
 



 



 



 



Abstrakt 
Předmětem mé práce je marketing a komunikační mix. Práce je rozdělena na praktickou a 

teoretickou část. V teoretické části jsou rozvedeny pojmy marketing a marketingová 

komunikace a zároveň popisuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu. V praktické části je 

popsán vybraný podnik, jeho historie, produkce a příklad jeho komunikačního mixu. 
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Abstract 
The goal of this thesis is marketing and communication mix. Thesis is divided into a 

theoretical and practical part. The theoretical part concerns terms marketing and marketing 

communication and describes individual components of communication mix. In practical part 

is described selected company, history of company, its production and example of 

communication mix. 
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Úvod 
 

Na trzích se často setkáváme se situací, kdy objem nabídky zboží či služeb převyšuje 

poptávku. Tato situace je velmi vhodná pro zákazníky, jelikož Ti mají mnoho možností 

výběru a cena je přitom díky přebytku tlačena dolů. Z pohledu výrobců a poskytovatelů je tato 

situace ale velmi obtížná. Musí se pokusit prosadit svůj produkt, odlišit jej od konkurenčních 

a informovat o jeho existenci potencionální zákazníky. Z toho plyne zvýšená důležitost 

marketingu jako takového a komunikačního mixu, strategie pro „protlačení“ výrobku na trh. 

 

Cílem této práce je představit, co je a čím se zabývá marketingový mix, jaké jsou možnosti 

marketingové komunikace a na konkrétní firmě ukázat, jak může firma využít 

marketingových možností. 

 

První část práce se zabývá pojmem marketing a marketingovým mixem. Definuje tyto pojmy 

a představuje všechny části, které pod oba pojmy spadají. Je podrobněji rozvedeno, co to 

znamenají koncepty „4P“ a „4C“ a jak se díky jim může firma řídit. 

 

Druhá část práce se zabývá vlastní marketingovou komunikací. Pojednává o tom, jak produkt 

efektivně představit veřejnosti a nejen ji informovat o jeho existenci, ale jak udržovat její 

povědomí o výrobku a podobně. Dále uvádí, jaké prostředky patří do komunikačního mixu. 

Rozvádí tak pojmy jako reklama, podpora prodeje, přímý marketing a podobně. 

V neposledním případě práce uvádí rozdíly mezi spotřebním a business trhem, trhem 

koncových zákazníků a trhem firemním, které je také nutné rozlišovat při tvorbě mixů. 

 

Třetí část práce pojednává o skutečné společnosti a jejich marketingových aktivitách. Pro 

popis jsem si vybrala společnost ArcelorMittal, jednoho z největších hutních podniků. 

Pojednávám o historii firmy, uvádím hlavní předměty podnikání a snažím se identifikovat 

hlavní konkurenty podniku. Samozřejmě se zabývám komunikací firmy a využití v praxi. 
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1 Marketing a marketingový mix 
 

Marketing je společenský řídící proces. Je to vztah mezi nabízejícím a poptávajícím. Je úzce 

spjat s tržní ekonomikou a vyvíjí se s vývojem ekonomik každé země. 

 

Existuje několik definic marketingu: 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivnění a v konečné 

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím 

splnění cílů organizace. " 

Schulz, Don E. 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s 

ostatními. " 

Philip Kotler 

 

Americká marketingová asociace (American marketing association) nabízí následující 

formální definici: ,,Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování 

a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby 

z nich měla prospěch firma a držitelé akcií.“                                                                           [7]                                             

 

Jeden z klíčových nástrojů marketingu je marketingový mix. 

 

Definice marketingového mixu podle Philipa Kotlera je, že: 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu." 

 

Termín marketingový mix použil poprvé N. H. Borden v roce 1948. Šlo mu o jasné vyjádření 

skutečnosti, že marketingové aktivity nelze ve firmě chápat jako pouhou sumu jednotlivých 

opatření, nýbrž jako komplexní záležitost, kdy výsledný celek, má-li být úspěšný, musí být 

harmonicky propojen. Marketingový mix tvoří čtyři řiditelné proměnné, jejichž výsledkem je 

nabídka podniku, která má za úkol uspokojit cílový trh.                                                   [3, 13]                                                              
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Jde o soubor kontrolovaných marketingových proměnných připravených k tomu, aby 

produkce firmy byla co nejbližší přáním cílového zákazníka. Marketingový mix tak sestává ze 

všeho, čím firma může ovlivnit poptávku po své nabídce. Hlavní možnosti nabízejí čtyři 

skupiny proměnných, označovaných v marketingové literatuře jako „čtyři P": 

• produkt (product), 

• cena (price), 

• místo-distribuce (place), 

• propagace (promotion).                                                                                                [3]                                                              

 

Obr. 1.1 představuje marketingové nástroje spadající pod jednotlivá P.                               [10]                                                              

Výrobek – cokoli co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může 

uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, 

organizace a myšlenky.                                                                                                          [10]                                                              

 

Cena -  představuje sumu peněz, kterou musí zákazník vynaložit, aby výrobek získal.         [9]                                                              

 

Distribuce - zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal pro cílové 

zákazníky fyzicky dostupným.                                                                                                 [9]                                                      

Obr. 1.1 : Složky marketingového mixu, tzv. 4P. [7]                                                              



4 
 

Komunikace - činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti 

klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu. Viz.marketingová komunikace.       [10]                                  

 

Každá z těchto proměnných představuje rozsáhlý okruh otázek. Často se v literatuře označují 

jako další, řekli bychom dílčí mixy – tedy produktový mix, cenový mix, distribuční mix a 

propagační (komunikační) mix.                                                                                               [3]                                                                  

 

Čtyři hlavní oblasti, neboli čtyři P, tvoří základní, možno říci klasickou podobu 

marketingového mixu. Kromě toho se však můžeme často setkat také s rozšířeným 

marketingovým mixem. Například Ph. Kotler v polovině 80.let marketingový mix 

v souvislosti se zavedením pojmu megamarketing upozorňujícím na politické stránky 

marketingového prostředí hned o dvě další P – první označuje politickou moc (political 

power) a druhé formování veřejného mínění (public opinion formation).  Setkáváme se však i 

s dalším názorem, který má jisté racionální jádro. Říká, že koncepce 4P bere v úvahu pohled 

prodávajícího, nikoliv kupujícího.  Z hlediska spotřebitele by tedy měl být marketingový mix 

popsán spíše jako koncept 4 C:  

 

4 P: 4 C: 
výrobek (product) řešení potřeb zákazníka (customer solution) 
cena (price) náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 
distribuce (place) dostupnost řešení (convenience) 
komunikace (promotion) komunikace (communication)                                          [3, 9]                                                                 

