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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám využitím marketingové komunikace ve společnosti 

zabývající se zakázkovou kovovýrobou. 

Práce popisuje průběh a jednotlivé etapy komunikace a její nástroje. Dále jsou zde 

uvedeny formy komunikace, jejich využití vybranou společností a analýza současného 

propagačního programu vybrané společnosti.  

Cílem této práce je analýza současné propagačního programu vybrané společnosti a 

návrh jeho případného zkvalitnění.   

 

Klí čová slova: marketing, komunikace, kovovýroba, program 

 

 

Summary 

       In this thesis I deal with the use of marketing communication companies in the custom 

metal. 

       The work describes the course and the various stage of communication and its 

instruments. Furthermore, there are given forms of communication, thein use of selected 

companies and analysis of the current promotion programme of the selected copany. 

 The aim of work is to analyze the current selection of promotional programme and 

design of  possible upgrades. 

 

Key words: marketing, communication, custom metal, programme  
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1  Úvod, cíl práce  

 

Termín „marketingová komunikace“ není v českém jazyce používáno dlouho. Jedná se o 

český překlad anglického slova promotion, které je pojmenování jednoho ze základních 

prvků marketingového mixu. Slovo promotion bylo v češtině překládáno různě, jako 

například „propagace“ nebo „podpora prodeje“. 

Marketing je často mnoha lidmi spojován jen s marketingovou komunikací, s jejími 

jednotlivými složkami, aniž by viděli komplexnost marketingu. Proto je mnoha lidmi 

odmítán, pokládán za agresivní a označován za ,,manipulátora lidských mozků“. 

Marketingová komunikace se rozvíjí především v posledních desetiletích, což souvisí 

zejména s rostoucím množstvím služeb a druhů výrobků. V posledních letech dochází ke 

zvyšování životní úrovně spotřebitele a technologickému rozvoji, což má za následek růst 

sektoru služeb. Organizace poskytující služby jsou však zároveň velmi zranitelné. Zákazník, 

který kupuje službu, má často určitá očekávání, která však díky zvláštnímu charakteru 

služby, nehmotnosti, nedokáže přesně sdělit prodávajícímu. Rozsáhlá nabídka služeb 

spotřebiteli znesnadňuje rychlou a správnou orientaci, znemožňuje mu rychlou reakci na 

změny na trhu a vystavuje ho nebezpečí určité manipulace druhou stranou. Zákazník proto 

potřebuje rychlou a pokud možno objektivní informaci, která by mu usnadnila kupní 

rozhodnutí. Každá firma je tedy postavena do role komunikátora a propagátora. Sdělení by 

nemělo být ponecháno náhodě. I proto si firmy pro efektivní komunikaci často najímají 

reklamní agentury. 

Marketingová komunikace je součást firemní komunikace, soustřeďující se na podnícení 

prodeje. Tento prodej musí být v souladu s cíli firemní komunikace v zájmu vytvoření 

jednotného image. 

Marketingová komunikace obsahuje všechny typy komunikace, kterými se firma snaží 

ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka ve vztahu k produktům, které firma nabízí 

na trhu. Začíná přesným definováním předpokládaného cílového trhu, který má zásadní vliv 

na rozhodování o tom, co, komu, kdy a kde a jakým způsobem se má sdělit [3].           
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V bakalářské práci se zabývám využitím marketingové komunikace ve společnosti 

zabývající se zakázkovou kovovýrobou. 

Práce popisuje průběh a jednotlivé etapy komunikace a její nástroje. Dále jsou zde 

uvedeny formy komunikace a jejich využití vybranou společností.   

Cílem práce je analyzovat propagační program vybrané společnosti a navrhnout jeho 

případné zkvalitnění.  
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2  Charakteristika vybrané společnosti  

  

MBB TECHNIK spol. s. r. o. funguje od samého založení jako právní subjekt a to jako 

společnost s ručením omezeným. Za celé působení společnosti od září roku 1994 nedošlo 

k žádným změnám v tomto statutu, dochází pouze ke změně navýšení základního jmění 

společnosti. Společnost tvoří tři oddělení, obchodní, EDM a nástrojárna. Obchodní oddělení 

se sídlem v obci Dobroměřice, okres Louny tvoří dva obchodní zástupci, oddělení EDM se 

sídlem v obci Touchovice, okres Louny, kde probíhá drátěné řezání a hloubení tvoří deset 

zaměstnanců a v neposlední řádě oddělení nástrojárny se sídlem v obci Hřivčice, okres 

Louny, kde probíhá klasické obrábění jako broušení, frézování, soustružení, vrtání apod., 

tvoří taktéž deset zaměstnanců. 

Hlavní náplní společnosti MBB TECHNIK spol. s. r. o. byla od samého vzniku 

zakázková výroba dílců pomocí metody elektroerozivního obrábění. K tomuto účelu byla 

také zakoupena technologie a to konkrétně elektroerozivní stroj AGIE Sprint 20, který 

umožňuje řezat s maximální tvarovou přesností 0.002 mm. Tento stroj dodnes pracuje ve 

firmě k úplné spokojenosti. Po počátečních potížích a obtížích kdy se společnost musela 

prosadit na trhu a v této době musela nabídnout pouze tuto službu, došlo k přehodnocení 

záměru a vedení společnosti zjistilo, že na trhu schází nabídka uceleného a komplexního 

řešení problému výroby lisovacích nástrojů na zakázku jako celku. Společnost se tedy 

vydala touto cestou. Bylo nutné vybudovat komplexní nástrojárnu, která by využívala 

maximálně technologií elektroerozivního obrábění ve spojení s konvenčním obráběním. 

 Zpočátku bylo nutné tuto službu nabízet omezeně a to ještě bez vlastní konstrukce 

nástrojů. K tomuto došlo až v pozdější době. V této době došlo i na orientaci ve výrobě na 

další směr a to výrobu a konstrukci forem na vstřikování plastů. Pro vstřikování plastů je 

nutný stroj – vstřikolis, na který se nasadí forma pro požadovaný výrobek, do formy se 

vstříkne roztavený plast a stroj pak tlakem vytvoří požadovaný tvar výrobku. Takto se 

vyrábí například plastové bedny. Tedy pro výrobu a konstrukci forem bylo nutné zakoupit 

elektroerozivní hloubící stroj. Ten byl pořízen v roce 1999 od firmy CHARMILLES typ 

Roboform 35, jedná se o vysoce přesný a výkonný hloubící stroj s výměníkem elektrod 

zaručující bezobslužný provoz. Tento stroj je v dnešní době majetkem společnosti. V roce 
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2002 došlo k nákupu dalšího elektroerozivního stroje, konkrétně drátové řezačky AGIE 150 

HSS. Tento stroj byl pořízen z důvodu zvětšení kapacity řezacích hodin a samozřejmě i pro 

zkvalitnění výroby a rozšíření technických možností [4]. 

Všechny tyto stroje pracují v nepřetržitém provozu, to znamená 24 hodin denně a 7 dní 

v týdnu. V roce 2005 dochází z důvodu dalšího zkvalitnění a zproduktivnění výroby 

k nákupu dalšího nového elektroerozivního stroje od firmy AGIE. 

