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ABSTRAKT  

Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat marketing, definovat nové 

marketingové trendy a následně vyhodnotit, které trendy jsou v organizacích nejvyuţívanější.  

První část bakalářské práce se zabývá charakteristikou marketingu, marketingové komunikace 

a definuje jednotlivé přístupy a strategie. V druhé části jsou vymezené marketingové trendy a 

to: Guerilla marketing, Promotional marketing, Event marketing, Viral marketing, Digitální 

marketing, Neuromarketing, Social marketing, Mobilní marketing, Retail marketing a Product 

placement. Třetí část je zaměřena na vyuţití nových trendů v průmyslovém odvětví.  

Důleţitým významem této práce je umoţnit pohled na nové trendy marketingu, 

protoţe budou-li tyto trendy pochopeny, můţou tak ovlivnit trţní schopnost společnosti.  

 

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix, 

model komunikačního programu, marketingová strategie, prvky komunikace firmy, nové 

marketingové trendy.  

 

ABSTRACT 

The main aim of this bachelor thesis is to describe marketing, to define new marketing 

trends and then to assess which trends are the most frequently used in organizations. 

The first part of this thesis deals with the characteristics of marketing, marketing 

communication and the various approaches and strategies. In the second part, the marketing 

trends are defined as follows: Guerilla marketing, Promotional marketing, Event marketing, 

Viral marketing, Digital marketing, Neuromarketing, Social marketing, Mobile marketing, 

Retail marketing and Product placement. The third part is focused on the using of new trends 

in the industry. 

The important significance of this work is to give perspective on new trends in 

marketing, because if the trends are understood, they will be able to affect the market's ability 

of the society. 

 

Key words: marketing, marketing communication, marketing communication mix, the model 

of communication programs, marketing strategies, elements of business communications, new 

marketing trends.  
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ÚVOD 

V této bakalářské práci je popsána podstata marketingu a s ním definovány základní 

marketingové nástroje. Hlavní podstatou je pochopit pojem marketing, pozornost se také 

věnuje marketingové komunikaci a vše kolem ní.  

Pojem marketing se poprvé objevil v USA ke konci 19 století, avšak marketing je 

v poslední době jedním z pojmů, o kterém lze slyšet čím dál častěji. Většina lidí slovo 

marketing pouţívá aniţ by přesně věděla jeho konkrétní obsah. A pod pojmem marketing si 

vybavují jen reklamy či prodej. Málo kdo si uvědomí, ţe marketing není v ţádném případě 

spojen jen s dvěma pojmy. Ale nikdo z nás přesně neumí určit co si pod pojmem marketing 

představit, neboť existuje nespočetně mnoho definic. Avšak pokaţdé mají jeden podmět a tím 

hlavním je zákazník a uspokojování jeho potřeb.  

Marketing má být nebo měl by být důleţitou sloţkou myšlení jakéhokoliv pracovníka 

v organizaci, měl by vstupovat do veškeré jeho pracovní aktivity a to ať uţ se jedná  

o pracovníky telefonní centrály či grafiky tak také o generální ředitele firmy.  

Bakalářská práce je rozvrţená do tří částí. První kapitola je zaměřena na pojem 

marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, model komunikačního procesu, 

marketingová strategie a také prvky komunikace firmy. Druhá kapitola je zaměřená na nové 

marketingové trendy s praktickými příklady jejich vyuţití. Konkrétně se jedná o tyto trendy: 

Guerilla marketing, Promotional marketing, Event marketing, Viral marketing, Digitální 

marketing, Neuromarketing, Social marketing, Mobilní marketing, Retail marketing, Product 

placement.V třetí kapitole se lze dozvědět jaké marketingové trendy vyuţívají velké, střední  

a malé firmy v průmyslovém odvětví.  

Nové marketingové trendy pouze zřídka fungují samostatně. Účinek nových 

marketingových trendů předvádí důleţitou změnu, jenţ se v dnešním století uvádí ve všech 

aktivitách, které souvisí s oborem marketingové komunikace.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA    

11..11  MMAARRKKEETTIINNGG      

Marketing je komplex činností, jejichţ cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat  

a uspokojit potřeby zákazníka při současném dosaţení dalších cílů subjektů, které jej uplatňují 

(u ziskových podniků dosaţení zisku a u neziskových podniků dosaţení sociálních cílů). Aby 

mohlo být podnikání úspěšné, je nutné se nejen přizpůsobit komplikovaným a proměnlivým 

podmínkám fungování trhu, ale zároveň také aktivně působit na vztahy mezi poptávkou  

a nabídkou. K tomu se pouţívají marketingové nástroje, metody a principy.[20] 

Marketing popisuje mnoho definic. Jedna z nich marketing definuje jako proces, ve 

kterém jedinci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a významu to, co 

poţadují.[20] 

 

 Podle P. Kotlera je marketing: 

„ Proces, jehož pomocí jednotlivci a skupiny vytvořením a výměnou produktů a hodnot 

za jiné produkty a hodnoty získávají to, co potřebují a co chtějí. 

Proces výměny zahrnuje práci. Prodávající musí hledat kupující, zjistit jejich potřeby, 

navrhnout dobré výrobky, propagovat je a stanovit za ně ceny. Činnosti jako je vývoj výrobku, 

výzkum, komunikace, distribuce, tvorba cen a služba jsou základní činnosti marketingu.“ 
1
 

 

K tomu abychom porozuměli základu marketingového přístupu je nutno poukázat na další 

zásadní pojmy:  

 Potřeba - lze ji chápat jako pocit stavu určitého nedostatku. Potřeby jsou buď vrozené, 

naučené či hmotné a nehmotné nebo hospodářské .  

 Požadavek – lze rozumět jako potřebu formovanou kupříkladu osobní zkušeností.  

 Poptávka – určitý díl potřeb se uskutečňuje prostřednictvím směny a trhu. 

 Nabídka – je část dodavatelských zdrojů, které jsou vyhrazeny k uspokojení poptávky 

a to prostřednictvím směny na trhu. 

 Trh – místo, kde se lze setkat s nabídkou a poptávkou. Rozlišují se tři trhy a to:  

- potenciální (spotřebitelé, kteří projevují zájem o daný výrobek a zároveň je jim daný 

výrobek dostupný jak fyzicky tak finančně), 

                                                           
1 KERMALLY, S. Největší představitelé marketingu – jejich hlavní myšlenky, názory 

a díla. Brno: Computer Press, a.s., 2006, str. 9. 
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- aktuální (souhrn spotřebitelů, jenţ daný produkt jiţ nakupuje), 

- cílový (část trhu, kterou se podnik rozhodl získat). 

 Velikost trhu – kupující, kteří reagují na danou nabídku. 