 
Robert Lauterborn doporučoval, aby prodejci nejprve pracovali se 4 C, než určí 4 P.  Jakmile 

má marketingový pracovník promyšlenou podobu 4 C z hlediska cílového zákazníka, je 

mnohem snadnější určit 4 P. Vítězí ty společnosti, které uspokojí potřeby zákazníka 

ekonomicky, dostupně a s využitím efektivním komunikace.                                           [8, 10]                                                                  

 

Pro dnešní úspěšné společnosti, ať už velké či malé, ziskové či neziskové, domácí či 

mezinárodní, je společný silný vliv a oddanost marketingu. Mnoho lidí si marketing 

představuje jen jako prodej nebo reklamu. Marketing však kombinuje mnoho aktivit – 

marketingový výzkum, vývoj produktu, distribuci, cenovou politiku, reklamu, osobní prodej a 

další činnosti, které mají za cíl vycítit, vykonat a vyplnit potřeby zákazníků a součastně 

naplnit cíle společnosti. Marketing se snaží přilákat nové zákazníky slibem mimořádné 

hodnoty a udržet si zákazníky stávající zajištěním jejich spokojenosti.                                [10]                                                                  
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2 Marketingová komunikace 
 

2.1 Komunikace 

 

V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale také ho náležitě představit 

zákazníkům. Celý marketing je založen na komunikaci. Vlastně staví na neustálé komunikaci 

se zákazníkem. Význam komunikace v  marketingu dokládá i skutečnost, že se stále častěji 

hovoří o marketingové komunikaci. Za to bývá v užším smyslu slova pokládáno to, co 

v marketingovém mixu obvykle zahrnuje propagace, respektive komunikační mix.              [3]                                                                  

 

2.2 Základní formy komunikace 

 

Osobní komunikace je přímá forma komunikace. Pro osobní formu komunikace jsou 

používány termíny: komunikace tváří v tvář nebo komunikace 1:1. Podstatou procesu je 

fyzická přítomnost obou základních subjektů komunikace, která může vést k větší důvěře, 

větší otevřenosti a ochotně spolupracovat, příjemce se cítí být přímo osloven, do jisté míry je 

tedy nucen bezprostředně reagovat.  Výhodou osobní komunikace je okamžité vyhodnocování 

zpětné vazby a možnost přizpůsobovat komunikaci s cílem zvýšit její účinek. Nevýhodou 

osobní komunikace jsou vysoké finanční náklady na jedno oslovení. V daném časovém 

intervalu můžeme oslovit omezený počet lidí.  

Pro masovější způsob oslovení příjemců komunikačního procesu využíváme neosobní 

(masovou) komunikaci. 

Neosobní komunikace je někdy také označována jako nepersonální forma komunikace. Tato 

komunikace využívá k přenosu sdělení komunikačních kanálů, které umožňují předat sdělení 

velké skupině potenciálních i současných zákazníků přibližně ve stejný okamžik, čímž snižuje 

vynaložené náklady v přepočtu na jednu oslovenou osobu, ačkoliv jejich absolutní výše může 

být velmi vysoká. Neosobní forma komunikace přináší méně průběžnou zpětnou vazbu a 

vyšší náklady, které je nutno vynaložit na její zjišťování. Proto musí být vstupem dobře 

provedena segmentace, výzkum trhu, mediální výzkum. 

Každá z nich má své přednosti i nevýhody, které je nutno respektovat při přípravě a realizaci 

strategie komunikačního mixu.                                                                                            [2, 5]                                                                  
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2.3 Komunikační strategie 

 

Rozeznáváme dvě základní strategie – push (tlaku) a pull (tahu). 

Strategie tlaku (push-strategie) se snaží produkt protlačit přes distribuční kanály ke 

konečnému zákazníkovi. Staví hlavně na osobním prodeji a na podpoře prodeje. Producent 

přesvědčí prodejce o výhodnosti svého produktu a ti následně v tomto smyslu dále působí na 

zákazníky. V praxi využívají strategii tlaku spíše velké, na trhu zavedené a kapitálově silné, 

často nadnárodní firmy. 

Strategie tahu (pull strategie) chce naopak nejprve vzbudit zájem zákazníků, vyvolat 

poptávku po přitažlivém produktu. Sází především na reklamu a publicitu ve sdělovacích 

prostředcích, jež vyvolávají zájem a žádost zákazníků, kteří se poptávají po produktu u 

maloobchodníků. Ti přenášejí požadavky zákazníků dále na velkoobchodníky, či dokonce 

přímo až na samotné výrobce. Strategie tahu se v praxi objevuje v prvé řadě u malých, 

začínajících a na podněty trhu vnímavých firem.                                                                     [3]                                                                       

 

I když jsou zde pull a push strategie prezentovány jako alternativní, řada výrobců zná pouze 

svou jednu, již vyzkoušenou. Např. na průmyslových trzích je téměř výhradně používána 

strategie push, u zásilkových obchodů zase naopak strategie pull. Úspěšné firmy používají 

různých kombinací obou strategií pro různé produkty a značky.                                           [12]                                                                       

 

Obě mohou podobně používat stejných propagačních nástrojů, ale v jiném kontextu. Obě 

strategie vycházejí z nátlaku, centrální roli hraje distribuce. Samotná účinnost propagace se 

sice někdy může projevit okamžitě, ale zpravidla je k jejímu působení třeba delší časové 

období.                                                                                                                                      [3]                                                                       

 

2.4 Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a 

přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim – přímo nebo nepřímo – výrobky a značky, které 

prodávají. Marketingová komunikace představuje v jistém smyslu ,,hlas“ značky a je 

prostředkem, jimž lze podnítit dialog a vytvářet vztahy se spotřebiteli. Marketingová 

komunikace vykonává pro spotřebitele mnoho funkcí. Spotřebitelům může být řečeno nebo 

ukázáno, jak a proč se výrobek používá, jakým druhem osob, kde a kdy.                              [7]                                                                      
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Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou firma 

používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých 

skupin veřejnosti. Pro marketingovou komunikaci je charakteristické, že jde o komunikaci 

primární, jejím smyslem je především komunikovat, něco sdělovat, jejím úkolem je 

stimulovat a podpořit prodej výrobků a působit v souladu s ostatními složkami 

marketingového mixu. Cílem marketingové komunikace je sice primárně zvyšovat 

informovanosti spotřebitelů o nabídce, ale její úkol je podstatně širší. Má totiž možnost 

zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti produktu, přesvědčit zákazníky k přijetí 

výrobku, služby či ideje a upevňovat trvalé vztahy se zákazníky a další veřejností.               [2]                                                                       

2.5 Komunikační mix 

 

Specifická směs reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a public relations, kterou firma 

používá pro dosažení svých reklamních a marketingových cílů. Komunikační mix je součástí 

marketingového mixu podniku, tvoří ho jednotlivé komunikační nástroje a jejich vzájemná 

kombinace.   Marketingový komunikační mix – soubor nástrojů složený z reklamy, osobního 

prodeje, podpory prodeje a public relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci 

se zákazníky a splnění marketingových cílů.                                                               [9, 10, 14]                                                                     

2.6 Nástroje komunikačního mixu 

 

Marketingovou komunikaci charakterizujeme jako souhrnný komunikační program firmy, 

který tvoří jednotlivé složky nebo jejich kombinace. Obdobně jako u jiných částí marketingu 

ji tvoří jednotlivé nástroje v podobě komunikačního mixu.  