Společnost nabízí komplexní řešení výrobního problému zákazníka od zadání až po 

odzkoušení a nalezení nejlepšího řešení problému. Společnost pracuje s nejmodernější 

technologií a tuto technologii se snaží maximálně využívat. Všichni zaměstnanci oddělení 

EDM a nástrojárny pracují v nepřetržitém provozu. Společnost vlastní celkem pět vozidel, 

tři Škody Octávie, Škodu Fabii a užitkové vozidlo VW Caddy. Díky dostatečnému 

vozovému parku, společně s mobilní komunikací je zákazníkovi dostupná kterýkoliv den, 

v kteroukoliv hodinu [4]. 

 

Charakteristika činností společnosti MBBTECHNIK. 

• specializace na výrobu lisovacích a kovacích nástrojů a licích forem, jejich 

údržba a renovace; 

• vlastní konstrukce nástrojů a forem; 

• kompletní elektroerozivní obrábění od drátového řezání, hloubení, po vrtání 

návlekových otvorů; 

• nástrojářská výroba: frézování, broušení, soustružení; 

• měření vyrobených součástí na 3D měřicím přístroji Mitutoyo; 

• firma zajišťuje vlastní dopravu.  
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Na následujících obrázcích jsou zobraceny ukázky výrobků společnosti MBB Technik. 

Obrázek 1- lisovací nástroj                            Obrázek 2 – vstřikovací forma (horní část)      

                           

Pramen:[www.mbbtechnik.cz] – 4        Pramen:[www.mbbtechnik.cz] – 4 

 

        Obrázek 3- lisovací nástroj                          Obrázek 4 – vstřikovací forma (dolní část) 

                    

Pramen:[www.mbbtechnik.cz] – 4        Pramen:[www.mbbtechnik.cz] – 4 
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     3  Teoretické vymezení nástrojů marketingové komunikace 

 

V marketingovém přístupu nejde pouze o výrobu produktu, ale rovněž o informování 

zákazníků, o to, aby byl výrobek spotřebitelům náležitě představen. Úlohou nástrojů 

marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její produkci, udržení stávajících 

zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a získání nových zákazníků. V současné 

době se totiž klienti stávají stále náročnější na užitnou hodnotu vyráběné produkce a její 

inovaci, design, kvalitu a další hlediska jako např. ochrany zdraví nebo životního prostředí 

apod. 

Kromě toho dochází také k akceleraci životního stylu spotřebitelů, především 

v souvislosti se zvyšujícím se podílem volného času a s jeho využíváním pro různé zájmové 

aktivity. Díky rozvoji sdělovacích prostředků se neustále rozšiřují možnosti výběru 

kvalitních médií a informačních technologií spjatých zejména s rozvojem výpočetní 

techniky, která zásadně ovlivňuje naše vědomí a chování. Všechny uvedené faktory výrazně 

ovlivňují i proces marketingové komunikace orientované na zákazníky. 

Pomocí nástrojů marketingové komunikace subjekt na jedné straně informuje 

spotřebitele o své nabídce výrobků a služeb, a na straně druhé se snaží prosadit a prodávat 

své zboží v rozsáhlé nabídce konkurenčních výrobků. Mezi tyto nástroje patří reklama, 

public relations, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing [2].            

 

3.1 Reklama 

Reklamu lze považovat za mimořádně významnou složku marketingové komunikace. Ze 

všech složek se s ní běžní spotřebitelé setkávají nejčastěji. Pojem reklama je definován jako 

neosobní placená forma jednosměrné komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím 

různých médií. Jde o cílenou činnost, která potencionálnímu zákazníkovi přináší informace 

o existenci produktu, jeho vlastnostech, přednostech, kvalitě apod. a pak se pomocí 

racionálních či emocionálních argumentů snaží vzbudit jeho zájem o daný výrobek. 

Konečným cílem reklamy je také působení na stávající zákazníky a snaha přesvědčit je 

pomocí podobných argumentů, aby opakovali koupi daného produktu. 
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Má-li být reklama úspěšná, musí být prováděna reklamními odborníky, musí využívat 

všech marketingových poznatků, které jí umožní oslovit určité segmenty trhu a musí být 

orientována na překonávání všech existujících bariér, jež mohou mít buď racionální nebo 

emociální příčiny.  

Reklamu lze posuzovat podle následujících hledisek: 

1. podle její úlohy v životním cyklu produktu; 

2. podle objektu reklamy. 

Kritérium životního cyklu produktu dělí reklamu na tři typy, jimiž jsou: 

a) Reklama zaváděcí 

Smyslem této reklamy je seznámení spotřebitelů s určitým výrobkem. Používá se hlavně 

v průběhu první fáze životního cyklu produktu, tj. při uvádění výrobku na trh. Do této doby 

se spotřebitel ještě s daným výrobkem nesetkal, nemá relevantní informace o jeho 

vlastnostech a přednostech, o jeho dostupnosti, ceně apod. a proto je třeba mu tyto údaje 

poskytnout v co nejhojnější míře. I tato reklama je však již zpravidla zaměřena na předběžně 

vytipovaný segment trhu. 

b) Reklama přesvědčovací 

Tato forma reklamy nalézá své uplatnění především ve druhé fázi životního cyklu, tj. ve 

stádiu rychlého růstu, kdy výrobek již na trhu určitou pozici zaujal a kdy je důležité, aby si 

tuto pozici upevnil, dále posílil a získal větší tržní podíl. Proto je hlavním úkolem tohoto 

typu reklamy spotřebitele přesvědčit a přimět k tomu, aby nabízený výrobek preferovali a 

nakupovali. Ukazuje se, že v této fázi se často využívá srovnávací reklamy, která zdůrazňuje 

silné stránky produktu ve vztahu ke konkurenčním výrobkům [2]. 

 

c) Reklama připomínací 

Připomínací reklama se používá ve třetí fázi životního cyklu výrobku, tj. ve stadiu 

zralosti. I když v této fázi je výrobek trhem zcela akceptován a je na něm dostatečně známý, 

je nutné jeho existenci připomínat, udržovat jej v podvědomí spotřebitele a předcházet tím 

možným nepříznivým jevům, zejména poklesu prodeje. Snahou této reklamy je také posílení 
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přesvědčení spotřebitele o tom, že jeho rozhodnutí o nákupu bylo správné a že si koupil 

výrobek, který mu přináší největší užitek. 

Kritérium objektu reklamy umožňuje zaměřit se na dvě možnosti: 

1. výrobek a jeho značku; 

2. organizaci jako celek. 

1) Výrobková reklama 

Jednou z nejdůležitějších podmínek ekonomického úspěchu organizace je získání 

relativního monopolu. Lze toho dosáhnout za předpokladu, že existuje možnost vlastní 

produkt nějakým způsobem odlišit od ostatních výrobků stejného typu vyráběných 

konkurencí. Podnik se toho snaží dosáhnout odlišným vzhledem, tvarem, estetičtějším 

provedením, lepší konstrukcí, povrchovou úpravou, vhodnými doplňky, inovacemi a snazší 

manipulací. Pokud se podniku podaří takovýto výrobek odlišit od ostatních výrobků, získává 

tím výhodu relativního monopolu a tu si pak udržuje do okamžiku, kdy je jeho výrobek 

předstižen úspěšnějším výrobkem konkurence. Úkolem výrobkové reklamy je zdůrazňování 

předností a výhod, které s sebou nese používání těch výrobků, jež jsou objektem reklamy. 

2) Institucionální (podniková) reklama 

Některá odvětví výroby nemohou výrobkovou reklamu použít, a to proto, že charakter 

jejich výrobků jim neumožňuje se nějak odlišit od výrobků konkurenčních. Z vnějšího 

vzhledu výrobků v takovém případě nelze často odhadnout ani jejich účel a způsob použití. 