 Směna – zboţí vyměňuje majitele. Směna má charakter zboţí za peníze nebo  

 zboţí za zboţí.[20]  

                  

11..22  MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÁÁ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE    

Marketingová komunikace je všeobecným značením veškerých sloţek komerční  

i nekomerční komunikace, jejichţ úmyslem je podpora marketingové strategie firmy. Jedná se 

o vedený proces, jehoţ hlavním cílem je sdělovat, přemlouvat anebo ovlivňovat rozdílné 

cílové skupiny a provádět s nimi rozhovor. Marketingová komunikace se snaţí vtisknout do 

mysli spotřebitelů, dotvářet její image.[21]  

Zákazníci nerozlišují mezi marketingovými nástroji firmy (podporou prodeje, obalem, 

cenou, reklamou) pouţívanými pro přenos zprávy. Sledují a umisťují do paměti různé 

informace, jenţ jsou spojeny s určitou značkou, produktem či firmou a nerozlišují, jakým 

postupem a jakými nástroji informace obdrţely. 

Jakékoliv spojení s firmou, značkou či jakákoliv zpráva o nich vytváří představu  

a obraz, který si o firmě tvoří spotřebitelé. Z toho pro podnik vyplývá, ţe veškeré informace 

sdělované navenek musí mít stejné, konzistentní sdělení. Pokud by tomu tak nebylo, 

spotřebitelé by nevěděli na čem jsou a byli by zmateni. V tom případě můţe dojít k neshodě, 

jestliţe zákazníci v diskontní prodejně očekávají zboţí s niţší cenovou úrovní, jenţ odpovídá 

kvalitě tak se v daném okamţiku setkají s luxusní značkou za vysokou cenu.[21] 

 

Cílem marketingové komunikace je: 

 poskytovat informace o firmě či výrobku, 

 zdůraznit vlastnosti produktu (firmy) a rozlišit od konkurenčních,  

 zdůraznit hodnotu výrobku, 

 přemluvit zákazníky o přijetí produktu, 

 zvětšit poptávku,  

 stabilizovat obrat, 

 vylepšovat dlouhodobě stálé vztahy se zákazníky a veřejností.  
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Marketingová komunikace by se neměla koncentrovat na řešení krátkodobých cílů, 

coţ je například okamţité zesílení povědomí o značce nebo změna spotřebitelských výhod. 

Významem marketingové komunikace (viz. Příloha č. 1) je řízení dlouhodobých vztahů se 

zákazníky během předprodejní, prodejní a spotřební fáze, včetně stadia po spotřebě.[21] 

 

1.2.1 Sloţky marketingové komunikace  

Sloţky marketingové komunikace se skládají z těchto forem komunikace: reklama 

(advertising), osobní prodej, podpora prodeje (sales promotion), práce s veřejností (public 

relations), a přímý marketing (direct marketing). Některá literatura také uvádí sponzoring  

a nová média. 

 Reklama – je prováděná v mnoha verzích a to prostřednictvím: tiskových médií 

(noviny, časopisy, katalogy), rozhlasu a televize, Internetu, venkovních médií 

(billboard), výloh, reklama v kinech nebo například mobilní reklama (viz. Příloha č. 2). 

Hlavním záměrem reklamy je informovat zákazníky s úmyslem ovlivnit jejich kupní 

chování.  

Důleţitým znakem reklamy je to, ţe oslovuje velké vrstvy obyvatelstva. Reklama    

tedy  slouţí ke vzbuzení zájmu a pozornosti.[17] 

 Podpora prodeje (Sales promotion) – se orientuje na články distribučních cest anebo 

na konečné zákazníky. Pro zákazníky je nákup určitých výrobků poutavý 

prostřednictvím prémií, vzorků, zboţí, kupónů nebo prémiového balení.  

Podpora prodeje je tedy kombinace reklamy a cenových opatření. Oznamuje 

informace o výrobku a zároveň nabízí podnět, zpravidla finančně zvýhodněný nákup 

(viz. Příloha č. 3).[17] 

 Práce s veřejností (Public relations, PR) – je uskutečnění cílů organizace vyvoláním 

pozitivního postavení veřejnosti. Toto postavení se také přenáší na výrobky nebo 

nabízené sluţby. Vzbuzuje ţádoucí pozornost nebo zájem o tyto výrobky ze strany 

zákazníků.  

 Přímý marketing – je to přímá, adresná komunikace mezi kupujícím a prodávajícím. 

Je orientována hlavně na prodej zboţí nebo sluţeb. A je zaloţena na reklamě 

prostřednictvím pošty, e-mailu, telefonu, rozhlasového i televizního vysílání, novin  

a časopisů (viz. Příloha č. 4). Se zákazníkem se pracuje adresně.[17] 

 Osobní prodej – osobní komunikace s jedním nebo více zákazníky. Cílem je 

dosaţení prodeje výrobku či sluţby. Jedná se o přímou, osobní komunikaci.[17] 
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 Sponzoring – je zaloţen na principu sluţby a protisluţby, která napomáhá k dosaţení 

cílů marketingu. Sponzoring se koncentruje hlavně na sportovní, kulturní a sociální 

oblast. 

 Nová média – rozvíjí se nová média (např. se zvukovým přenosem nebo kabelovým) 

vedou ke změnám v komunikačním mixu. Je zde také prostor pro dialog. (např. 

kabelová televize se zpětným kanálem).  

 

Soustřeďuje se zejména na reklamu na internetu, kde je nutné rozlišit webovou 

prezentaci firmy od prouţkové reklamy (banner).[6] 

 

11..33  MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÝÝ  MMIIXX    

Strategie firmy se zabývá čtyřmi základními nástroji marketingu (viz. Obrázek č. 1. 1), 

které jsou v marketingovém názvosloví nazývaný tzv. čtyři „P“ (anglicky Product, Place, 

Price a Promotion). V literatuře se ve velké většině lze setkat s označením Marketing Mix. 

V anglické literatuře se pouţívá název Marketing Mix nebo Marketing Tools. 

 

Tyto  čtyři „P“ marketingu jsou:  

 produkt (product)  

 distribuce (place)  

 cena (price) 

 marketingová komunikace (promotion)  

 

Uvedené nástroje jsou prostředky uskutečňování krátkodobých i dlouhodobých 

záměrů firmy. Prvky jsou ovlivnitelné a kontrolovatelné. Vhodnou změnou výrobku, 

prodejních cest, propagační činností a změnou ceny je pravděpodobné dosáhnout uspokojení 

zákazníka. Podstatné je, aby jednotlivé nástroje byly účinně sladěny.[6] 
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Obrázek č. 1. 1: Nástroje marketingového mixu[20] 

 

1.3.1 Produkt  

Výrobek můţe být hmotný (automobil, nábytek) nebo nehmotný (sluţby), ale můţe 

také představovat sluţby, místa, osoby či dokonce myšlenky a ideje. Je to nabídka všeho 

druhu, která se snaţí uspokojovat určité potřeby.  

Výrobek nelze ztotoţňovat pouze s jeho základní funkcí a základním uţitkem. 