Do komunikačního mixu patří: 

• reklama (advertising), 

• podpora prodeje (sales promotion), 

• public relations, 

• osobní prodej (personal selling), 

• přímý marketing (direct marketing).                                                                            [5]                                                                       

 

Všechny tyto nástroje marketingové propagace (komunikace) mají své vlastní odlišné cesty, 

jimiž podnik může sdělovat svým současným a také potenciálním zákazníkům vše, co 

považuje za potřebné a důležité.                                                                                               [4]                                                            
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2.6.1 Reklama 

 

Reklama je neosobní forma propagace uskutečňovaná prostřednictvím placených médií jako 

noviny, časopisy, rozhlas, televize, reklamní tabule (billboardy), plakáty, výlohy atd. Velkou 

výhodou je masovost těchto médií, především pak novin, televize a rozhlasu, a také rychlost 

působení na široký okruh potenciálních zákazníků.                                                               [15]                                                                

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo 

služeb. Reklama může být cenově efektivním způsobem rozšiřování sdělení, ať již za účelem 

vytvoření preference značky nebo výchovy lidí. Společnosti přistupují k reklamě různými 

způsoby. V ma1ých firmách se o reklamu stará někdo z prodejního nebo marketingového 

oddělení, kdo spolupracuje s reklamní agenturou. Velká společnost si často zřídí vlastní 

oddělení, jehož manažer podléhá viceprezidentovi marketingu. Úkolem oddělení je sestavovat 

reklamní rozpočet, vytvářet strategii, schvalovat reklamy a kampaně, provádět direct mailové 

kampaně, navrhovat způsob vystavení výrobků u prodejců a další formy reklamy. Většina 

společností používá externí agenturu, která jim pomáhá vytvářet reklamní kampaně, vybírat 

média a sjednávat s nimi ceny.                                                                                                 [7]                                                                       

Reklama patří k nejstarším a nejrozšířenějším nástrojům ovlivňujících nákupní rozhodování. 

Ottův slovník naučný (1888) definuje reklamu: ,, Reklama je veřejné vychvalování předmětů 

obchodních, uměleckých a podobně, jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty, 

vyvolávači, nosiči návěstí atd., zvláště pak časopisy“. Reklama je nejviditelnější a zároveň 

nejdiskutovanějším nástrojem masové komunikace.                                                               [5]                                                                       

V ČR se reklama řídí kodexem, který byl vydán Radou pro reklamu. Říká, že reklama nesmí 

navádět k porušování zákona, musí být slušná, čestná a pravdivá, musí respektovat zásady 

čestného soutěžení a nesmí snižovat důvěru spotřebitelů.                                                       [4]                                                                       

 

Reklama: 

• Dokáže oslovit široký okruh potencionálních zákazníků. 

• Dobře identifikuje a vytváří značku. 

• Sama o sobě neprodává, ale vytváří podněty pro spotřebitele. 

• Díky neosobnosti komunikace může být méně přesvědčivá a důvěryhodná. 

• Je pouze jednosměrnou formou komunikace, bez přímé zpětné vazby.                    [14]                                                                       
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Členění reklamy 

 

Reklama se nejčastěji dělí na výrobkovou a institucionální.                                                    [2]                                                                       

                                                

Výrobková (produktová) reklama – sdělení je zaměřeno na produkt, jejím cílem je 

zdůrazňování předností a výhod konkrétního produktu. 

Institucionální reklama ( Corporate Advertising) - podporuje koncepci, myšlenku, filosofii 

či dobrou pověst odvětví, podniku, osoby, míst či orgánu státní správy.                              [14]                                      

Formy (cíle) reklamy odvozené od životního cyklu produktu odpovídají čtyřem vývojovým 

etapám existence produktu na trhu: 

• Informativní (zaváděcí) reklama – jejím posláním je poskytnutí informací o 

produktu uváděném na trh. 

• Přesvědčovací reklama – cílem reklamy je upevnit postavení produktu na trhu, 

případně zvyšovat jeho tržní potenci. 

• Reklama připomínající – dostatečně zavedený a známý výrobek je připomínán a 

udržován v podvědomí spotřebitele. 

• Reklama srovnávací – je založena na porovnání produktu jedné firmy s produkty 

firmy konkurenční.                                                                                                       [5]                                                           

 

Reklamní média 

 

Jedním z důležitých rozhodnutí tvorby reklamní strategie je výběr správného média, které 

bude použito pro přenos reklamního sdělení.                                                                           [5]                                                                       

Reklamní praxe dělí média do dvou skupin na: 

• Masová média – umožňují neosobní komunikaci s velkým počtem jednotlivců bez 

přílišné interakce. 

 Vysílací – rozhlas a televize. 

 Tisková – noviny, časopisy. 

 Venkovní – venkovní reklama, balóny, plakáty, reklama na dopravních 

prostředcích. 

• Specifická média – reklamní předměty, výkladní skříně, internet apod. 
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V odborné literatuře se setkáváme se členěním podle kriteria působení na emoce člověka: 

• Horká média – intenzivně působící na emoce. Přijetí informace je závislé na 

expozici, spolupůsobící obraz, zvuk, hudba, mluvené slovo (televize, rozhlas). 

• Chladná média – zpravidla uchovatelná, rytmus přijetí informace si volí člověk sám, 

vnímání je nezávislé na expozici, omezeně působí na emoce člověka (noviny, 

časopisy). 

S rozvojem elektronických médii se používá i rozdělení na: 

• Elektronická média – televize, rozhlas, video, internet, teletext. 

• Klasická média – časopisy, noviny, venkovní reklama, obaly. 