Firmy se proto snaží odlišit se od konkurence pomocí institucionální reklamy, která se 

zdůrazňováním kladných stránek podnikatelské činnosti (např. přísného dodržování 

dodacích a záručních podmínek, ekologických předpisů, péče o kvalitu produktů, včasné 

poskytování služeb a ochranu spotřebitelů) snaží vzbudit u spotřebitelů důvěru v daný 

podnik a produkty, které vyrábí. Tato forma reklamy je zaměřena na image podniku a patří 

již do oblasti public relations [2].            
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3.1.1 Základní komunikační prostředky 

Jednotlivé typy komunikačních prostředků mají své přednosti i slabší stránky, které 

musíme při plánování konkrétní reklamní kampaně znát a počítat s nimi. Většinou 

využíváme tisk, rozhlas, televizi, venkovní reklamu a internet. Existuje samozřejmě řada 

dalších médií, která můžeme zvolit jako doplňková. 

     Noviny 
V tabulce č. 1. jsou uvedeny výhody a nevýhody inzerce v novinách 

Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody novin 

Výhody Nevýhody 

- široké přijetí; 

- dobré pokrytí místního trhu; 

- flexibilita inzerce; 

- rychlost inzerce; 

- důvěryhodnost média. 

- krátká životnost; 

- špatná kvalita tisku; 

- přeplněnost inzercí. 

 

Pramen: [1] 

Při tvorbě inzerátu určeného pro noviny je nutné mít na paměti jejich specifické 

vlastnosti jak z hlediska technologie tisku, tak z hlediska čtenáře. 

              Časopisy 

             V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny výhody a nevýhody inzerce v časopisu 

Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody časopisů 

Výhody Nevýhody 

- možnost zasažení specifických cílových 

skupin; 

- delší životnost a pravidelnost; 

- vyšší kvalita reprodukce; 

- podrobnost a věrohodnost informací. 

- dlouhá čekací doba při nákupu; 

- přeplněnost; 

- celoplošnost (kampaň nelze přizpůsobit dle 

regionů). 
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Při tvorbě inzerátů do časopisů jsou kladeny velké nároky na kreativitu, která by měla 

odpovídat i stylu časopisu. 

    Televize 
           V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny výhody a nevýhody reklamy v televizi 

Tabulka č. 3: Výhody a nevýhody televize 

Výhody Nevýhody 

- působení na více smyslů; 

- vysoká pozornost; 

- masový dosah i selektivita; 

- flexibilita v časovém plánování 

- vysoké náklady; 

- možnost přepínání kanálů; 

- reklamní shluky; 

- omezené informace. 

 

Pramen: [1] 

Při tvorbě televizní reklamy je nutné vycházet z toho, že jde především o vizuální 

médium a že spot musí vzbudit pozornost hned na začátku, jinak zájem diváků upadá. 

 

     Rozhlas 
 V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny výhody a nevýhody rozhlasové reklamy 

Tabulka č. 4: Výhody a nevýhody rozhlasu 

Výhody Nevýhody 

- vysoká segmentace; 

- cenová dostupnost; 

- rychlost; 

- osobní formy oslovení. 

 

- pouze zvuková prezentace; 

- přelétavá pozornost; 

- přeplněnost 

Pramen: [1] 
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To, že rozhlasová reklama pracuje pouze se zvukem, ovlivňuje možnosti její tvorby. 

Důležité je vytvořit při poslechu reklamního rozhlasového bloku kontrast, který povede ke 

vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení. 

 

     Venkovní reklama 

 V tabulce č. 5 jsou uvedeny výhody a nevýhody venkovní reklamy 

Tabulka č. 5: Výhody a nevýhody venkovní reklamy 

Výhody Nevýhody 

- flexibilita; 

- malá přímá konkurence; 

- široký zásah a vysoká úroveň frekvence 

zásahu; 

- velký počet míst a geografická flexibilita. 

- omezené množství informací; 

- nízká či žádná selektivnost; 

- dlouhá doba realizace. 

 

Pramen: [1] 

Při tvorbě venkovní reklamy je nezbytná znalost typu ploch určených pro její instalaci. 

Musí vycházet také z toho, že lidé míjejí tuto reklamu v pohybu a čas, po který jsou jejímu 

účinku vystaveni, je velmi krátký. Důležitá je přehlednost a čitelnost. 

 

     Internet 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny výhody a nevýhody internetové reklamy 

Tabulka č. 6: Výhody a nevýhody internetu 

Výhody Nevýhody 

- rychlost; 

- kapacita sítě; 

- cena. 

 

- množství informací (velká konkurence 

sdělení); 

- selektivita (nehodí se pro oslovení široké 

cílové skupiny). 
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      Při tvorbě internetové reklamy je zapotřebí znalost reklamní grafiky i technické znalosti 

programátorské práce. Klíčové je vyvolání zájmu o další informace. 

 

3.2 Podpora prodeje 

Mezi nástroje, které reklamu účinně doplňují a které nad ní v některých vyspělých 

zemích i převažují, patří podpora prodeje. Podporu prodeje lze charakterizovat jako soubor 

činností působících jako přímý podnět, který buď nabízí dodatečnou hodnotu kupujícím, 

anebo v rámci distribuční cesty působí jako podporný stimul na prodejce a prostředníky. 

V této oblasti je však většina činností prováděna nepravidelně a jejich cílem je dosažení 

okamžitého, krátkodobého efektu, zpravidla v podobě zvýšení obratu prodeje. Z tohoto 

konstatování lze odvodit následující charakteristické vlastnosti podpory prodeje: 

• při podpoře se používá přímých stimulů a upozornění na nabízené výhody. Každý, kde je 

tímto způsobem osloven, si je vědom toho, že když se bude požadovaným způsobem 

chovat, získá zcela jistě určitou výhodu; 

• použitý stimul musí na rozhodování a chování příjemce působit velmi intenzivně. 

Takovýmto stimulem může být např. nabídka výhodnější ceny, nabytí určité části zboží 

zdarma nebo získání peněžité výhry v nějaké soutěži. Při podpoře prodeje se využívá 

jednoho z nejsilnějších apelů, tj. apelu upozorňujícího zákazníka na možnou úsporu 

peněz, na výhru či na získání dárku anebo něčeho hodnotného zdarma; 

• podpora prodeje působí téměř okamžitě po vyhlášení. Většinou se tohoto efektu 

dosahuje časovým omezením platnosti výhodné nabídky anebo činnosti. Příjemce je tedy 

nucen reagovat do určitého data anebo v průběhu určitého, obvykle ne příliš dlouhého 

období, kdy jedině lze příslušnou výhodu získat; 

• na rozdíl od reklamy a public relations má podpora prodeje ve většině případů pouze 

krátkodobou účinnost. Po odeznění výhodné nabídky se chování a rozhodování lidí 

oslovených v rámci podpory prodeje často vrací do původní polohy [2]. 

 

             Podpora prodeje však v sobě skrývá i určité nevýhody či rizika: 
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• při jejím použití může dojít k poškození image firmy tím, že např. při příliš častých 

přechodných slevách lze u zákazníků vyvolat dojem nízké kvality výrobků; 

• poskytují-li se speciální nabídky (např. kupony, výhry, množstevní slevy atd.) příliš 

často, mohou se spotřebitelé rozhodnout, že zboží přestanou nakupovat za běžné ceny a 

že si počkají až na období, kdy se výhody budou opět poskytovat; 

• podpora prodeje také může odradit spotřebitele od koupě nabízených výrobků tím, že si 

je budou kupovat pouze kvůli výhodnosti nabídky a ne kvůli kvalitě a užitku, které 

nabízejí či poskytují. Krátkodobě se tedy objem prodeje podstatně zvětší, po skončení 

podpory prodeje se však spotřebitelé mohou vrátit k používání výrobků konkurenčních. 

