU. Roční náklady na tyto zahraniční akce činí přes 

dva miliony korun. 
8
 

Obrázek č. 14 Pohled na veletrh Achema 2009 

Pramen: [Interní zdroje] 

                                                             
7 Interní zdroje společnosti 
8 Interní zdroje společnosti 
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Obrázek č. 15 Pohled na veletrh EXPO-GAS, Polsko 2011 

Pramen: [Interní zdroje] 

4.6 Reklama 

Podnik vyuţívá částečně moţnosti klasické reklamy, kam lze zařadit televizní a 

rozhlasovou reklamu, inzerci či reklamy podél cest, coţ je u podniku tohoto typu 

pochopitelné. Billboardy je moţno nalézt na začátku silničních komunikací v kaţdém městě, 

kde se nachází provozovna společnosti. Billboard funguje nejen jako propagační sdělení, ale 

také jako určitý druh navigace (viz obrázek 16). Roční výdaje na tyto tabule se pohybují 

okolo 200 000 Kč. 
9
 

 

                                                             
9 Interní zdroje společnosti 
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Obrázek č. 16 Billboard 

Pramen: [vlastní tvorba] 

4.7 Osobní prodej 

V průmyslovém odvětví je kladen velký důraz na osobní prodej, jinak tomu není ani 

u této společnosti. Obchodní zástupci plní ve společnosti významnou funkci a díky jejich 

prodeji získává společnost trţby. Kaţdému prodejci je přidělen daný segment, v němţ se snaţí 

vyhledávat nové a udrţovat stávající zákazníky. Jejich důleţitou povinností je také kontrola 

plateb za zboţí. Vystupování prodejců je velmi důleţité, proto je podnik nechává často školit 

různými metodami. Při těchto kurzech je kladen důraz na verbální i neverbální část 

komunikace, postupy při jednáních, vzhled, gesta, styl jednání či oděv. Prodejci jsou 

motivování k lepším výkonům, proto jejich mzda je pruţná. Prodejní úseky, které dosáhly 

většího objemu prodeje, mají vyšší odměny oproti těm méně úspěšným. Za neúspěšný prodej 

se povaţuje, kdyţ nedorazí platba za prodané zboţí i přesto, ţe produkt byl doručen 

zákazníkovi. Nejen obchodníci mají svá formální pravidla, co se týče vystupování na 
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veřejnosti, ale také zaměstnanci, kteří jezdí vykonávat nabízené sluţby k zákazníkům (opravy, 

montáţe apod.) a kteří mají své firemní kombinézy. Pracovní oděv se barevně liší - podle 

vykonávané funkce ve firmě (oprava, výroba, výjezdové sluţby, obchodníci). 
10

 

4.8 Internetové stránky 

Společnost ARMATURY Group se snaţí vyuţívat všechny moderní nástroje a metody, 

webové rozhraní je proto u této společnosti samozřejmostí. Internet je jedním 

z nejrozšířenějších médií, jeţ těţí ze své dostupnosti, moţností či aktuálností. Podnikové 

stránky působí přehledným dojmem (viz obrázek č. 17), dá se v nich rychle pohybovat a lze 

vypozorovat, ţe o stránky je často pečováno, coţ se projevuje hlavně mnoţstvím aktualit. O 

vytvoření a údrţbu tohoto informačního média pečuje externí společnost, která pouţila tzv. 

redakční systém umoţňující správu webového obsahu. Jedná se o software, díky kterému 

oprávnění zaměstnanci mohou jednoduchou cestou pracovat s moduly poskytujícími nejen 

administrativní činnost v podobě vkládaní a úpravy článků, sdílení dokumentů či fotografií, 

ale také moţnost částečné úpravy stránek. 