 

Zvláštní kategorii tvoří přímá média – prostředky tzv. direct mailu – individuálně 

komunikující s publikem, užívající poštovních služeb nebo distribuce reklamních letáků do 

poštovních stránek. Vytváří se mediální mix – kombinace médií vybraných pro reklamní 

kampaň.                                                                                                                              [5, 14]                                                     

2.6.2 Podpora prodeje 

 

Podporu prodeje charakterizujeme jako soubor marketingových aktivit, které přímo podporují 

nákupní chování spotřebitele a zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků. Obecným cílem 

podpory prodeje je tvorba spotřebitelských preferencí. Prostřednictvím podpory prodeje 

posilujeme tržní pozici produktu prostřednictvím vyššího objemu prodeje a zvyšováním 

podílu na trhu. Obsahem podpory prodeje jsou mimořádné, zpravidla krátkodobě působící 

opatření na regulaci prodeje s cílem podněcovat, usnadňovat, povzbuzovat nákupní 

rozhodování spotřebitele.                                                                                                         [5]                                                    

Z obecného hlediska je podporou prodeje jakýkoliv časově omezený program, jehož cílem je 

zvýšit objem prodeje a nabídku zboží pro zákazníky atraktivnější.  Vychází se zde 

z jednoduchého, ale stále všeobecně platného poznatku o tom, že každý člověk je rád, když 

dostane nějakou pozornost zdarma.                                                                                      [3, 4]                                             

 

Podpora prodeje se člení dle cílových skupin: 

1. obchodní, 

2. spotřebitelská, 

3. podpora prodejních týmů.                                                                                       
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1. Cílem podpory prodeje obchodu je získat spolupráci obchodních mezičlánků, zvýšit 

jejich ochotu přijímat a objednávat nové produkty, zvýšit informovanost o vlastnostech 

produktů, doprodat starší skladové zásoby. Nástroje obchodní podpory prodeje: 

• slevy při nákupu, 

• poskytování slev nebo bezplatných výrobků podle prodaného množství, 

• reklama v místě prodeje, výstavní zařízení v místě prodeje, 

• soutěže v prodeji – odměny za zvyšování objemu prodejů, 

• poskytování propagačního materiálu obchodníkům, příspěvky na reklamu, 

• vzorky zdarma, příspěvky na předvedení produktu, 

• dárkové předměty (prostředky 3D reklamy), 

• garance zpětného nákupu.                                                                               [14]                                                   

2. Spotřebitelská podpora prodeje - zaměřená na konečného spotřebitele tvoří skupinu 

nástrojů, které využívají snahy spotřebitele získat při koupi nějakou výhodu. Nástroje 

spotřebitelské podpory prodeje: 

• kupony, 

• vzorky výrobku, 

• rabaty, 

• prémie, 

• cenově výhodná balení, 

• spotřebitelské soutěže, 

• předvedení výrobku a ochutnávky, 

• dárky aj.                                                                                                            [2]                      

3. Podpora prodejních týmů – jde o motivování podnikových prodejců interních i externích 

a různých obchodních spolupracovníků. Nástroje podpory prodejních týmů: 

• soutěže s hmotnými i nehmotnými odměnami v závislosti na kvalitě a velikosti 

výkonu, 

• obchodní schůzky za účelem výměny zkušeností, 

• prodejní a reklamní pomůcky (propagační tiskoviny, vzorky výrobků, modely 

na předvádění).                                                                                               [14]                                                                       

Cíle podpory prodeje: 

• K hlavním cílům podpory prodeje patří snaha o zvýšení tržeb z prodeje, rozšíření 

tržního podílu a zvýšení zisku.  

• Strategické cíle podpory prodeje zahrnují zejména snahy o zvýšení prodeje 

propagovaného výrobku, zvýšení spotřeby propagovaného výrobku, motivovat 
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zákazníky (aby kupovali propagovaný výrobek a ne konkurenční), přesvědčovat 

zákazníky k dalším nákupům propagovaného zboží, působit na zákazníky (aby byli 

vůči propagovanému zboží loajální), motivovat distributory k podpoře propagovaného 

zboží (značky) u spotřebitelů. 

• Taktické cíle podpory prodeje zahrnují zejména snahy o úspěšné soutěže 

s konkurenčními výrobky, zvyšování tržního podílu propagovaného výrobku (značky), 

rychle a výhodně se zbavovat zboží (které již není zákazníky příliš požadováno, jehož 

je na skladu příliš mnoho, které se z různých důvodů prodává pomalu, jež je 

poškozeno, u kterého se blíží konec záruční lhůty).                                                     [4]                                                                       

 

Všechny metody podpory prodeje lze kombinovat, musí však být součástí jednotného 

komunikačního programu. Důležitá je snadná kombinovatelnost nástrojů podpory prodeje 

s ostatními prvky komunikačního mixu.                                                                                [14]                                                                       

 

2.6.3 Public relations 

 

Public relations zahrnuje budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky 

získávání příznivé publicity, budování dobré ,,image firmy“ a řešení a odvracení nepříznivých 

fám, pověstí a událostí.                                                                                                           [10]                                                                       

Public relations představuje plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a 

upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy naší organizace s klíčovými, důležitými 

skupinami veřejnosti.   Tyto klíčové, cílové segmenty (v zahraniční literatuře označované jako 

publics nebo častěji stakeholders) představují skupiny či jednotlivce spjaté s našimi 

aktivitami, případně jimi ovlivněné. Jedná se o systematickou, plánovanou a nepřetržitou 

činnost s vysokou mírou koordinace s jinými činnostmi. Základními vlastnostmi PR jsou: 

soustavnost, komplexnost, věrohodnost a tvůrčí charakter.                                               [3, 14]                                                                       

Práce s veřejností má dvě základní složky: 

• Komunikaci s vnitřním (interním) prostředím podniku - firma se snaží působit na 

vlastní zaměstnance tak, aby k ní měli kladný vztah, ztotožňovali se s jejími zájmy a 

cíli a aby o firmě hovořili vždy jen pozitivně, ať už v rámci plnění pracovních 

povinností, ale i v soukromí a na veřejnosti. Tato forma komunikace je označována 

také jako interní marketing.  
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• Komunikaci s vnějším (externím) prostředím (subjekty mimo podnik) -  firma se 

snaží budovat dobré vztahy se svým okolím, tj. se svými (i potenciálními) zákazníky, 

dodavateli, kontrolními a správními orgány a také s různými společenskými, 

kulturními, sociálními a sportovními organizacemi, tiskem, rozhlasem a televizí. 

Správně prováděná činnost v oblasti public relations tedy přispívá k budování a 

udržování dobrého jména (image) podniku.      

 

Soubor základních nástrojů, které jsou zkráceně nezvány podle akronymu „PENCILS“ : 

• P -  publications (publikace – výroční zprávy o hospodaření, podnikové časopisy). 

• E - events (veřejné akce – sponzorování sportovních a kulturních akcí). 

• N - news (novinářské zprávy – kladně znějící informace a zprávy o podniku, jeho 

výrobcích). 

• C - community involvement activities (angažovanost pro komunitu – investování 

peněz a vynakládání času pro potřeby místních občanských společenství a aktivit). 

• I - identity media (projevy podnikové identity – dopisní papíry s hlavičkou podniku, 

navštívenky, podnikové uniformy). 

• L -  lobbying activity (lobbovací aktivity – snaha o zadržení nepříznivých opatření 

nebo zpráv o podniku). 