Z tohoto důvodu byl zaveden pojem komplexní výrobek, který kromě příslušné funkce (jádra 

výrobku) obsahuje taktéţ hmotné atributy (kvalita, design, styl, značka, obal) a další 

charakteristiky (např: servis, zajištění recyklace po upotřebení, poradenské sluţby), které 

často hrají u klienta důleţitější roli neţ základní funkce (viz. Obrázek č. 1. 2).[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1. 2: Tří úrovně produktu[3] 
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1.3.2 Cena 

Cena jako jediný prvek marketingového mixu vytváří příjmy. Její další výhodou na 

rozdíl od ostatních nástrojů je pravděpodobnost rychlých změn v reakci na změnu poptávky  

a konkurence. Tudíţ je snaha v krátkém horizontu ovlivnit zákazníka pomocí ceny.  

Při stanovení ceny je velmi podstatná správná volba cenové strategie. Při vstupu na trh 

se stanovují ceny, které by měly mít dlouhodobý vliv. Tudíţ vybíráme strategii vysoké ceny 

unikátních výrobků nebo penetrační strategii stanovení nízké ceny, která nám dovolí co 

nejrychleji proniknout na trh a získat v krátkém období očekávaný trţní podíl.  

Stanovením cenové politiky rozhodujeme o tom, co si přejeme určitým výrobkem na 

daném trhu dosáhnout. Můţe se jednat například o snahu přeţití na trhu, hlavní postavení 

v kvalitě výrobků, maximalizaci zisku a příjmů, prodeje a také maximalizaci vyuţití trhu.[6] 

Cena zahrnuje takové prvky, které s cenou produktu souvisejí a ovlivňují kupní 

rozhodování zákazníků (viz Příloha č. 5).[2] 

 

1.3.3 Distribuce 

Úkolem distribuce je překonat vzdálenost mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. 

Určují komu, a kde budou výrobky prodávány, ale také jakým nejlepším způsobem je moţno 

zaručit jejich dodání. Výrobky je nutno spotřebiteli dopravit ve vhodném tvaru, čase, prostoru 

a podmínkách.[6] 

 

V závislosti na intenzitě distribuce rozeznáváme tři distribuční strategie:  

 Intenzivní distribuce: vyuţívá největšího počtu obchodních míst (zboţí denní 

spotřeby). 

 Selektivní distribuce: vybírání distribučních článků a udělování práva distribuce 

pouze určitým distributorům (speciální zboţí). 

 Exkluzivní distribuce: právo prodejce distribuovat zboţí na určitém trhu pomocí 

určité smlouvy (luxusní zboţí). 

Distribuční politika rozhoduje o počtu účastníků distribuce, zdali výrobek poputuje 

přímo ke spotřebiteli anebo v průběhu mezi ně vstoupí maloobchod či velkoobchod.[9]  

 

1.3.4 Marketingová komunikace  

Zajišťuje přímý tok informací a to mezi výrobcem zboţí, sluţeb, ale také potenciálním 

spotřebitelem se záměrem prosazování příslušných marketingových cílů na určeném trhu.  
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Marketingová komunikace je zaloţena na kombinaci vyuţití jednotlivých prvků 

komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej).[6] 

  

11..44  MMOODDEELL  KKOOMMUUNNIIKKAAČČNNÍÍHHOO  PPRROOCCEESSUU    

Porozumění marketingové komunikaci vyţaduje důkladný pohled na jednotlivé sloţky 

základního modelu komunikačního procesu. Tento model má osm hlavních prvků: zdroj, 

zakódování, zprávu, přenos, dekódování, příjemce, zpětnou vazbu a komunikační šumy.[17] 

Marketingová komunikace se vyvíjí pomocí zpráv prostřednictvím média konečnému 

příjemci. Pro zobrazení komunikačního přenosu se vyuţívá schéma komunikačního procesu, 

které je zobrazeno na Obrázku 1. 3.[8] 

 

 

Obrázek č. 1. 3: Komunikační proces[8] 

 

Sdělení je šířeno od zdroje k příjemci (zpráva se šíří od firmy ke spotřebiteli). Pro její 

přenos se vyuţívá odlišných nástrojů (druh média), coţ jsou hromadné sdělovací prostředky 

jako např. televize, rádio, noviny, magazín a další nástroje: obal, výloha prodejny, prodavači  

a ostatní nástroje P-O-P reklamy.  

Aby mohlo být sdělení dále předáno, musí se „zakódovat“, pro tyto záměry se vyuţívá 

symbolického vyjádření. Na zákazníkově straně dochází k dekódování zprávy a reakci na ni. 

Zpětná vazba v komunikačním procesu má firmě zaručit představu o reakcích cílové skupiny 

na zprávu. Příjemce nemusí zprávu správně pochopit. V průběhu jejího dekódování, 

kódování, ale také během celého komunikačního přenosu dochází ke komunikačním šumům  

a tyto šumy mohou zkreslit sdělení.[21]   

 

 Subjekt, zdroj komunikace 

Zdrojem marketingové komunikace můţe být buď osoba, skupina osob či organizace, 

která šíří informace příjemci. Zdroj je průvodcem komunikačních vztahů. Od něj míří 
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komunikace prostřednictvím komunikačních kanálů, prostředků a forem k objektu 

komunikace.[14] 

 Sdělení  

Sdělení je souhrn informací, jenţ se zdroj usiluje poslat příjemci prostřednictvím 

komunikačního média. Snaţí se jimi upoutat jeho pozornost a vyvolat v něm potřebu nebo 

přání, které poté budou následně uspokojeny (např. koupí produktu).[14] 

 Zakódování a dekódování  

Zakódování je proces převádění informací, které jsou obsahem zprávy, do takového 

znamení, kterému bude příjemce rozumět. Fotografie, kresby nebo jiné prostředky pouţité 

v různé kombinaci musí něco značit či vyjadřovat představu pochopitelnou příjemci, jenţ 

odpovídá tomu, co se zdroj snaţí sdělit.[17] 

 Šumy 

Marketingová komunikace je hlavní sloţkou komunikace v nejširším pojetí a to 

osobní, rodinné, přátelské, společenské a profesionální. Toto vše vytváří pravděpodobnost 

problému ve schválení některých sdělení (šumy).[14] 

 

11..55  MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÁÁ  SSTTRRAATTEEGGIIEE  

Marketingová strategie je marketingová logika, díky její pomoci podnikatelská 

jednotka dosáhne marketingových cílů. Tedy marketingová strategie určuje, jakým způsobem 

by chtěla firma dosáhnout marketingových cílů. Poukazuje na to, jaké strategie pro cílové trhy 

staví na rozdílových výhodách společnosti. Musí se také zabývat trţními segmenty, na které 

se společnost zaměří. Jednotlivé strategie se liší poţadavky a různými potřebami na rentabilitu 

a marketing. Společnost se musí orientovat na takové trţní segmenty, které se nejlépe uplatní 

z konkurenčního hlediska. Pro kaţdý z těchto segmentů musí zpracovat marketingovou 

strategii.[9] 

 

11..66  PPRRVVKKYY  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  FFIIRRMMYY    