Podporu prodeje lze realizovat z různých hledisek. Tím nejčastějším je subjekt této 

stimulace, tedy určení, na koho bude zaměřena, kdo bude osloven (prodejní personál, 

prostředníci nebo spotřebitelé). Podporu prodeje lze uskutečňovat s ohledem na nabízené 

výrobky, tj. zda se jedná o podporu prodeje výrobků nových nebo již zavedených. 

U podpory prodeje zaměřené na konečné spotřebitele lze používat následující nástroje:    

• kupony a certifikáty – zákazníkům se nabízí určitá sleva z ceny nakupovaného výrobku; 

tento nástroj podpory prodeje se používá především tehdy, je-li hlavním motivem 

nákupního chování spotřebitelů cena nabízených výrobků; 

• vzorky zdarma – tento nástroj podpory prodeje se používá u nových výrobků a jeho 

cílem je přimět zákazníky k odzkoušení nového výrobku a dosáhnout tak zvýšení 

objemu prodeje již v počátečních fázích jeho životního cyklu. Obvykle jsou vzorky 

zdarma nabízeny v malých množstvích anebo v baleních pro jedno či jen několik použití; 

• refundace, rabaty – v tomto případě získávají spotřebitelé od výrobců či prodejců 

zvláštní slevu, obvykle na základě předložení dokladu o nákupu určitého výrobku; 

• prémie – jako odměna za nákup určitého výrobku obdrží kupující další výrobek zdarma 

anebo jen za minimální cenu; 

• cenově výhodné balení – při nákupu většího množství získá kupující určitý výrobek za 

výhodnou cenu – „kup dva a třetí dostaneš zdarma“; 
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• spotřebitelské soutěže – spotřebitelé se účastní soutěže buď na základě svých schopností 

anebo pouze proto, že na vratný kupon uvedou své jméno a adresu. Odeslané kupony 

jsou pak slosovány a výherci získají nárok na udělení věcné či peněžité odměny. Cílem 

organizování soutěží ze strany prodejců je např. úsilí o zvýšení nákupu určitého druhu 

zboží, snaha přimět zákazníky k vyzkoušení nového výrobku, snaha upozornit je na 

jméno firmy, která do soutěže ceny poskytla apod.; 

• předvádění výrobků – výrobek nebo služba jsou spotřebitelům předvedeny v akci s cílem 

stimulovat je k jeho odzkoušení anebo jim ukázat, jak výrobek funguje a jak se s ním 

zachází; 

• dárky – za realizaci nákupu v určitém množství nebo v určitém časovém období 

dostávají spotřebitelé dárky; 

• referenční dárky – stálí zákazníci dostávají dárky za to, že přispěli k tomu, aby se jejich 

přátelé stali rovněž zákazníky firmy; 

• výstavní zařízení – v místě prodeje jsou nabízeny propagační materiály, např. poutače ve 

výkladních skříních, výstavní stojany s určitými výrobky umístěné na nápadných 

místech přímo v prodejnách apod., které mají za cíl iniciovat impulzivní nákupy anebo 

připomínat značku výrobce; 

• výstavy a veletrhy – na těchto akcích se soustřeďuje nabídka a poptávka a výrobci mají 

možnost nejen prodávat své stávající výrobky, ale především prezentovat nové výrobky 

a zjišťovat, jaký o ně bude zájem anebo prodávat za výhodné zaváděcí ceny [2]. 

Podpora prodeje zaměřená na firmy nebo na jejich prodejce používá tyto nástroje: 

• obchodní výstavky a mítinky – prostředníci jsou pozváni jedním anebo několika výrobci 

na společné setkání a tam jim své výrobky představí a objasní jejich vlastnosti, způsob 

obsluhy a užitek; 

• trénink – v zájmu výrobce je, aby pravidelně a aktuálně zajišťoval proškolení prodejního 

personálu všech svých prostředníků; 
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• obchodní příspěvky, speciální nabídky – za provedení určitých činností – za platbu 

předem, v hotovosti, do určitého data, za nákup v určitém časovém období apod. – 

získávají prostředníci slevu; 

• výstavní zařízení v místě prodeje – výrobci nebo velkoobchody poskytují maloobchodu 

výstavní zařízení pro vystavení a předvádění svých výrobků; 

• peněžité odměny – prostředníci a jejich prodejci získávají peněžité odměny za prezentaci 

a zvláštní pozornost věnovanou značce určitého výrobce; 

• prodejní soutěže – dosáhnou-li prostřednící určité úrovně prodejního výkonu, např. 

v počtu prodaných kusů anebo ve velikosti obratu, dostanou od výrobce peněžitou nebo 

jinou odměnu; 

• zboží zdarma – za prodej určitého množství výrobků získá např. maloobchod jeden 

výrobek zdarma; 

• příspěvky na předvádění výrobků – velkoobchod nebo maloobchod dostane část výrobků 

zdarma za to, že je při prodeji předvádí zákazníkům; 

• dárky – prostředníci dostávají dárky za to, že s určitými výrobky obchodují anebo že 

provádějí takové činnosti, které některou značku upřednostňují [2].            

 

3.3 Public relations 

Práce s veřejností, nebo také vztahy k veřejnosti – public relations, představují druh 

komunikačního působení na veřejnost, který vytváří a udržuje pozitivní postoje a vztahy 

veřejnosti k podniku, k jeho aktivitám, službám a výrobkům. Práce s veřejností je zaměřena 

jednak na komunikaci s vnějším marketingovým prostředím a jednak na vnitřní prostředí 

podniku. 

Anglický termín public relations označuje velmi rozsáhlý komplex aktivit, je do češtiny 

dost těžko přeložitelný a žádná z používaných variant není úplně přesná. I u nás proto 

můžeme slyšet nebo vidět původní anglickou podobu ve zkratce PR. Pro účely tohoto textu 

ho budeme chápat ve významu „práce s veřejností“ či „vztahy s veřejností“ [2]. 
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Při působení „navenek“, tedy do vnějšího marketingového prostředí firmy, se jedná o 

budování pozitivních kontaktů s pracovníky centrálních orgánů, o získání přízně občanů 

v daném území, o vytvoření dobrého jména firmy, o sponzorování kulturních a sportovních 

akcí, o komunikaci se sdělovacími prostředky, o zveřejňování informací o výsledcích 

podniku atd. Cílem tedy je vytvoření vhodných podmínek pro komunikaci s vnějším 

marketingovým prostředím a získání partnerů pro řešení nejrůznějších problémů firmy. Tato 

aktivita je také součástí marketingového řízení, se zaměřením na hospodářské partnery 

podniku, na dodavatele a odběratele, a jejich úkolem je především vytvářet potřebu nových 

výrobků, formovat společenské návyky a vylučovat předsudky; dodavatele má práce 

s veřejností přimět k tomu, aby svou dodavatelskou činností dokonale uspokojovali výrobní 

potřeby a požadavky daného podniku. Pozornost je třeba věnovat také institucím, které 

hodnotí výrobky, testují je a o těchto testech vydávají certifikáty. Důležitým posláním public 

relations je vytváření pozitivního image, který je mnohdy založen na neúplných, dílčích či 

náhodných informacích. 