• S - social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti – budování dobrého 

jména v podnikové sociální oblasti).                                                                            [4]                        

2.6.4 Osobní prodej 

 

Osobní prodej je interpersonální ovlivňovací proces prezentace produktu prodávajícím 

v přímém kontaktu s kupujícím.. Jedná se o přímou komunikaci ,,tváří v tvář“ při prezentaci 

výrobků či služeb mezi dvěma nebo několika osobami za účelem prodeje. Osobní prodej je 

historicky nejstarší forma přímé komunikace se zákazníkem, zahrnuje i pěstování obchodních 

vztahů s cílem vytvářet dlouhodobě pozitivní vztahy. Vedle reklamy je to jedna z hlavních 

složek marketingového komunikačního mixu, v průmyslovém marketingu je to rozhodující 

složka komunikace.                                                                                                                [14]                                                                       

Nevýhodou této formy propagace je poměrně úzký okruh zákazníků, které je tento personál 

schopen ovlivnit. Na druhé straně má přímý kontakt se zákazníkem výhodu nejintenzivnějšího 

působení s nejvyšší pravděpodobností úspěchu. Přípravě prodejního personálu je potřeba 

věnovat patřičnou péči, školit je, vhodně motivovat a vyhodnocovat.                                  [15]                                             
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V širším pojetí osobní prodej zahrnuje: 

• Prodej průmyslový, mezi podniky (business to business) je formou přímého prodeje 

produktů pro výrobní spotřebu. Produkty jsou většinou vyráběny na zakázku, 

frekvence prodejů vykazuje nepravidelnost, zákazníci vyžadují velké množství 

informací, cenová tvorba je individuální, distribuční cesty jsou většinou přímé.  

• Prodej distribučním mezičlánkům (do velko - i maloobchodu, obchodních řetězců). 

• Prodej konečným spotřebitelům, zákazníkům. 

 

Osobní prodej se odehrává jako: 

• Pultový prodej - typický pro maloobchod. Kromě samotného prodeje jsou 

zákazníkovi předávány informace o produktech, předvádění produktů, nabízeny další 

doplňkové služby spojené s prodejem, vyřizovány případné reklamace produktů, 

stížnosti apod. 

• Volný prodej - pro větší maloobchodní jednotky, komunikace se zákazníky je 

omezena. 

• Prodej v terénu - tzv. přímý prodej bez stacionární jednotky. Předmětem prodeje 

mohou být produkty určené pro výrobní spotřebu (business to business) i spotřební 

předměty.                                                                                                                    [14]                                                                       

 

Zvláštní případ v současnosti velice rozšířeného a hojně diskutovaného osobního prodeje 

představuje multilevel marketing, u nás označovaný jako strukturní obchod nebo také 

doslovně překládaný jako víceúrovňový marketing. Jedná se o přímý prodej prostřednictvím 

distribuční sítě nezávislých distributorů postupně přijímajících a zaučujících své další 

spolupracovníky, prodejce.                                                                                                       [3]                               

 

2.6.5 Přímý marketing (Direct marketing) 

 

Přímý marketing (někdy je také označován termínem cílený nebo direct marketing) bývá 

obvykle přesně zaměřen na určitý, předem vytipovaný segment trhu. Jedná se o interaktivní 

marketingový nástroj, který dosahuje požadovanou odezvu zákazníků pomocí vhodně 

zvolených nástrojů médií a při němž jsou transakce obvykle organizovány a realizovány z 

jednoho místa. Pro přímý marketing je typická přímá, nezprostředkovaná forma komunikace, 

která se při dnešní přesycenosti lidí reklamou ukazuje být obecně mnohem účinnější.   
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Všechny formy přímého marketingu mají čtyři základní charakteristiky, a sice to, že tato 

podoba komunikace a prodeje je vždy: 

• Neveřejná  - sdělení není určeno široké veřejnosti, ale jen konkrétním spotřebitelům, 

• Přizpůsobená - potřebám cílového segmentu trhu. 

• Aktuální - sdělení jsou záměrně připravována tak, aby bylo co nejaktuálnější. 

• Interaktivní - obsah, formu i styl sdělení lze rychle a pružně měnit na základě reakcí 

oslovených spotřebitelů.                                                                                               [4]                                                                       

 

Nástroje přímého marketingu: 

• Katalogový marketing – specializované obchody zasílají poštou vybranému souboru 

zákazníků. 

• Telemarketing – pomocí telefonické komunikace. Dělí se na: 

 Aktivní forma – vzniká v případě, že podnik sám vyhledává komunikaci se 

zákazníky. 

 Pasivní forma – vzniká v případě, že na uvedeném telefonním čísle 

s označením předvolby (např. 0800) může zákazník objednávat zboží, žádat 

informace o výrobku apod. 

• Televizní marketing s přímou odezvou – vysílají se reklamní sdělení s možností 

přímé bezplatné odezvy (telefonního čísla) nebo se požívají domácí nákupní kanály. 

• Elektronický marketing – vznikl s rozvojem počítačů, modemů, faxů, digitální a 

kabelové televize, interaktivního videotextu a především internetu.  

• Neadresné poštovní zásilky – komerční zásilky nejrůznějšího charakteru zasílané 

nediferencovanému cílovému segmentu. 

• Adresné poštovní zásilky (Direct Mail) – Jedná se o poštovní zásilky vybranému 

segmentu zákazníků adresně pomocí databází zákazníků. 

 

Objednávkové karty, kupóny, inzerce s telefonním číslem pro odezvu mohou být 

distribuovány rovněž pomocí novin a časopisů. Přímý marketing umožňuje v relativně 

krátkém časovém období měřit odezvu marketingové komunikace se zákazníky.                [14]                           

 

V součastné době je však velice perspektivním základem direct marketingu komplexní 

databáze informací o zákaznících. Zde se potom hovoří o databázovém marketingu. Právě 

tento přístup je základem dlouhodobého vztahu se zákazníkem a oboustranné komunikace. [3]                                                                       
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2.7 Rozdíl mezi spotřebním a business trhem 

 

V podstatě existují dva rozdílné trhy, trh spotřební a trh organizací. 

 

1. Trhy spotřební (spotřebitelské) 

2. Trhy organizací (průmyslové, obchodní, státní) 

 

Spotřební trhy (business-to-customer, B2C) představují všichni jednotlivci a domácnosti, 

kteří nakupují zboží a služby nebo je jinak získávají pro osobní potřebu. Zákazníci se výrazně 

liší věkem, příjmy, vzděláním, místem, preferencemi i dalšími faktory. Jejich nákupy jsou 

významně ovlivňovány kulturními, společenskými, osobními a psychologickými 

charakteristikami. Pro firmy je důležité také dobře analyzovat jejich nákupní proces (viz 

Obr. 2.1). 

 

Počet fází nákupního procesu se liší podle toho, zda se jedná o první nákup – všechny fáze, 

přímý opakovaný nákup – žádné změny, automatický výběr produktů, modifikovaný 

opakovaný nákup – požadavek změny v prodejních podmínkách, nebo o komplexní dodávky. 