 Návštěvník webových stránek si můţe vybrat ze čtyř jazyků, které byly zvoleny podle 

působení firmy na zahraničních trzích. Stránky nabízí strukturovaný online katalog produktů, 

nabídku volných pracovních míst, popis nabízených sluţeb společnosti, aktuality (aktuální 

události ve firmě), fotografie či kontakty na jednotlivé provozovny a oddělení podniku. Lze si 

z nich stáhnout různá portfolia o společnosti, popisy výrobků a sluţeb, časopis 

ARMATURÁŘ, katalogy v pdf  formátech atd. Rozhraní stránek je optimalizováno pro 

současné nejpouţívanější webové prohlíţeče, aby zákazník nemusel řešit problémy s volbou 

prohlíţeče. 
11

 

  

                                                             
10 Interní zdroje společnosti 
11 Interní zdroje společnosti 
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Obrázek č. 17 Webové stránky společnosti  

Pramen: [www.armaturygroup.cz. cit 2011-03-10] 
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4.9 Sponzoring 

Společnost ARMATURY Group podporuje akci pod názvem DĚTI – DĚTEM. Tato 

charitativní událost se koná jiţ několik let za účelem podpory mentálně a zdravotně 

postiţených dětí a dospělých z ústavů sociální péče, speciálních zařízení a rodin z celého 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Vybraná částka bývá poskytnuta po dohodě s 

pořadateli akce výhradně na nákup dárků, které byly dětem i jejich zástupcům přímo na akci 

předány. Podporu naleznou i dvě děti v Africe, které společnost adoptovala a snaţí se jim 

pomáhat. Finanční pomoc směřuje především do podpory vzdělání adoptovaných dětí, placení 

školného, školních pomůcek a učebnic. Komunikace probíhá prostřednictvím dopisů a ty 

bývají otištěné v interním časopise.
12
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5 Návrh změn a opatření 

Společnost se snaţí minimalizovat své nedostatky, vnímat a vyuţívat technický vývoj, 

implementovat nové metody, prostředky apod. Právě proto je vyhledání a případný návrh 

moţných změn v tomto podniku velmi sloţitý. Společnost však v posledních letech 

zaznamenala úspěchy a vysoce progresivní růst na cílových trzích, z čehoţ vyplývá, ţe 

provádí svou činnost správně. Při růstu společnosti je potřeba hodnotit jednotlivé strategické 

cíle, mezi nimi i ty marketingové, avšak tyto cíle se v podniku vyskytují pouze v malém 

měřítku, jelikoţ zde funguje propagační oddělení s částečnou podporou vyuţívající jen 

některé marketingové prostředky uvedené v předchozí kapitole.  

Při současné velikosti společnosti je dobré zváţit zavedení plnohodnotného 

marketingového oddělení, umoţňujícího například provádění analýz trhu a z ní 

vycházejících marketingových strategie, také reporty, statistiky a návrhy vedení podniku. 

Potřebnou analýzu lze vyuţít především na zahraničních trzích, jeţ nabízejí mnohem větší 

příleţitosti a lukrativnější zakázky. Pouţívanými komunikačními prostředky na těchto trzích 

jsou především veletrhy, coţ dle mého uváţení není dostačující. Zvýšeného zájmu zákazníka 

o produkty společnosti je moţné docílit i pomocí inzerce v odborném tisku. Jelikoţ tu 

preferuje společnost převáţně na tuzemském trhu, navrhuji vytipovat odborná periodika 

v zahraničí na cílových trzích (např. Valve World či Valve Industry) a inzerovat je zde.  

Posílení propagace na zahraničních trzích je také umoţněna pomocí prezentace na 

webových portálech, kde je moţnost nákupu reklamního prostoru na předních pozicích 

(Yahoo, Alta Vista). Jedná se o tzv. Search Engine Marketing neboli Marketing ve 

vyhledávačích, jejichţ cílem je získání zákazníka prostřednictvím vyhledavačů s vysokou 

návštěvností. Na těchto stránkách lze zakoupit reklamní prostory v podobě placené pozice ve 

vyhledavači nebo banneru. 

 Zahraniční trhy jsou pro společnost obrovskou výzvou do budoucna a přesto jsou stále 

nedostatečně zmapované, proto by tyto analýzy mohly být prvním krokem společnosti, který 

ji můţe napomoci při získávání nových kontaktů. Případné marketingové změny jsou otázkou 

finanční a také zváţení, zda-li to současná situace ve společnosti dovoluje. 
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Další moţný návrh změn je směřován k údržbě a chodu internetových stránek, o které se 

stará externí společnost a která si za tyto sluţby účtuje nemalé finanční prostředky. 