V rámci public relations se také intenzivně působí „dovnitř“ firmy, tedy na zaměstnance. 

Cílem této formy public relations je dosáhnout toho, aby měli zaměstnanci k firmě pozitivní 

vztah, aby se s jejími zájmy ztotožnili, aby k ní byli loajální a aby se stali jejími propagátory 

ve své pracovní činnosti i v soukromém životě. 

V literatuře se setkáváme také s tím, že ke konkrétním postupům public relations se řadí 

i sponzorství. Toto však není zcela jednoznačné a jasné. Např. výrobci sportovní obuvi 

sponzorující světové sportovní soutěže, jejichž výrobky propagují účastníci těchto soutěží, 

zde se jedná spíše o podporu prodeje než k vlastní práci s veřejností. Jiný příklad je když 

takové firmy sponzorují například vybavení stacionářů pro mentálně postižené lidi, neboť 

pak se jedná o sponzorství a tím i o public relations. 

Sponzorství tedy může firmě přinášet obchodní výhody. Jeho rozvoj v posledních letech 

ovlivňují především konkrétní přístupy politiků a vlád, prudký nárůst výdajů na reklamu 

v médiích, nové možnosti využívání volného času, zájem sdělovacích prostředků o 

sponzorované akce a podobně [2]. 

Ve sponzorství je třeba předně rozlišovat jeho účel: finanční podpora totiž může být 

poskytnuta z nejrůznějších důvodů, a to jak nemarketingových, utilitárních (kdy sponzor 

poskytovanou podporou řeší své vlastní aktuální či očekávané perspektivní problémy, a že 
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jsou fakticky zvýšením výdajů kvůli daním anebo vzájemnou partnerskou výpomocí, 

protislužbou), tak také skutečně marketingových (prezentace firmy a jejich aktivit) či 

obecných, morálních či charitativních (podpora tělesně postižených lidí, pomoc v nouzi, 

rozvoj společnosti atd.)  

V rámci komunikace je významným úkolem public relations naladění veřejnosti k tomu, 

aby pozitivně přijímala reklamu na firemní výrobky. Tím, jak je vytvářen kladný postoj 

veřejnosti a zákazníků k podniku, se připravuje a otevírá prostor i následné reklamní akce. 

Pokud však lidé nemají o firmě či jejich produktech dobré mínění, bude negativní i jejich 

postoj k reklamě, zatímco při dobrých vztazích lze následnou reklamu dále rozvíjet a 

zintenzivňovat [2].            

 

3.4 Osobní prodej 

Osobní prodej je velmi efektivním nástrojem marketingové komunikace, a to především 

tehdy, když jsou vytvářeny preference spotřebitelů. Díky svému bezprostřednímu osobnímu 

působení lze tímto nástrojem přesvědčit zákazníka o přednostech produktu mnohem lépe a 

ovlivnit jeho chování mnohem účinněji než běžná reklama. Jak již bylo uvedeno dříve, nejde 

při marketingovém chápání prodeje pouze o to, aby byly výrobky prodány, ale také, aby byli 

zákazníci náležitě informováni o správném, účelném a vhodném spotřebovávání a používání 

produktů. Součástí prodeje by mělo tedy být poskytnutí návodu a instruktáž, jak produkt 

správně používat. 

K hlavním přednostem osobního styku při prodeji patří efektivnější komunikace mezi 

zúčastněnými partnery. Prodávající se totiž mohou lépe a bezprostředněji seznámit 

s reakcemi, potřebami, názory a zábranami zákazníků a operativně na ně reagovat. Pro další 

činnost firmy je také důležité vědět, jak by měl být produkt vylepšen a co je třeba učinit, aby 

více odpovídal požadavkům a představám zákazníků a aby jim lépe sloužil [2].            

Tento nástroj je tedy nejúčinnějším, ale zároveň také co do množství adresátů 

nejomezenějším prostředkem. Dokáže komunikaci obohatit o řadu neverbálních, vizuálních 

stránek, jako jsou gestikulace, mimika, pohyb a držení těla, oblečení včetně doplňků, ale 

také zařízení místností či prostředí, a dokonce také čichové a hmatové vjemy. Působí tedy 

komplexně na více smyslových orgánů současně. V situacích, ve kterých jemné nuance 



                                   Slavomír Rajm: Marketingová komunikace  

 

2010 18

mohou hrát rozhodující roli, kdy se jedná o komplex problémů, o jejich detailní analýzu 

nebo o přípravná, úvodní setkání, je tento způsob komunikace nenahraditelný. Jedná se o 

velmi dynamickou formu umožňující sdělit věci s mimořádným osobním zaujetím a zároveň 

sledovat bezprostřední reakce partnerů, díky níž jsou obě strany schopny vzájemně se 

maximálně poznat, přiblížit se a pochopit vzájemná stanoviska, dospět k novým poznáním a 

pohledům, k hlubšímu projednání problému a nalezení optimálního řešení [1].            

Osobní prodej je typický pro některé druhy zboží dlouhodobé spotřeby a služeb. Velmi 

rozšířený je při prodeji mezi výrobci a případně distributory průmyslového zboží, kdy je 

každý produkt komplexem, často vzniklým na zakázku. 

Zvláštním případem osobního prodeje je multilevel marketing, u nás označovaný jako 

strukturní obchod nebo také jako víceúrovňový marketing. Jedná se o přímý prodej 

prostřednictvím distribuční sítě nezávislých distributorů, kteří postupně získávají a zaučují 

další spolupracovníky, prodejce a partnery. Jejich atraktivní příjmy se odvozují jednak 

z úspory nákladů na jejich činnost a hlavně z rozdílu mezi maloobchodními a 

velkoobchodními cenami.  

Podobně jako u jiných nástrojů marketingové komunikace ani v případě multilevel 

marketingu by nemělo překvapovat jeho víceznačné chápání a zařazování. Kromě 

uvedeného osobního prodeje bývá totiž někdy považován za součást přímého marketingu. 

Vedle již zmíněné komunikační operativnosti a efektivnosti je u osobního prodeje 

podstatná také komplexní prezentace produktu, jeho předvedení, důkladné, názorné a 

praktické seznámení zákazníka s jeho používáním. Osobní prodej podtrhuje důležitost a 

jedinečnost jak samého nabízeného produktu, tak také osloveného zákazníka. 

Osobní prodej je však zároveň speciální formou distribuce, která odpovídá výjimečným 

vlastnostem a kvalitě nabízeného produktu a jeho výjimečné ceně. To, zda jsou tyto 

charakteristiky skutečné či pouze deklarované, však není pro vlastní komunikaci podstatné. 

Exkluzivitu osobního prodeje ale náležitě podtrhuje specifická forma distribuce, která 

probíhá zcela mimo běžnou síť [2]. 

Osobní prodej by vždy měl být prováděn citlivě a ohleduplně. Oslovený zákazník by 

neměl mít pocit lapené oběti, která je obchodníkovi vydána na milost a nemilost. Prodejce 

by na své klienty neměl působit nátlakově, nýbrž spíše v roli zasvěceného informátora a 
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partnera, který svým zákazníkům podává potřebné informace, vysvětluje jim způsob použití 

a předvádí mimořádný produkt. Právě touto mimořádností prezentace a prodeje je 

mimořádnost produktu dále zdůrazněna a podtržena. S propagací a zejména s prodejem 

těchto produktů se totiž zákazník běžně nemůže setkat [2].                      