Nákupní proces spotřebitele ovlivňuje řada faktorů .                                                               [6]                                                                       

 
Obr. 2.1 : Nákupní proces spotřebitele, zpracováno podle [6]                                                                        

 

Trhy organizací (business-to-business, B2B) tvoří všechny organizace nakupující výrobky a 

služby pro použití ve výrobě dalších výrobků a služeb, které jsou prodávány, pronajímány či 

dodávány ostatním. Patří sem také velkoobchodní a maloobchodní firmy, které pořizují zboží 

za účelem dalšího prodeje či pronájmu se ziskem. 

 

Nákupní proces organizací je proces rozhodování, jehož prostřednictvím kupující 

organizace zjišťují potřebu kupovaných výrobků a služeb a hledají, hodnotí a vybírají 
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alternativní značky a dodavatele. Firmy, které prodávají jiným podnikovým organizacím, se 

musí snažit ze všech sil porozumět trhům a nákupnímu chování organizací.                          

Jednotlivé fáze nákupního procesu organizací jsou uvedeny v Tab. 2.1 .                             [10]                                                                       

Tab. 2.1 : Nákupní fáze nákupního procesu organizací, zpracováno podle [7]                                                                        

 
Nákupní třídy 

Nákupní fáze Nový nákup 
Modifikovaný 

opakovaný nákup 
Přímý opakovaný 

nákup 
1. Rozpoznání problému ano možná ne 
2. Obecný popis potřeby ano možná ne 
3. Specifikace výrobku ano ano ano 
4. Hledání dodavatele ano možná ne 
5. Kolekce návrhů ano možná ne 
6. Výběr dodavatele ano možná ne 
7. Specifikace sjednávacích postupů ano možná ne 
8. Hodnocení výkonů ano ano ano 

 

Trhy organizací (B2B) lze rozdělit na dva základní typy: 

• Horizontální trhy – hovoříme o nich v případě, že dodavatel spolupracuje se 

zákazníky v různých odvětvích. Ve většině případů jde o poskytování služeb (např. 

finančních, poradenských, marketingových apod.). 

• Vertikální trhy – hovoříme o nich v případě, že dodavatel oslovuje zákazníky pouze 

v úzce definovaném odvětví (např. nabídka specifického průmyslového nebo 

zemědělského produktu). 

Další užitečné rozdělení B2B prostředí je z hlediska počtu a dominance dodavatelů a 

odběratelů na trhu: 

• Trhy s dominancí zákazníků. 

• Trhy s dominancí dodavatelů. 

• Neutrální trhy.                                                                                                            

 

Pod vlivem internetu a digitálních technologií se většina firem včetně bank, pojišťoven a 

cestovních kanceláří kromě klasického trhu angažuje i ve virtuálním tržním prostoru. Trhy 

organizací se výrazně liší od spotřebitelských trhů. K jejich charakteristickým rysům patří 

menší počet větších odběratelů, těsný vztah dodavatele a odběratele, profesionální přístup 

k nákupu (uplatňování nákupního marketingu), odvozená poptávka od poptávky spotřebitelů, 

nepružná poptávka (poptávka se změnou ceny příliš nemění), kolísává poptávka, přímé 

nákupy aj.                                                                                                                                 [6]                                                                       
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Specifika průmyslového trhu 

 

V rámci průmyslového trhu se vyskytuje více peněz a zboží, než na spotřebním trhu. 

Průmyslové trhy mají některá specifika, jimiž se výrazně liší od trhů spotřebních:  

 

1. Méně zákazníků -  průmyslový obchodník obchoduje s mnohem menším počtem 

zákazníků než obchodník trhu spotřebního. 

2. Větší zákazníci -  řada průmyslových trhů se vyznačuje vysokým podílem účasti na 

trhu zákazníků, v němž několik velkých společenství uskutečňuje většinu nákupů. 

3. Úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy - vlivem menší odběratelské základny, 

důležitosti a moci (vlivu) větších odběratelů nad dodavateli, pozorujeme na 

průmyslovém trhu úzké vztahy mezi odběrateli a dodavateli (přizpůsobení se 

potřebám odběratele - technické parametry výrobků, podmínky dodávky, včasná 

výroba, platební podmínky). 

4. Geografická koncentrace  zákazníků  - průmysloví zákazníci jsou většinou 

soustředěni do určitých teritorií.  Tato územní koncentrace pomáhá snižovat náklady. 

Dodavatelé musí sledovat změny v určitých odvětvích v dané oblasti.  

5. Závislost poptávky - poptávka po průmyslovém zboží je na trhu přímo závislá na 

poptávce po konkrétním spotřebním zboží. Pokud poklesne poptávka po určitém 

druhu zboží, stane se tak brzy i s poptávkou po příslušných surovinách (polotovarech). 

Proto musí dodavatelé pozorně sledovat i spotřební trh a ty faktory, které ho ovlivňují.  

6. Nepružnost poptávky - celková poptávka po průmyslovém zboží a službách na trhu 

není příliš ovlivněna změnami.  Poptávka je zvláště nepružná v krátkém období, 

protože výrobci nemohou dostatečně rychle měnit své výrobní programy. Poptávka je 

také nepružná u takových skupin a polotovarů, které tvoří nepatrný rozdíl výrobních 

nákladů. Výrobce může změnit dodavatele, jehož ceny pro něj budou přijatelnější.  

7. Kolísavost poptávky -  poptávka na průmyslovém trhu má sklon k větší nestálosti než 

poptávka na spotřebním trhu (zvláště u nových výrobků).  

 

Uvedená problematika zobrazuje vybrané spektrum požadavků na reakce managementu v 

oblasti procesu regulace odchylek od cílového chování.                                                       [11]                                                                       
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3 Marketingová komunikace v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

ArcelorMittal je globální ocelářská společnost se sídlem v Avenue de la Liberté, Lucemburk, 

Lucembursko.  Je největší společností vyrábějících ocel na světě, a je lídrem na trhu s ocelí 

pro použití v automobilovém průmyslu a stavebnictví. Vlastní značné zásoby surovin a 

provozuje rozsáhlou distribuční síť. Společnost byla založena v roce 2006 sloučením firem 

Arcelor a Mittal Steel. ArcelorMittal je největší producent oceli na světě s více než 315 000 

zaměstnanci a výrobními závody v 60 zemích světa. V roce 2009 společnost vyrobila 71,1 

mil. tun oceli, což bylo cca 6 % celosvětové výroby oceli.                                             [16, 17] 

 

3.1 Představení společnosti  ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO) je česká hutnická firma patřící do holdingu ArcelorMittal. 

Společnost působí v areálu Nové hutě v jižní části Ostravy.                                                [18] 

 

3.1.1 Historie společnosti 

Společnost formálně vznikla jako akciová společnost s názvem NOVÁ HUŤ, a.s. zápisem do 

obchodního rejstříku 22. ledna 1992. Tato akciová společnost přitom vznikla na základě 

privatizačního projektu firmy NOVÁ HUŤ, státní podnik, založené 28. června 1989 (pod 

názvem NOVÁ HUŤ Klementa Gottwalda, státní podnik). Z tohoto státního podniku byl ke 

dni 31. prosince 1991 vyčleněn majetek v hodnotě 12 612 mil. Kčs, který přešel na Fond 

národního majetku České republiky a byl základem pro vznik akciové společnosti Nová huť. 