Firemní komunikace můţe být definována jako celkový integrovaný postoj ke 

komunikačním aktivitám prováděným všemi částmi firmy s cílem budovat a udrţovat vztahy 

mezi jejími strategickými cíli, identitou a image.[13] 
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1.6.1 Firemní strategie 

Jedná se o zviditelnění firemní identity. Strategie firmy je spojená s marketingovým 

mixem. Jedním z nejdůleţitějších kroků firemní strategie je situační analýza. Součástí této 

analýzy je SWOT analýza. Pro představivost lze shlédnout příklad SWOT matice obchodního 

podniku (viz. Tabulka č. 1. 1).[13]  

SWOT analýza je nejčastěji nazývaná „svotka“. Obsahuje silné a slabé stránky, ale 

také hrozby a příleţitosti. SWOT analýza je zhodnocení silných a slabých stránek, příleţitosti 

a hrozeb v určité problematice. Podle Granda je systém SWOT: 

„… hendikepován potížemi, které způsobuje rozlišení silných stránek od slabých a 

příležitosti od hrozeb.“ 
2
 

 

1.6.2 Firemní kultura 

Firemní kultura je systém hmotných, duchovních hodnot a jevů v oboustranné 

interakci, vlastní dané firmě, odráţející její individualitu. Projevuje se v chování, oboustranné 

spolupráci, chápání okolního prostředí a sebe.[16] 

 

Firemní kultura můţe být chápána jak v širším tak v užším pojetí:  

 Firemní kultura v užším významu: Obsahuje duchovní část kultury, pravidla chování, 

normy, zvyky, firemní mýty a legendy, které se jeví jako chování pracovníků.  

 Firemní kultura v širším významu:  Předpokládá systémové pojetí kultury v materiální 

a duchovní jednotě, v komplikovaném vzájemném působení a spolupráci všech 

zjevných i skrytých, známých i nepoznaných prvků.  

 

Materiální kulturu tvoří fyzické objekty. Nemateriální kulturu tvoří normy, pravidla, 

vzorce chování, zákony, hodnoty, ceremoniály, rituály, symboly, mýty, zvyky, tradice. Jsou 

výsledkem lidské činnosti, které jsou vytvořeny rozumem a pocity. Proto si na ně nelze 

sáhnout, lze je jen vyjádřit či předat.[16]. 

 Armstrong firemní kulturu definuje takto:  

„ Firemní kultura představuje soustavu sdíleného přesvědčení, postojů, domněnek, 

norem a hodnot existujících v organizaci. Tato sice nebyla výslovně zformulována, ale 

                                                           
2 KERMALLY, S. Největší představitelé marketingu – jejich hlavní myšlenky, názory 

a díla. Brno: Computer Press, a.s., 2006, str. 93. 
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v podmínkách neexistence přímých instrukcí formuje způsob jednání a vzájemného působení 

lidí a výrazně ovlivňuje způsoby vykonávání práce.“ 
3
 

 

Tabulka č. 1. 1: SWOT analýza obchodního podniku[21]  

 

 

1.6.3 Osobnost firmy 

Osobnost firmy je taktéţ součástí její strategie. Dlouhodobé strategické cíle stanovují  

a tvoří ţádoucí osobnost: poslání odráţí osobnost a firemní kulturu, rozhodnutí o 

positioningu směřují k ţádoucí osobitosti. Osobitost definuje strategické varianty. Osobnost 

firmy  

a firemní kultura jsou stálou součástí jejího interního prostředí a proto nemohou být změněny 

tzv. „přes noc“.   

Je-li potřeba vybudovat osobnost firmy, musí být zaloţena na mnoha předpokladech. 

Jedním z těchto předpokladů je, ţe kaţdý zaměstnanec musí porozumět poslání, tzn. čeho má 

být dosaţeno, jaké místo chce mít firma ve společnosti, jaké má hodnoty a jakým způsobem 

hodlá dosáhnout svých cílů. Výsledkem je soubor charakteristik firmy a jejího chování, jenţ 

je zřejmé v chování manaţerů a všech zaměstnanců.[13] 

                                                           
3
 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: ASPI, 2004. str. 9. 
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1.6.4 Firemní identita 

Firemní identita představuje způsob, jakým se firma prezentuje cílovým skupinám. Je 

to určitá metoda chování a komunikace. Jedná se o hmatatelnou prezentaci, oznámení, patrně 

sdílené hodnoty neboli firemní kulturu. Identitou se rozumí to, co je firma, co dělá a jak to 

dělá. Identita je spojena s výrobky, značkami, způsobem distribuce, komunikace a chování ve 

vztahu k veřejnosti.[13] 

 

Rozeznávají se dva typy identity, které jsou závislé na základních strategických variantách  

a historii firmy: 

 Monolitní identita: celá firma se prezentuje jednotně a to jak vizuálně, tak  

i komunikačně, ale také svým chováním. Společnost McDonalds je vhodným 

příkladem monolitní identity.  

 Řízená identita: pobočky firmy mají svou identitu a styl, nýbrţ mateřská organizace je 

pokaţdé zřetelně vidět v pozadí. Pobočky mají mnohdy vlastní zvyky a styl, jeţ 

vytváří důleţitý trţní nástroj, ale dohled mateřské firmy je strategický stejně důleţitý. 

Příkladem mohou být: General Motors, Danone. 

 

Dobře zavedená firemní identita zvýšuje motivaci zaměstnanců. Cítí-li se být „členy 

rodiny“, povzbuzuje to jejich pracovní výkon. 

Je-li firemní identita přesvědčivě komunikována poté získává důvěru a dobré jméno 

firmy u externích cílových skupin a partnerů. Partneři a investoři budou mít mnoho důvěry, 

vztahy s vládními orgány se zlepší, firma bude přitahovat kvalitnější pracovníky a veřejnost 

k ní získá příznivější postoj.[13] 

 

1.6.5 Firemní image 

Image firmy je image identity, chápaná cílovými skupinami. Jedná se o postoj 

veřejností k určité společnosti – osobní dojem, který vyvolává. Image není vţdy soudrţný 

s ţádoucí firemní identitou.[13] 

Image firmy je ovlivněna velkým mnoţstvím faktorů, dva z těchto faktorů jsou 

identita a komunikace. Firemní identita a její strategie jsou významnými určujícími faktory 

pro image, tak jako marketing a komunikace. 
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Mimo zaměstnanců image firmy také ovlivňují další subjekty jako jsou např. reklamní 

agentury nebo distributoři. Rovněţ produkt a zkušenosti spotřebitelů mohou významně 

podpořit či poškodit image.[13] 

 

1.6.6 Firemní logo 

Je to velice významný prvek firemního designu. V marketingově řízených firmách je 

vše to, co je s podnikovým logem spojené, včetně jeho pouţívání, stanoveno jiţ v úvodu 

firmy. Existuje velmi mnoho typů a provedení loga (viz. Obrázek č. 1. 4). Od názvů firem aţ 

po obchodní značky.  