Největší nevýhodou je, že osoby, které spolu chtějí takto komunikovat se musí setkat ve 

stejném čase na stejném místě, což nebývá vždy jednoduché a možné. Výhodou osobního 

prodeje naopak může být, že nemusí probíhat jen na konkrétních místech jako například 

v pracovně či v domácnosti, ale třeba při návštěvě určité kulturní, sportovní či společenské 

události, kdy jednání probíhá ve zcela jiné, mnohem příznivější atmosféře a obsah může 

nabývat zcela nových významů [1].            

 

3.5 Přímý (direct) marketing 

Představuje velmi dynamickou a perspektivní formu marketingové komunikace. 

Vychází z co nejpřesnější segmentace trhu, koncentrace na přesný segment a jasně 

deklarované optimální pozice. Rozvoj a dostupnost výpočetní a komunikační techniky dnes 

firmám umožňují soustavnou komunikaci se zákazníky. Jedná se o interaktivní komunikační 

systém, který využívá jedno nebo více komunikačních médií k vyvolání efektivní reakce 

v libovolné lokalitě, na každém trhu, v každém místě. Zákazník v tomto případě již na trh 

nemusí chodit, neboť nabídka přichází za ním – do jeho domu, na pracoviště. Patří sem např. 

katalogový prodej, televizní, rozhlasová či tisková inzerce [2].            

Vzhledem k tomu, že nejpoužívanějším médiem při této formě marketingu bývá telefon, 

hovoří se někdy také o telefonním marketingu anebo zkráceně o telemarketingu. Jedná se o 

nejrozšířenější náhražkou osobní komunikace. Odstraňuje prostorové bariéry, díky mobilním 

telefonům můžeme hovořit prakticky na jakémkoliv místě a v jakémkoliv čase. Má však také 

ale omezení. Především jde zejména o auditivní komunikaci, tedy bez vizuálních či dalších 

vjemů, což však může být naopak v některých situacích výhodné. Telefonování je vhodný 

způsob komunikace pro domluvu jednání či návštěvy, připomenutí termínu setkání nebo 

naopak rychlé sdělení nenadálé změny, či odložení schůzky [1].            

Na druhé straně je jasné, že tradiční forma telefonické komunikace poskytuje zcela 

minimální důvěryhodnost. Nikdy si nemůžeme být podle hlasu jisti, zda skutečně hovoříme 
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s tím, kdo se nám takto představil. Nevíme také, kolik dalších lidí tento rozhovor poslouchá 

nebo zda si ho někdo nenahrává. Může být také problém se dotyčnému vůbec dovolat 

(vypnutý telefon, číslo není uvedeno v telefonním seznamu, má obsazeno a podobně). Sotva 

si také můžeme být jisti, jestli voláme ve vhodnou dobu nebo nakolik bude ochoten s námi 

takto hovořit.  

Na rozdíl od telefonu panuje mezi lidmi určitá rezistence vůči novější vizualizované 

podobě telefonování – videofonu. Zde lze kromě auditivní komunikace využít i vizuálního 

vjemu.    

Nové možnosti do dalšího rozvoje telefonování přinesla podoba mobilních telefonů. 

Právě ony jsou již dnes schopny nabídnout vizuální doplnění této zprostředkované podoby 

osobního jednání. 

Další zprostředkovaný způsob komunikace představují dopisy. Poštovní styk je starý 

několik tisíciletí a jeho principy se téměř nezměnily. Předávání písemné zprávy v podobě, 

v jaké ji odesílatel připravil. Dnes patří dopisy díky neustálému celosvětovému růstu cen 

poštovních služeb k finančně i časově náročným formám komunikace. Dodávají však 

adresátovi jedinečný pocit důležitosti a závažnosti našeho sdělení a jsou také vhodné, jde-li 

nám o navázání nového kontaktu, o představení určité nabídky. Nové možnosti nabízí i zde 

počítače a kopírovací technika. S jejich pomocí lze snadno připravit velké množství dopisů, 

které si zachovají formu osobního sdělení, počínaje jmenným oslovením adresáta a 

vlastnoručním podpisem odesilatele konče. Navíc se obracíme přesně na skupiny občanů, 

které potřebujeme oslovit. Tyto directmailové principy jsou dnes v rámci marketingové 

komunikace považovány za velmi účinné [1]. 

Novějšími podobami písemného sdělení jsou telegraf, fax, elektronická pošta, u 

mobilních telefonů krátké textové zprávy. Zejména při využití počítačů a počítačových sítí 

mohou oproti dopisu vynikat rychlostí, případně i nižšími náklady. Zároveň však jsou méně 

osobní a více zprostředkované elektrotechnikou. Navíc opět si nemůžeme být nikdy úplně 

jisti, kam nakonec naše zpráva dorazila, kdo nám ji skutečně napsal a poslal, či kdo všechno 

se s ní seznámil. Zejména v případě faxu a e-mailu nemusí být, podobně jako u telefonování, 

kvůli přetíženosti telefonních linek vůbec jednoduché navázat spojení. Stejně tak přístroj 

příjemce nemusí být vždy v provozu, může být vypnutý, došel v něm papír, server má 

poruchu apod. Další těžkosti může vyvolat šum během přenosu od komunikátora ke 
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komunikantovi, který se v případě faxu projeví méně kontrastním tiskem určitých částí textu 

nebo obrázků, nebo při e-mailu dochází při jiném softwarovém vybavení ke změnám 

některých znaků a písmen v jiné symboly. Proto je vhodné pokaždé pro jistotu ještě 

telefonicky ověřit, zda zpráva dorazila a v jakém stavu, případně poslat vytištěnou kopii 

poštou. Bude sice doručena později, ale zpřesní a vyjasní případné nečitelné či 

nesrozumitelné části. 

Schůze, zasedání, mítinky jsou nejrozšířenější při komunikaci ve skupině. Jsou náročné 

už tím, že účastníci jsou na nich přítomni osobně a musí zde trávit svůj drahocenný čas. 

Zároveň však kolektivní účast může přinést nové podněty a nápady. Těmito formami 

komunikace lze nesporně osobně oslovit větší množství lidí. Jejich program však musí být 

předem dobře připraven a jednání by se mělo řídit stanoveným časovým harmonogramem. 

Jejich novějšími podobami jsou telekonference, kdy skupina účastníků z různých míst je 

ve stejném čase propojena telefonními linkami a jejich prostřednictvím se navzájem 

domlouvá. Obdobou je setkání v prostředích připomínajících televizní studio, kde vedle 

mikrofonu jsou také monitory a kamery. V tomto případě hovoříme o videotelekonferenci. 

Internet zase nabízí počítačové konference. Princip skupinového setkání zůstává stejný, díky 

elektrotechnice lze překonávat prostorové a časové překážky. 

V současnosti jsme na prahu dalších, zcela zásadních změn v oblasti komunikace. Stále 

více se hovoří o multimédiích integrujících psaný či čtený text s grafickými obrázky, 

fotografiemi, animacemi, videozáběry a zvukem do jednoho interaktivně propojeného celku. 

V zásadě se jedná o spojení počítačů, televize a datových nosičů jako např. kompaktní disky, 

přenosné flash, či hard disky. Právě počítače umožňují v tomto pojetí s informacemi dále 

pracovat, zpracovávat je, a to navíc v rámci pouze jediného počítačového systému. Jeho 

výraznou předností je především to, že se jedná o interaktivní komunikaci, kdy příjemce se 

může celého procesu aktivně zúčastnit [1].                
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4. Analýza současného propagačního programu vybrané 

společnosti 

Jak již bylo řečeno MBB TECHNIK spol. s. r. o. se zabývá zakázkovou kovovýrobou. 