Samotný zbytkový státní podnik byl dán 7. ledna 1998 k likvidaci a zaniknul 14. června 2005 

výmazem z obchodního rejstříku.  Po neúspěšné částečné privatizaci do rukou managementu 

sdruženého do společnosti Petrcíle prodává stát v roce 2003 majoritní podíl ve společnosti 

(67,25 %) společnosti LNM Holdings (jeden z předchůdců ArcelorMittal) Lakšmího Mittala 

za 9 milionů USD (tehdy asi 260 milionů Kč), společnost je tou dobou vysoce zadlužená a 

generuje miliardové ztráty. Společnost LNM Holdings byla zanedlouho pohlcena společností 

Ispat. K 11. dubnu 2003 se změnil název české společnosti na ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.. Pod 

novým vedením začala společnost generovat miliardové zisky, v únoru 2005 byla 

přejmenována na Mittal Steel Ostrava a.s. po dalších změnách v dceřiné společnosti (vzniku 

Mittal Steel), současný název ArcelorMittal Ostrava a.s. nese společnost od srpna 2007.  [18] 
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3.1.2 Předmět podnikání a priority společnosti 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a 

oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované 

výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. 

Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. 

Tyto produkty ArcelorMittal Ostrava a.s. vyváží do 63 zemí po celém světě. 

 

Priority společnosti: 

• Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

• Ochrana životního prostředí. 

• Kvalita výrobků a služeb. 

• Komunikace.                                                                                                               [19] 

 

3.2 Konkurence ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

"České hutě stejně jako polské jsou pořád v lepší konkurenční pozici než západoevropské, ale 

i tak se musí připravit na čím dál tvrdší konkurenci z Asie. Tón světovému ocelářství udává 

především Čína." říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny A. Kochuparampil, generální 

ředitel ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Světová ocelářská asociace - ,,Worldsteel association“ uvádí Top 5 – výrobce oceli roku 

2009 viz Tab. 3.1.                                                                                                                   [26] 

 

Tab. 3.1 : Top 5 - výrobce oceli roku 2009 [26] 

Pořadí Společnost Mmt  

1. ArcelorMittal 77.5 

2. Baosteel 31.3 

3. POSCO 31.1 

4. Nippon Steel 26.5 

5. JFE 25.8 
 

Z tabulky je zcela zřejmé, že společnost ArcelorMittal vede na světovém trhu produkce oceli 

a nemá velmi výrazné konkurenty. I přesto se však musí snažit si své místo na trhu udržet a 

nepodceňovat konkurenci. Největší konkurenci ve své třídě představují tyto ocelářské 
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společnosti: Baosteel, POSCO, Nippon Steel. Uvedené značky jsou přímými konkurenty z 

důvodu srovnatelné kvality a známosti značky. Nejvíce rozvíjející se země jsou Čína a Jižní 

Korea, pro ArcelorMittal Ostrava a.s. znamenají tvrdou konkurenci. 

 

Baosteel 

Shanghai Baosteel, běžně označované jako Baosteel je společnost zpracovávající železo a 

ocel, se sídlem v Šanghaji v Číně. Baosteel je druhý největší výrobce oceli na světě, s roční 

produkcí kolem 20 milionů tun. Zaměstnává zhruba 109.000 zaměstnanců, má roční obrat 

kolem 21,5 miliardy amerických dolarů a produkuje vysoce kvalitní výrobky.                    [20] 

 

POSCO 

Pohang Iron and Steel Company nebo také POSCO, se sídlem v Pohangu v Jižní Korei, je 

světová třetí největší hutní společnost a v Asii nejziskovější ocelárna. V současné době 

POSCO provozuje dvě ocelárny v zemi, jedna v Pohangu a druhá v Gwangyangu . Kromě 

toho, POSCO provozuje společný podnik s US Steel, USS-POSCO, která se nachází 

v Pittsburgu v Pensylvánii. Loďařský a automobilový průmysl je silně závislý na výrobě 

oceli, to vedlo k průmyslovému rozvoji Jižní Koreje za posledních 40. let.                          [24] 

 

Nippon Steel Corporation 

Nippon Steel Corporation, označovaný také jako Shinnittetsu, byla založena v roce 1970. 

Nippon Steel Corporation je na světě čtvrtý největší výrobce oceli. Nippon Steel vznikla fúzí 

dvou gigantů, Yawata Iron & Steel a Fuji Iron & Steel.                                                        [23] 

  

3.3 Marketingová komunikace ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost, která 

významnou měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. se snaží o budování pozitivních vztahů s vlastními 

zaměstnanci, s laickou i odbornou veřejností, s městem Ostrava, ostravským regionem, 

Moravskoslezským krajem a Českou republikou. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

podporuje sportovní, kulturní a společenský život nejen v regionu, ale v i v celé České 

republice. Se jménem ArcelorMittal Ostrava a.s. a jsou již tradičně úzce spjaty koncerty 

Janáčkovy filharmonie Ostrava, charitativní akce či řada sportovních událostí a turnajů. [19]    
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Reklama  

Reklama je neosobní forma propagace. 

Mezi reklamu patří noviny, časopisy, 

rozhlas, televize, reklamní tabule 

(billboardy), plakáty, výlohy atd.  

ArcelorMittal Ostrava a.s. velmi 

frekventovaně využívá tento nástroj 

marketingové komunikace. Často 

můžeme slyšet reklamu v rádiu nebo si ji 

přečíst v novinách jako je Mladá fronta 

dnes či v časopise.  Nepřehlédnutelná je reklama ve formě billboardů viz Obr. 3.1, reklamních 

tabulí či novinka beach vlajky, které jsou na Obr. 3.2.                                                          [27] 

 

Společnost si na tuto práci najímá reklamní agenturu MARF, ta vytváří a zpracovává: 

• tiskoviny - složky 

• výroční zprávy  

• katalog produktů 

• bannery 

• reklamní plachty, tabule 

• mash bannery 

• billboardy 

• beach vlajky                         [22] 

 

Public relations 
Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. podporuje neziskové organizace, v nichž působí její 

zaměstnanci, a to peněžními dary tzv. minigranty. Dále se velkou měrou zapojuje do zlepšení 

životního prostředí v regionu. V poslední době nejvíce stavbou nových filtrů, které budou 

sloužit k odprášení aglomerace. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. také v minulém roce 

darovala městské části Bartovice čistící vůz a na jeho provoz ročně věnuje 350 000Kč. 

Každoročně pořádá a sponzoruje různé kulturní akce jako např. Colors of Ostrava. Jako 

jedna z největších společností v ČR se zúčastňuje různých výstav a veletrhů, např. 