 

Logo je nutno označovat určitými vlastnostmi: 

 je nutné, aby logo bylo jedinečné, je to nástroj rozlišení firmy od konkurence, 

 rozpoznatelnost loga usnadňuje rychlou identifikaci firmy a značky, protoţe značky 

jsou rychleji vnímány neţ slova, 

 logo by mělo být spojeno s firmou a jejími produkty.[16] 

 

 

Obrázek č. 1. 4: Logo ArcelorMittal a. s.[35] 
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2. NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY A PŘÍKLADY    

22..11  GGUUEERRIILLLLAA  MMAARRKKEETTIINNGG  AA  JJEEHHOO  FFOORRMMYY    

Guerilla marketing neznamená pouze boj s konkurenty, malé podniky proti velkým, 

ale mění se postupně s  vyvíjející se technologií a také se schopností komunikace. Základním 

prvkem je malá nákladovost a balancováni na hranici legálnosti. Levinson Guerilla marketing 

cituje jako: „ Nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního 

efektu s minimem zdrojů.“ 
4
 

Souhrn Guerilla marketingu prezentuje tzv. Ambush marketing, jenţ je parazitováním 

na aktivitách konkurence. Jsou hlavně sloučeny s velmi důleţitou akcí, která poutá 

soustředěnost médií a veřejnosti. V této spojitosti lze hovořit taktéţ o „guerilla sponzoringu“. 

Také se v marketingové praxi začalo pouţívat slovo „buzz“, coţ je vyvolání „šeptandy“ okolo 

produktu. Prezentuji se také vstupy do ţivého vysílání s logem či jiným poutačem.[3] 

 

2.1.1 Fungování Guerilla marketingu a vyuţitelnost jeho metod  

V podstatě lze sdělit, ţe vyzkoušenou taktikou je: 

 uhodit na nečekaném místě, 

 orientovat se na vytipované cíle, 

 okamţitě se stáhnout zpět. 

 

Guerilla marketingové street akce lze doplnit o Virový marketing. Jedná se třeba  

o přeposílání snímku z guerilla akce.  

Metody Guerilla marketingu se vyuţívají různě. Je lepší, kdyţ se metody vyuţívají 

jako „ostřejší“ verze street promotion anebo v procesu na další kampaň silnější konkurence. 

Hlavním cílem je upoutat pozornost o svůj produkt a vzbudit zájem médií nebo virový efekt 

sdělením či přeposíláním. Nejhorší, co by mohla Guerilla postihnout, je ţádost po 

originalitách, zábavnosti a reklamy.[3] 

 

2.1.2 Příklady Guerilla marketingu v ČR 

Směrem na pobočku České spořitelny zákazníci střetli na tabuli konkurenční Poštovní 

spořitelny slogan: „ Tady už je zvřeno. Banka na Vaší poště má stále otevřeno.“ 

                                                           
4
 LEVINSON, J. Guerilla marketing. Přel. Schürerová, L. Brno: Computer Press, a.s., 2009 

str. 13. 
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Na vozech typu VW Passat byly nalezeny letáky doporučující konkurenta toho vozidla 

v konkrétní třídě Toyota Avensis.  

Na cestách (chodnících) byla nalezena nastříkaná kampaň internetového providera 

(zprostředkovatel trvalého či dočasného připojení ke komunikační síti) Volný: „ Rychlý 

internet zdarma vítězí.“ [3]   

 

22..22  PPRROOMMOOTTIIOONNAALL  MMAARRKKEETTIINNGG    

Pod pojmem Promotional marketing (Propagační marketing) chápeme obor 

marketingové komunikace, jenţ se zaměřuje na podporu prodeje (sales promotion).[4] 

 

Zde lze shlédnout historický exkurs po dekádách Promotional marketingu: 

 Padesátá léta – dekáda prosperity, ve které se projevují touhy po nových autech, 

televizorech a domácích spotřebičích.  

V této době neexistovaly agentury zaměřené na podporu prodeje. Zákazníci prováděli 

mnoho věcí sami, počínaje plánováním promotion akcí aţ po jejich uskutečnění.  

 Šedesátá léta - objevují se mimořádné prémie a vzorky,  

            - zesiluje se orientace promotion akcí na reatilové řetězce, 

     - objevuje se pojem Guerillový marketing. 

  Sedmdesátá léta – v této době se objevily slevové kupóny a slevy. Začal s nimi 

automobilový průmysl, aby vyplnily sklady v době ropné krize.   

 Osmdesátá léta – boj o podíl na trhu. V supermarketech se objevují ochutnávky pro 

zákazníky. 

 Devadesátá léta – první mediální koncerty. Nejvýznamnější je rozvoj internetu a jeho 

vyuţití pro trh.  

 

Ve 21. století se v marketingové praxi začaly objevovat nové trendy jako: Event, 

Direct, Guerilla marketing a další.[4] 

 

2.2.1 Příklad Promotional marketingu 

Značka Nivea pouţívá soutěţe s šířením několika miliónu vzorků, jehoţ součástí je 

integrovaná kampaň, která propaguje ty nejnovější produkty v kategorii péče o pleť. 

Například, kdyţ probíhala tříměsíční kampaň, jejíţ cílem byla podpora krému Nivea 

Soft tak bylo rozdáno 3,1 miliónu vzorku krému, a to ţenám od 18 let do 49 let. Vzorky se 
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rozdávaly na různých akcích, festivalech a zábavách ve stáncích. Se vzorky se rozdávaly  

i slevové kupóny. Stánky měly design produktu a digitální část, lidé se mohli zúčastnit on-line 

soutěţe a vyhrát výlet pro dvě osoby v Kalifornii. Podporou akce byly rádia a webové 

stránky.[3]  

 

22..33  EEVVEENNTT  MMAARRKKEETTIINNGG  AA  TTYYPPYY  AAKKCCÍÍ  EEVVEENNTT  MMAARREEKKTTIINNGGUU      

Event marketing nám můţe pomoci přenést symboliku nadlinkových kampaní do 

reálného ţivota a dát odpovídající stimul cílových skupinám spotřebitelů. Sistenische definuje 

event marketing:  

„ Ne každé představení (událost) lze považovat za event a stejně ne každý, kdo 

organizuje event, dělá Event marketing.“ 
5
 

Jestliţe jsou velmi dobře propracovány akce Event marketingu, mohou efektivně 

postihnout cílovou skupinu, nechť jde jak o profesionální sporty či festivaly. Zásadním cílem 

je nalézt mezi několika moţnostmi tu správnou akci, popř. se rozhodnout pro realizaci vlastní 

akce.[3] 

 

Zde jsou některé cíle k úvaze: 

 Podpora prodeje, motivování obchodu, získat prostory na předvádění produktu, 

prodejní smlouvy, distribuce letáku a literatury, obeznámení s novým produktem, 

budování vztahu klient/zákazník, získaní kontaktů.  