Pro komunikaci využívá následující nástroje. 

4.1 Internet 

Pokud má zákazník zájem o takovéto služby, zadá v internetovém vyhledavači klíčové 

slovo (např. nástrojárny, střižné lisovací nástroje, elektroerozivní obrábění, nebo zakázková 

kovovýroba). Vyhledavač vygeneruje seznam firem zabývající se touto výrobou. V seznamu 

si pak zákazník může vybrat vhodnou firmu pro zadání požadované zakázky.  

 Pro tento účel MBB TECHNIK spol. s. r. o. hradí ročně 17 až 20.000 Kč na adresu 

správce portálu Seznam.cz, který pak společnost vede v seznamu firem zabývajících se 

výrobou stejného, nebo obdobného zaměření. Uvedená výše částky je minimální hodnota 

potřebná pro umístnění firmy v seznamu. Výše zaplacené roční částky určuje v jakém pořadí 

je v seznamu firma umístěna a zda je název např. uveden tučnějším písmem, nebo 

zvýrazněný barvou, tak aby se odlišil od ostatních a zákazníka by pak firma na první pohled 

upoutala.     

Pokud si tedy zákazník zvolí vybranou společnost, otevřou se mu internetové stránky, 

kde nalezne údaje potřebné pro vzájemnou komunikaci. 

Při telefonickém, nebo e-mailovém kontaktu sdělí zákazník svůj požadavek a dostane 

odpověď, zda je společnost schopna zakázku realizovat, či ne. Pokud bude realizovatelná, 

zašle zákazník většinou elektronickou poštou své požadavky jako množství výrobků, 

technickou dokumentaci (výkresy s rozměry, zvolený druh materiálu, tepelné zpracování, 

druh opracování) a termín dodání. Na základě dokumentace je pak vytvořena cenová a 

termínová nabídka, která je zaslána zákazníkovi a ten se pak dle konkurenčních nabídek 

rozhodne, zda využije služby nebo ne. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, jsou webové stránky (viz Obrázek 

5) společnosti MBB TECHNIK určeny především úzkému okruhu veřejnosti. Návštěvník 

těchto stránek si je může nastavit ve čtyřech různých jazycích. Obsahují kontaktní adresu, 

telefonní čísla na jednotlivé provozovny a e-mailovou adresu. Dále lze na stránkách nalézt 

snímky s ukázkami výrobků, možnosti výroby, soupis strojního a softwarového vybavení. 
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 Obsah webových stránek je velmi důležitý a jeho obnovování je značně náročné, proto 

byla tvorba webových stránek MBB Technik spol. s.r.o. ponechána odborníkům na design i 

strukturu obsahu stránek. 

Na následujícím obrázku je zobrazena ukázka z webových stránek společnosti 

Obrázek 5 – titulní webová stránka společnosti 

 

Pramen:[www.mbbtechnik.cz]-4 

        

4.2 Vizitky 

Efektivní prezentace firmy vyžaduje nejrůznější tištěné materiály, jejichž 

prostřednictvím komunikuje s veřejností. Jednou z nejzákladnějších tištěných forem 

komunikace tvoří vizitka 
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Na přední straně vizitky MBB Technik spol. s.r.o.,  v její 

horní části, nalezneme na bílém podkladě logo společnosti, pod 

ním je uveden druh výroby na kterou se specializuje. V dolní 

polovině vizitky je uveden obchodní zástupce a kontaktní 

informace jako je adresa, telefon, fax a e-mailová adresa. Tato 

strana je zpracována černobíle, aby barvy neodváděly 

pozornost zákazníka od textu. Pouze specializace je zvýrazněna 

červeným pruhem a logo firmy je rovněž provedeno v červené 

barvě. Vizitka je zobrazena na obrázku č. 7.  

 

 

4.3 Nabídka služeb 

Obchodní zástupci společnosti vyhledávají v internetu firmy (své potencionální 

zákazníky), to mohou být např. lisovny, firmy pro výrobu komponentů automobilového 

průmyslu a podobně. Takto vyhledaným firmám pak je zasílána nabídka v elektronické 

podobě, nebo se firma kontaktuje telefonicky, osobně, případně zasláním nabídky poštou. 

Další možností k vyhledávání je využití vlastní databáze (tzv. databox), kde jsou uvedeny 

informace o minulých i stávajících zákaznících. Výběr je prováděn na základě rozhodnutí 

obchodního zástupce společnosti. 

Využití osobního prodeje je při prvním kontaktu s potencionálním zákazníkem 30 %, 

zbylých sedmdesát procent je rovnocenně rozděleno mezi kontakt telefonický a e-mail. Při 

zájmu zákazníka o nabízené služby procento osobního prodeje stoupá. Jedná se o velmi 

účinný nástroj marketingové komunikace zejména při budování preference, akce a 

přesvědčení u zákazníka. MBB Technik spol. s.r.o. klade velký důraz na tento nástroj, jehož 

využití je závislé na schopnostech obchodního zástupce.   

 

 

 

Pramen:[www.mbbtechnik.cz]-4 

 

Obrázek 6 – Vizitka MBB TECHNIK 
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4.4 Podpora prodeje    

   

     V rámci osobního kontaktu se svými 

zákazníky společnost MBB TECHNIK využívá i 

nástrojů podpory prodeje. Jedná se především o 

dárkové předměty jako např. tužky nebo 

zapalovače s logem společnosti, ale také vlastní 

výrobky jako je např. lžíce na nazouvání bot (viz 

Obrázek 8), která je rovněž opatřena logem 

firmy. 

 

Dalším využívaným nástrojem jsou množstevní slevy, které firma poskytuje svým 

stálým zákazníkům. Poskytnutí slevy je závislé na tom, o jak váženého zákazníka jde, výše 

slevy se určuje podle objemu zakázky. Využívanou možností při osobním kontaktu je i 

pozvání klienta na oběd, ovšem tato možnost se využívá jen při větších zakázkách a využití 

je závislé na konkrétní situaci a uvážení obchodního zástupce.   

Společnost dále při prezentaci svých služeb nabízí zákazníkům možnost exkurze do 

provozoven. Tato možnost je však využívána pouze při větších zakázkách, kdy se klient 

chce přesvědčit, zda je v možnostech společnosti zakázku realizovat. 

V neposlední řadě v rámci udržení dobrého jména MBB TECHNIK spol. s.r.o. zasílá 

svým zákazníkům blahopřání k významným datům, jako je například Nový rok. 

  

4.5 Reklamace 

K zachování dobrého jména společnosti a uchování si zákazníků MBB TECHNIK 

nabízí v případě reklamace několik možností, výhodných pro obě strany. Pokud dojde 

k takové události, naskýtají se takové možnosti, že se reklamovaný výrobek může opravit 

(pokud je oprava reálná), nebo se vyrobí nový. Další možností je sepsání tzv. dobropisu, kdy 

na základě tohoto klient při další zakázce zaplatí o reklamovaný výrobek méně.  

Obrázek 7 - Lžíce na obouvání bot 

Pramen: [www.mbbtechnik.cz]-4 
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 5. Návrhy a doporučení 

Současný propagační program společnosti MBB TECHNIK je založen především na 

osobní, telefonické a e-mailové komunikaci se stávajícími a potencionálními zákazníky. 