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.                                                          [27] 

Obr. 3.1 : Billboard "Nejlepší zaměstnavatel"[22] 

Obr. 3.2 : Beach vlajky ArcelorMittal Ostrava a.s. [22] 



23 
 

V minulém roce se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně projelo celkem 797 

návštěvníků v expozici AMO na simulátoru Formule 1. Zájemci zažili pocity závodního 

jezdce na tzv. „třistajedničce“ – virtuálním autodromu, viz Obr. 3.3.                            [21] 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se každoročně zúčastňuje Veletrhu 

pracovních příležitostí Kariéra 

PLUS, který pořádala VŠB-TUO 

letos už počtvrté v nové Aule VŠB-

TUO. Jde o největší veletrh 

pracovních nabídek v 

Moravskoslezském kraji. Zúčastňuje 

se ho více než 100 firem, které nabízí 

studentům a absolventům vysokých škol práci a sami zde mohou získat mladé a perspektivní 

zaměstnance. I zde ArcelorMittal v loňském roce nabídl možnost se projet ve virtuálním 

autodromu Formule 1, který jsem uvedla na Obr. 3.3.                                                           [25] 

Podpora prodeje 

Potřeba těchto aktivit vyplývá z nutnosti poskytnout a trvale poskytovat odborné veřejnosti 

aktuální informace o výrobcích a službách ArcelorMittal Ostrava a.s. Realizace aktivit 

podpory prodeje je soustředěna do následujících okruhů činností: 

• vydávání výrobních programů, katalogů, publikací, referencí, posterů; 

• zajišťování inzercí a prezentací v odborném tuzemském a zahraničním tisku, 

presentací a inzerci v dalších médiích; 

• příprava a organizace průběhu účasti a. s. na veletrzích, výstavách a odborných 

konferencích; 

Realizace veškerých ostatních aktivit pro podporu prodeje, jako jsou např. činnosti spojené s 

vytvářením jednotné identity společnosti – Corporate identity, grafické návrhy pro inzerci a 

veškerou prezentaci a. s., fotografická a filmová dokumentace atd. Veškeré aktivity podpory 

prodeje realizuje oddělení prodeje ve spolupráci s externími firmami.                            [28] 

Přímý marketing a osobní prodej  

Vzhledem k tomu, že ArcelorMittal Ostrava a.s. figuruje na business trhu a nepůsobí přímo na 

konečného zákazníka, přímý marketing a osobní prodej je využíván jen v malé míře a zřídka. 

Vliv na odběratele má jen obchodní oddělení a obchodní zástupci k tomu určení.               [27] 

Obr. 3.3: Virtuální autodrom v expozici AMO na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu [21] 
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Závěr 
 

Marketingová komunikace je prostředek, jimž se firmy pokoušejí informovat a přesvědčovat 

zákazníky, aby koupili jejich výrobek či službu. Firma se pomocí marketingové komunikace 

snaží podnítit dialog a vytvářet vztahy se zákazníky. Cílem marketingové komunikace je 

zvyšovat informovanost zákazníků o nabídce firmy, ale její úkol je podstatně širší a to 

především dnes v době krize, kdy konkurence je velmi tvrdá. Největší hrozbou jsou Asijské 

společnosti, které při součastné rychlosti rozvoje, předčí evropské a americké společnosti 

v nejbližších letech. 

 

V první částí bakalářské práce jsem uvedla základní definice marketingu včetně jejich autorů, 

jako je např. Don E. Schulz nebo Philip Kotler. Další nedílnou součástí jsou základní 

marketingové pojmy a to výrobek, cena, distribuce a komunikace, které jsem zde definovala. 

Poslední část první kapitoly jsem věnovala marketingovému mixu a nástrojům pro jeho 

tvorbu, což jsou metody „4P“ a „4C“. Tato kapitola slouží pro předběžné a stručné seznámení 

se s daným tématem, pojmy a definicemi. Zde může i laik získat základní poznatky o 

marketingu.  

 

V druhé části mé bakalářské práce jsem se zabývala marketingovou komunikací. Tuto část 

jsem rozdělila do sedmi podkapitol, ze kterých bych zde zmínila základní formy komunikace, 

což je osobní a neosobní komunikace. Další důležitou podkapitolou vhodnou k vyzdvižení je 

komunikační strategie. Vhodnou komunikační strategií lze dosáhnou žádané pozornosti 

zákazníka, na kterého je produkt zaměřen a to jak strategií push, tak i strategií pull. Také 

podkapitola nástroje komunikačního mixu popisuje metody získávání přízně a pozornosti 

zákazníka, to se děje hlavně formou  reklamy, podporou prodeje a dále formou public 

relations a osobním prodejem. Všechny tyto nástroje se musí vhodně zvolit dle zákazníka, 

druhu výrobku a činnosti. V poslední podkapitole jsem specifikovala trhy, na kterých může 

firma působit. Druh trhu opět závisí na tom, zda firma produkuje spíše výrobek, produkt nebo 

službu. Manažeři marketingových oddělení musí zohlednit všechny tyto aspekty a podle nich 

zvolit způsob marketingové komunikace se zákazníkem nebo cílovou skupinou. 
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Ve třetí části práce jsem uvedla základní informace o společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., 

její historii, předmět podnikání a její priority, mezi které patří bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců, ochrana životního prostředí, kvalita výrobků a služeb a komunikace. V této 

kapitole je důležitým bodem konkurence, která ovlivňuje prodej výrobků a tudíž i způsob 

marketingové komunikace. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. jejíž marketingová 

komunikace je založena na reklamě formou novin, časopisů, rozhlasu, televize, reklamních 

tabulích a plakátech však převážně nereklamuje produkty, nýbrž sama sebe jako firmu a své 

vztahy s veřejností. Hlavním způsobem podpory prodeje výrobků je účast na různých 

veletrzích a výstavách a samozřejmě dlouholeté dobré vztahy se svými obchodními partnery. 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je součástí velké mezinárodní korporace a proto svou 

marketingovou komunikací a přístupu ke svému okolí, předčí většinu společností v České 

republice. Nástroje komunikace ke své propagaci využívá velmi hojně. Dle mého názoru je 

komunikace na velmi slušné úrovni, ale místo ke zlepšení zde je, vše ale závisí na finančních 

prostředcích, které společnost hodlá uvolnit. Nedílnou součástí marketingu je i dobrý nápad. 

Co se týká peněžních prostředků, určitě nejsou ztraceny, spíše naopak, vše se vrátí společnosti 

i několikrát zpět. Dobré jméno firmy a veřejné podvědomí by si společnost mohla ještě více 

vylepšit formou televizních reklam, zvláště v regionálních televizích. Více propagace by se 

mohlo objevit na internetu či sponzorováním velké charitativní akce. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat pojem marketingová komunikace, analyzovat 

konkurenci na trhu daného průmyslového produktu a zhodnotit přístup dané společnosti 

k využití prvku marketingové komunikace, dle mého názoru jsem úkol splnila. 
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