Ne všechny značky prosperují díky své jedinečné a svérázné identitě.[3] 

 

2.3.1 Trendy v Event marketingu  

V tomto odvětví je potřeba neustále nacházet nové cesty, jak zařadit do reklamních 

kampaní a akcí technologie, kterými jsou mobilní telefony vybavené fotoaparáty, MP3 

přehrávače a textové zprávy. Jiţ se konaly propagační eveny, kdy skupiny v ulicích hromadily 

od spotřebitelů informace a pořizovaly fotografie z eventu. Tyto fotografie byly poté zasílány 

účastníkům pomocí elektronické pošty. To umoţnilo dodat reklamní sdělení přímo 

spotřebitelům.[3] 

Hlavním cílem je pozvání maloobchodníků na poutavou akci, na níţ se předvedou 

nové reklamy na podporu prodeje. V programu jsou zavedeny prvky, které vzbuzují 

                                                           
5
 ŠINDLER, P. Event marketing. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, str. 20. 
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k rychlému uzavírání objednávek. Eventová forma se vyuţívá rovněţ při otevírání nových 

prodejen  

a supermarketů.[3] 

 

2.3.2 Příklad Event marketingu  

Mercedes Benz 

Vůz Mercedes Vlase A byl dlouhou dobu velice oblíben mezi ţenami, avšak nečekaně 

byl povinen čelit útočící konkurenci. Agentura Draft z tohoto důvodu uspořádala akci v rámci 

Mezinárodního dne ţen. Značka Mercedes zahájila partnerství s nejoblíbenějším ţenským 

časopisem. Nedílnou součástí této akce byla rovněţ prezentace kosmetických firem  

a samozřejmě vozů Mercedes. 

Tato akce byla tím nejlepším způsobem k dosaţení nového úspěchu. Účastnilo se jí 

přes 30 tisíc návštěvníků a 4 tisíce z nich vyuţily testovací jízdy. Mediální pokrytí pomohlo 

ke značně většímu prodeji a upevnění jména vozu v cílové skupině řidiček.[3] 

 

22..44  VVIIRRAALL  ((VVIIRROOVVÝÝ))  MMAARRKKEETTIINNGG            

Virový marketing je metoda, jak získat klienty, aby si mezi sebou sdělili informace  

o výrobku, sluţbě nebo webové stránce. Pouţívá se také anglický název „pass-alogn“ 

(předávání). Výhodou Viral marketingu jsou nízké náklady a jejich rychlá realizace. 

Nevýhodou je nepatrný dozor nad průběhem kampaně.[3] 

 

Rozlišujeme jeho pasivní a aktivní formu. 

 Pasivní – nesnaţí se ţádným způsobem ovlivnit chování klienta a spoléhá se na 

pozitivní slovo z jeho úst. Snaţí vzbudit kladnou reakci nabídkou kvalitního výrobku 

či sluţby.  

 Aktivní – snaţí se ovlivnit chování klienta prostřednictvím virové zprávy a tím zvýšit 

prodej výrobku.[3] 

Za virovou zprávu lze povaţovat sdělení s reklamním obsahem, které je pro osoby, jeţ 

s ním přijdou do kontaktu natolik zajímavé, ţe je samovolně a vlastními prostředky šíří dál.[3] 

 

2.4.1 Jak funguje Virový marketing a jeho sloţky 

Z hlediska marketingové komunikace jsou u takových akcí důleţité tři sloţky a to: 

 Obsah – originální nápady a jeho zpracování v určitém formátu. 
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 Aplikace – obsah umístit na webové stránky. 

 Vyhodnocení – zhodnocení efektivity v porovnání s obsahem, odhadnutou reakci 

poptávky po výrobku nebo sluţbě. 

 

2.4.2 Metody přenosu Virového marketingu 

Ve Virovém marketingu se rozlišuje několik forem. Nejdůleţitější formou je 

elektronická pošta. Multimediální soubory mají největší míry pronikání. 

E-mailové zprávy zahrnují pouze odkaz na webové stránky, kde se nacházejí. Tuto 

formu nazýváme e-mailová výzva a taktéţ pracuje i výzva na webové stránce. Pozornost 

poutají elektronické pohlednice a neplacené e-mailové schránky. 

Závaţným soupeřem Virového marketingu je SPAM neboli neţádoucí elektronická 

pošta.[3] 

 Některé metody přenosu virového marketingu jsou např.: mobilní telefony, e-mailové 

zprávy, komunitní servery (Facebook), Messenger (Icq, Skype – viz. Příloha č. 6). 

 

2.4.3 Příklad Virového marketingu  

Honda Europe: Společnost Honda Europe představovala na trhu nový typ 

pětidvéřového vozu HRV. Součástí kampaně bylo vyuţití Viral marketingu, jehoţ základním 

cílem bylo obeznámit s vozem veřejnost a tím navýšit návštěvnost webových stránek. Byly 

přichystané filmy, které představovaly nový typ vozu. Další verze bylo také moţno stáhnout 

ze stránek webu, kde se vyskytovaly různé informace o modelu. E-mail nebyl rozeslán 

zákazníkům ani podobou spamu. Virus samozřejmě bez pochyb zafungoval. Jakmile se 

rozeslaly e-maily, na webové stránky se podívalo 2779 zájemců. Po několika týdnech čísla 

vystoupaly na 35 tisíc. Po konečném vyhodnocení kampaně se zjistilo, ţe webové stránky 

shlédlo 4,5 miliónu lidí.[3] 

 

22..55  DDIIGGIITTÁÁLLNNÍÍ  MMAARRKKEETTIINNGG    

Digitální marketing je hlavní součástí marketingové komunikace. Tento způsob 

komunikace je výhodnější neţ běţná reklama. 

Digitální je celkově zastrašující pojem, protoţe se do něj nezahrnuje on-line 

komunikace na internetu, nýbrţ všechna marketingová komunikace, jenţ vyuţívá digitální 

technologie. Jeho součásti jsou tedy jak on-line marketing tak mobilní marketing.[3] 
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Digitální marketing vyuţívá digitálních médií, jako jsou: internet, mobil, obrazovka 

pro komunikaci s příjemci reklamních a informačních sdělení.  

Talent digitálních médií není jen v šíření informací, ale rovněţ navázání kontaktu 

s adresátem a moţnosti získat od něj zpětnou vazbu (viz Příloha č. 7).[22] 

 

Digitální média jsou:  

 internetové prostředí a nástroje či aplikace (vše co je moţno najít na internetu a jsme 

schopni pouţít), 

 mobilní sdělovací prostředky (mobilní telefony), 

 digitální zařízení na území mimo domov (obrazovky v obchodech).[22] 

 

2.5.1 Příklad Digitálního marketingu 

Audi: Zadání bylo naprosto jednoduché: Jak prodat automobil za částku 70 000 dolarů 

drţitelům aut, jeţ jsou věrní jiným značkám! Toto poţadovala společnost Audi, kdyţ uváděla 

na trh model A8 L v roce 2004.  