Tento přístup je často hodnocen jako efektivní a působivý. Nevýhodou však je, že zaujme a 

osloví pouze malý okruh lidí, výjimku tvoří webové stránky, které jsou dostupné široké 

veřejnosti.  

 

5.1 Návrh reklamního spotu 

Mým cílem je doplnit komunikaci společnosti o prvek, který zaujme širší veřejnost. 

Zvolil jsem reklamu v rádiu, která zaujme větší spektrum lidí a i když zakázková 

kovovýroba je určena pouze úzkému okruhu, měla by právě takováto reklama upozornit na 

vybranou společnost, vyzdvihnout ji nad ostatními a podnítit zájem o využití jejích služeb.  

Výhodou takovéto reklamy je, že může zastihnout posluchače kdekoliv, např. v práci, 

doma, na cestě podobně.  

Při schvalování rozhlasového spotu se musí firma zaměřit na to, zda: 

• spot nabízí příběh, rozhovory; 

• je jako základ pro spot použita reálná situace; 

• se ve spotu mluví srozumitelnou řečí tak, aby jí cílový segment porozuměl; 

• je text namluven přirozenými a důvěryhodnými hlasy; 

• je délka spotu optimální (maximální délka by neměla přesáhnout 60 sekund). 

 

Pro zpracování reklamního spotu společnosti MBB TECHNIK bylo vybráno rádio 

Impuls. Toto rádio je soukromá celoplošná stanice hudebně informačního charakteru. Ve 

výsledcích Media Projektu za období 01. 07. 2009 až 17. 12. 2009 bylo toto rádio 

vyhodnoceno jako nejposlouchanější z celoplošných stanic s podílem na trhu 12,1 % [5]. 

K výrobě reklamního spotu jsem vybral dobu trvání 20 sekund, bude namluven jedním 

hercem s hudebním pozadím. Tento spot bude vysílán denně na rádiu Impuls severní Čechy 
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v období od 01. dubna 2010 do 30. dubna 2010, každý první den v časovém pásmu 9 až 12 

hodin a každý druhý den v 15 až 19 hodin [5].  

Návrh textu spotu: „MBB technik společnost s ručením omezeným, výroba nástrojů, 

forem a elektroeroze, kvalitně, rychle a přesně zrealizujeme Vaši zakázku. Kontakt 

naleznete na stránkách www.mbbtechnik.cz“.   

 

Tabulka č. 7: Ceník reklamního vysílání rádia Impuls pro severní Čechy  

 

Časové pásmo 5-6 6-9 9-12 12-15 15-19 19-20 20-22 22-24 

Impuls severní 
Čechy 

450 1.200 1.200 1.100 1.100 700 500 350 

    Pramen: [http://www.impuls.cz/text/cenik/32] 

 

Tabulka č. 8: Ceny za odvysílání reklamního spotu 

            Čas   Kč/1 odvysílání   Počet odvysílání       Kč celkem 

   od 9 do 12 hod.            1.200              15          18.000 

   od 15 do 19 hod.            1.100             15          16.500 

          Pramen: [http://www.impuls.cz/text/cenik/32] 

 

Odvysíláno bude tedy celkem 30 spotů v celkové hodnotě 34.500,- Kč. 

Náklady na výrobu spotu činí 2.000,- Kč. 

Celkové náklady na výrobu a odvysílání reklamního spotu pro společnost MBB 

TECHNIK činí 36.500,-Kč. 

Doplnění komunikačního programu společnosti o prvek reklamního spotu v rádiu je 

navržen v časovém období jednoho měsíce. Pokud by doplněk zaznamenal kladný výsledek, 

je možné jej prodloužit, nebo využít celoplošné vysílání rádia Impuls po celé ČR.  
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5.2 Rozšíření exkurzí 

MBB TECHNIK spol. s.r.o. nabízí při prezentaci své činnosti možnost exkurze do 

provozoven pro své zákazníky. Tuto možnost ale využívají klienti, kteří zadali firmě 

zakázku většího rozsahu, aby se přesvědčili, zda je v možnostech společnosti zakázku 

realizovat. 

Takovéto exkurze by společnost mohla nabídnout i školám. Z žáků by se jednou mohli 

stát potencionální zákazníci, kteří by využili možnosti společnosti. Zmínka o nabídce 

exkurze by byla uvedena jak na webových stránkách MBB TECHNIK spol. s.r.o., ale také 

společnost sama by rozesílala školám tuto nabídku. Vzhledem k tomu, že veškeré školy mají 

k dispozici internetové připojení, postačilo by zasílání prostřednictvím e-mailu. Toto řešení 

vyžaduje pouze minimální náklady spojené s provozem internetového připojení a může 

společnost zviditelnit. 
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6. Závěr 

 Marketingová komunikace pomáhá firmám nabízet a prodávat své výrobky a služby, o 

kterých by se spotřebitel ani nedozvěděl. Díky marketingové komunikaci dochází k přenosu 

informací a k ekonomickému rozvoji. Na komunikaci se klade stále větší důraz a investují se 

do ní stále větší finanční prostředky. Návratnost investic nebývá okamžitá a pouze čas 

ukáže, jak je zvolená komunikace účinná či ne. Je třeba neustále vyhledávat nové způsoby, 

kterými bysme zákazníka zaujaly. 

Ve své práci jsem se zaměřil na využití marketingové komunikace firmou zabývající se 

zakázkovou kovovýrobou. Pro názorný příklad jsem zvolil MBB TECHNIK spol. s.r.o., jejíž 

hlavní náplní je výroba nástrojů, forem a elektroerozivní obrábění. Nejvyužívanějším 

nástrojem marketingové komunikace touto společností je osobní prodej, kde v hlavní míře 

záleží na schopnostech obchodního zástupce a jeho komunikaci se zákazníkem. Dalším 

důležitým kritériem je spokojenost zákazníka s činností společnosti, to znamená kvalitně, 

přesně a v daném časovém termínu odvedená práce. Pokud je práce provedena dle představ 

zákazníka, společnost si udělá dobré jméno a zákazník ji pak upřednostňuje před 

konkurencí, protože s ní je spokojen.   

Tento druh činnosti bývá určen úzkému okruhu veřejnosti, vybraná společnost využívá 

takových komunikačních nástrojů, jako je osobní prodej, vizitky, telefon, dopisy nebo e-

mail. Dalším využívaným prvkem je poskytování informací veřejnosti prostřednictvím 

webových stránek. Pokusil jsem se využít prvku oslovujícího širší veřejnost v podobě 

reklamy v médiu, v tomto případě rádiu. Tento prvek informuje potenciálního zákazníka o 

společnosti, aniž by takovéto informace musel složitě vyhledávat.  

Závěrem lze říci, že před výběrem komunikačních prvků, ze kterých se bude skládat 

marketingová komunikace by si měla firma vždy stanovit základní cíle, kterých chce 

dosáhnout, jakou cílovou skupinu chce oslovit a jaké potřeby chce uspokojit. Díky jasnému 

stanovení cílů se lépe vybírá komunikační prvek. Jsou-li dobře zvoleny komunikační 

nástroje, dá se očekávat jejich účinnost. Nutno poznamenat, že ani sebelepší propagace 

nemůže úspěšně ovlivnit prodej nekvalitních výrobků či služeb a bez dobré propagace se 

bude špatně prodávat sebekvalitnější výrobek či služba. 
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