Společnost ARMATURY Group disponuje IT oddělením, zaměřeným na revizi informačních 

zařízení (tj. opravu počítačů a jejich periférií). Na tomto místě se nabízí moţnost vyškolení 

jednoho člena informačního oddělení ve tvorbě a následné správě webových stránek a jeho 

částečným uvolněním z pozice týkající se těchto revizí a správy počítačů společnosti. Tento 

krok umoţní odpoutat se od externího podniku poskytujícího správu webových stránek 

společnosti. Na vyškoleného zaměstnance budou následně převedeny funkce tohoto externího 

dodavatele. Zaměstnanec se bude stále zabývat údrţbou počítačů a webovou problematiku 

bude řešit jen v potřebných situacích. Výsledek tohoto návrhu by s největší pravděpodobností 

znamenal sníţení nákladů na provoz této sluţby a zároveň umoţnil rychlejší zpětnou vazbu na 

změny provedené a zveřejněné vedením podniku. 

Následné opatření se týká firemního časopisu, který je prezentován pouze tištěnou formou. 

Digitalizace tohoto prezentačního prostředku umoţní rychlejší a širší šíření. Tento e-časopis 

je moţné uloţit na internetové stránky společnosti, kde by mohl být vyuţíván zákazníky. 

Další výhodou zmíněného návrhu je větší flexibilnost. Poskytuje moţnost nejen listovat 

časopisem, ale také odkazovat na jiné články či zhlédnutí umístěných videí, coţ u tištěné 

formy není moţné. Také náklady jsou mnohem menší oproti tištěné verzi, jestliţe je brán 

v potaz tisk a rozesílání časopisu pomocí direct mailu. 

Nástroje podporující komunikaci jsou nedílnou součásti kaţdé firmy. Mezi tyto nástroje se 

v poslední době začínají prosazovat i sociální sítě (facebook, twitter apod.), které nabývají na 

popularitě. Jedná se o bezplatnou komunikaci fungující prostřednictvím webového rozhraní. 

Společnost si zde můţe zaloţit vlastní účet, díky kterému můţe odpovídat na dotazy 

návštěvníků, vytvářet události a inzerovat aktuální dění v podniku. Tento nástroj je vyuţíván 

některými konkurenty a je na škodu ho nemít, jestliţe se jedná o bezplatný komunikační 

prostředek. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo provedení analýzy komunikačních prostředků s popisem 

jednotlivých nástrojů, včetně informací z informačního systému. Po jejich teoretickém 

vymezení následuje praktická část. Zabývá se společností Armatury Group sídlící 

v Moravskoslezském kraji. Charakterizuje ji a zabývá se rozborem jednotlivých nástrojů -  

logem, reklamou, reklamními předměty, podporou prodeje, osobním prodejem, 

sponzoringem, veletrhy, internetovými stránkami a také informačním systémem CRM 

podporujícím propagaci a vztahy se zákazníky. 

Na základě předešlé analýzy a dostupných informací týkajících se společnosti jsou 

navrţena doporučení, jeţ by byla pravděpodobně přínosem i za předpokladu finanční ujmy, 

jeţ by byla důsledkem zavádění zmíněných opatření.  

Hlavním předpokladem navrţených nástrojů je širší podpora komunikace s veřejností 

pomocí sociálních sítí, sdílení propagačního časopisu s dynamickými prvky v elektronické 

podobě, umístění placené reklamy na zahraniční internetové vyhledávače a portály s vysokou 

návštěvností.  Dalším navrţeným opatřením je změna organizační struktury informačního 

oddělení společnosti ve formě moţnosti vykonávat správu webových stránek interním 

pracovníkem tohoto oddělení místo současné praxe v podobě outsourcingu týkající se správy 

webových stránek vykonávané cizí společností. 

Nejzásadnějším návrhem je změna organizační struktury spočívající v doplnění nových 

zaměstnanců současného propagačního oddělení společnosti, kteří by pomohli zrealizovat 

chybějící marketingové nástroje týkající se analýz trhu, z nichţ lze čerpat informace důleţité 

pro reporty, statistiku a návrhy, jeţ mohou ovlivnit strategické cíle společnosti. 

Navrhované změny jsou směřované především k podpoře rozvoje a k propagaci 

společnosti na zahraničních trzích, skýtajících mnohem větší potenciál k další expanzi oproti 

tuzemskému trhu, který je podnikem dostatečně zmapován a neposkytuje takovou moţnost 

rozvoje na zahraničních trzích. I bez těchto opatření společnost prosperuje velmi dobře a je 

otázkou pro management, zda jsou případné změny v podniku potřeba. 
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