Agentura Draft se ozvala s kampaní, jeţ firma Audi ještě neměla. Cílená média měla 

správný zákrok, nýbrţ on-line reklama, direct mail a tisková reklama byly slaďovány tak, aby 

měly co nejvyšší efekt. Propagační akce poskytovala výhody a oslovovala dealery. Do doby 

uvedení vozu se přihlásilo 10 700 zájemců.[3] 

 

2.5.2 Elektronické obchodování  

E-business – metoda podnikání, ve které se pouţívá technologie internetu a to jak 

v oblasti řízení podniku, tak v oblasti spolupráce s partnerskými podniky, v oblasti nákupu, 

prodeje a poskytování sluţeb klientům. E-business prezentuje souhrnné řešení zaloţené na 

internetových technologiích.[1]  

Elektronické obchodování (e-commerce) – jedná se o prodej, nákup zboţí a sluţeb 

prováděný na základě elektronických technologií obvykle v oblasti internetového systému 

www. Internetový maloobchodní prodej se označuje pojmy „e-tailing“ nebo „e-retail“. Oblast 

e-commerce je vytvářená obchodními kanály mezi zúčastněnými obchodními stranami.  
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Obchodní kanály lze označit podle typu zúčastněných stran jako: 

 B2B (Business-to-Business) – jsou to kanály, na jejíchţ obou koncích obchodního 

spojení jsou obchodní partneři, kteří pomocí internetových technologií uskutečňují 

mezipodnikové obchodní operace.[1]  

 B2C (Business-to-Consumer) – jsou to kanály, kde na jedné straně je obchodník a na 

druhé straně je zákazník. 

 

Rysem obchodních kanálů B2B i B2C je to, ţe představují spojení mezi klientem  

a poskytovatelem. Obchodní transakce probíhá na základě toho, ţe nedochází k fyzickému 

kontaktu zúčastněných stran. Rozdíl mezi B2B a B2C lze shlédnou Tabulce č: 2. 2.[1] 

 

Další pojmy, které souvisejí s e-commerce jsou např.:  

 E-marketplace – internetové trţiště, kde se on-line potkává nabídka s poptávkou. 

Výhoda je snadné srovnání cen, dodacích a platebních podmínek. U spotřebitelské 

e-marketplace se uplatňuje B2B a u firemní e-marketplace kanál B2C. 

 E-mall – virtuální nákupní centrum, zahrnující soustavu elektronických obchodů 

pokrývající určitý segment trhu. Zákazníci se mohou zapojit do diskusních fór.[1] 

 

Tabulka č: 2. 3: B2B versus B2C[31] 

 

 

2.5.3 Internetový marketing  

Internetový marketing lze definovat jako vyuţití Internetu k dosaţení marketingových 

cílů. Internet v marketingu se vţdy mění tak, jak se rozvíjí samotný Internet a jak se rozšiřuje 
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naše poznání o moţnostech aplikace. V součastné době se Internet pouţívá takřka ve všech 

oblastech, v některých více v jiných méně. Nástroje tradičního marketingu bylo nutno 

přizpůsobit. 

Internet jako zdroj informací pro firmy. Internet se vyvinul hlavně jako předmět pro 

sdílení a různou vyměněnu dat či informací, další aktivity se rozvíjely později, a to nejvíce 

v souvislosti s rozvojem e-komerce. Proto nepřekvapuje to, ţe Internet je teď pro firmy velmi 

důleţitým zdrojem informací (informace ze státní správy a samosprávy, informace  

o patentech, informace z tisku).  

Internet se také velmi dobře vyuţívá pro marketingové výzkumy (související se sběrem 

dat, audity).[15] 

 

22..66  NNEEUURROOMMAARRKKEETTIINNGG  

Neuromarketing je nová marketingová studie, jenţ zjišťuje vliv marketingových 

podnětů na odezvu spotřebitele a to poznávací, afektivní a senzomotorické. V průběhu 

výzkumu se pouţívá magnetická rezonance, tato rezonance měří změny v určitých oblastech 

mozku.  

Neuromarketing zkoumá funkce mozku při rozhodování o koupi určitého produktu. 

Jde o nový marketingový obor, jenţ pozoruje, jak mozek odpovídá na určité podněty, které 

jsou obsaţené v reklamě. Tento druh marketingu studuje zákazníkovou oblast mozku, která 

stanovuje chování při vybírání značky, při nákupu výrobku nebo jak zaznamenává reklamní 

sdělení. 

Neuromarketing je nástroj, který zkoumá pravdivé přednosti spotřebitele, jenţ není 

nijak ovlivněn, např. se můţe jednat o zaujetí k dané značce.[23,24] 

 

2.6.1 Příklad neuromarketingu 

V roce 2004 byly zveřejněny výsledky průzkumu, které vydali američtí vědci. 

Dotazovaným dávali ochutnat Pepsi Colu a Coca Colu (viz. Obrázek č. 2. 5). Po celou dobu 

snímali činnost jejich mozku. Kdyţ byly vzorky anonymní, chutnala jim lépe Pepsi Cola. 

Kdyţ dotazování věděli, jakou značku pijí, reagovali mnohem víc na Coca Colu.[24] 

Metody neuromarketingu jsou v česku prozatím v počátcích. Z dostupných informací 

ho jako první pouţila společnost UNILEVER pro kampaň značky Flora pro activ. Podle 

českého sdruţení obrany spotřebitelů je vyuţívaní Neuromarketingu neetické. Důvodem je 

obava z manipulování se smysly člověka.   



22 

   

Obrázek č. 2. 5: Pepsi cola a CocaCola[24] 

 

22..77    SSOOCCIIAALL  MMAARRKKEETTIINNGG  

Úmyslem sociálního marketingu není přímý prodej, ale jde hlavně o informování  

a poskytování hodnot zákazníkům. Jedná se o zdroj informací jak pro podnik, tak pro 

zákazníky. Prodeje přichází později a to dlouhodobě. Organizace si tímto způsobem získává 

v delším horizontu dlouhodobé klienty.  

Záměrem Sociálního marketingu není prosazovat svoji firmu, nejedná se o reklamu na 

svou firmu, reklama zde musí být jakoby omylem. Firmy by se neměly propagovat slovy         

„ My jsme jednička, jsme nejlepší, hlavně nekupujte u nás.‘‘ to nikoho nezajímá. Sociální 

marketing je zdrojem informací a v ţádném případě se zde nejedná o reklamu.[25] 

 

2.7.1 Kanály sociálního marketingu 

Nejznámější sociální kanály u nás jsou zejména (viz. Obrázek č. 2. 6): 

 Youtube – internetový server, na němţ lze sdílet různé video soubory. 

 Myspace – lze zde sdílení hudba a videa. Slogan myspace je „A place for friends“ 

(místo pro přátele). 

 Twitter - umoţňuje uţivatelům posílat a číst příspěvky zaslané druhými uţivateli, 

známé jako tweedy. 

 Facebook – v současné době zřejmě nejpopulárnější sociální kanál. Slouţí ke 

komunikaci mezi uţivateli, sdílení multimediálních dat, navazování vztahů a zábavě. 

Jde o jeden z nejsilnějších marketingových nástrojů na současném internetu. 
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Obrázek č. 2. 6: Sociální kanály (Facebook, Youtube, Twitter, Myspace)[32] 

 

22..88  MMOOBBIILLNNÍÍ  MMAARRKKEETTIINNGG    

Mobilní marketing je jeden z nejrychleji se rozvíjejících nástrojů marketingové 

komunikace, vyvíjí se s rozvojem mobilních operátorů. Lze jej chápat jako veškerou formu 

marketingu, reklamy či aktivit na podporu prodeje. Jsou cílené na spotřebitele  

a uskutečněné prostřednictvím mobilní komunikace.[14]  

Hlavním nástrojem mobilního marketingu je mobilní telefon. Avšak nedochází 

k vyuţití nejdůleţitějšího účelu mobilního telefonů, jenţ je telefonování. Prodejní aktivity 

vyuţívají funkce mobilních přístrojů jako jsou krátké textové zprávy a reklamní sdělení. 

Většinou jsou prezentována formou MMS a SMS taktéţ hrami a vyzváněcími tóny.[14]   

  

 Obousměrná SMS komunikace – dorozumívání a to mezi spotřebitelem a podnikem, 

mající charakter reklamy. Firma na svých propagačních materiálech napíše číslo, na 

které mohou klienti zaslat SMS odkaz. Poté obdrţí odpověď ve formě SMS nebo 

jiným komunikačním kanálem.  

 Advergaming – hry v mobilním telefonu s reklamou. 

 Loga, obrázky, vyzváněcí melodie – displej mobilů je reklamní plocha, na kterou si 

uţivatelé nechávají posílat loga, melodie či obrázky oblíbených značek za určitý 

poplatek. Tímto uţivatelé podporují značku a s tím roste věrnost k dané značce.   

 Speciální grafické kódy – jsou uvedeny v tiskových médiích, ale také na obalech 

produktů (viz. Příloha č. 8).[14] 

 

22..99  RREETTAAIILL  MMAARRKKEETTIINNGG    

Pod pojmem Retail makreling si lze představit vyuţití marketingu a jeho nástrojů 

v podnikatelském působení obchodních řetězců.[1] 
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2.9.1 Merchandising  

Merchandising je způsob uspořádání místa prodeje. Vyuţívá se spotřebitelského 

chování, jehoţ cílem je ovlivnit zákazníka, tak aby si koupil danou značku zboţí. Důleţité je, 

aby zboţí bylo správně vystavené. Protoţe vhodně vystavené zboţí ve velké míře ovlivňuje 

zákazníky. Zvýšuje se jeho dostupnost, ale také postavení. V konečném důsledku dochází ke 

zvýšení zisků a obratu z prodeje.  

Merchandisingové sluţby v praxi obsahují úpravu displejů a jejich umístění, 

uspořádání zboţí v regálech a úpravy cen zboţí.[1] 

Merchandising (merchandise = zboţí, merchandising = práce se zboţím v prodejním 

prostoru) je proces, který musí najít optimální vystavení sortimentu, tak aby vedlo ke zvýšení 

prodeje.  

Merchandising se zabývá skupinami jako jsou sortiment, rozlehlost plochy, umístění 

výrobku v prodejně, obal výrobku, cena výrobku a materiály na podporu v místě prodeje.    

Jestliţe prodávající nedodrţí jen jediný faktor, výrobek nemá šanci se prodávat tak, jak 

má a investice vloţené do mediální kampaně jsou vyhozené peníze.[1] 

 

Základní pravidla merchandisingu jsou:  

 regál ve výšce 150 cm „prodává sám“, 

 sortiment, který je umístěn u pokladny zvyšuje prodej a to aţ 4krát, 

 doba spotřeby (zboţí s krátkou záruční lhůtou se umísťuje dopředu regálu, a naopak 

do zadní části regálu), 

 zboţí stejné značky je nutno umístit pohromadě, v ţádném případě oddělené 

konkurenčními výrobky.[1] 

 

Nejdůleţitější principem merchandisingu je eliminace výpadku (vyprodání) zboţí 

v regálu.[1] 

 

22..1100  PPRROODDUUCCTT  PPLLAACCEEMMEENNTT        

Jedná se o nezvyklou reklamní formu působení na diváka. Tuto formu vyuţívá mnoho 

značek a tento trend se v praxi velice osvědčil. Pracují s ním výrobci jak automobilů tak 

nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů, mobilních přístrojů, počítačů a elektroniky. 

Jde o snahu zakomponování produktu do filmového děje. 
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Product placement lze vymezit jako úmyslné a placené umístění značkového výrobku 

do audiovizuálního (sluchový a zrakový) díla za účelem jeho šíření.   

Product placement je tedy vyznačení reklamní aktivity, kdy se daný výrobek či značka 

viditelně postaví do děje.[4]  

 

2.10.1 Příklad Product placement 

Ve spojitosti s Product placementem se velká pozornost upírá na auta. Kdo by nechtěl 

jezdit v autě jako James Bond? Právě v těchto filmech vládnout značky BMW. Automobilky 

představují své nejlepší a nejnovější modely. Bondovky jim skutečně zajišťují imageovou 

kampaň nových modelů (viz. Příloha č. 9).[4] 
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3. VYUŢITÍ MARKETINGOVÝCH TRENDŮ 

V PRŮMYSLOVÉM ODVĚTVÍ 

Tato kapitola bude věnována, jak uţ název napovídá, marketingovým trendům 

v průmyslovém odvětví a jejich praktickému vyuţívání. Průzkum byl proveden ve čtyřech 

průmyslových firmách, a to ve společnosti Siemens, s. r. o., která zaměstnává v České 

republice v současné době 11 000 zaměstnanců. Poté společnost TATRA, a.s., která má okolo 

2 100 zaměstnanců mezi další společnosti patří Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., 

která má v České republice 3 400 zaměstnanců. Z malých firem byla oslovena společnost 

Armagas s. r. o. Třinec, která má 10 aţ 19 zaměstnanců.  

 

SIEMENS, s. r. o. 

Společnost Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: průmyslová 

a veřejná infrastruktura, energetika, zdravotnictví a informační technologie, ale také působí ve 

výrobní sféře. 

Nejvýznamnějšími závody Siemens v České republice jsou podniky na výrobu 

nízkonapěťových elektromotorů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm, brněnský závod na 

výrobu parních turbín či trutnovský závod na výrobu průmyslové nízkonapěťové techniky. 

Společnost Siemens vyuţívá takové marketingové trendy, které co nejlépe podpoří 

aktuální obchodní strategii společnosti. 

Firma Siemens preferuje základní pravidlo, kterým se ubírá přemýšlení, kdo je Váš 

koncový zákazník, jelikoţ 95% veškerých obchodů co provádí Siemens, směřuje na firmy, 

takţe klasická B2B komunikace a marketing. Ačkoliv firmě chodí mnoho nabídek, jako jsou 

například účasti na veletrhu, inzerce, tyto nabídky odmítá, protoţe to jsou inzerce nebo 

aktivity, které jsou dobré pro nějakou image kampaň. Například Siemens měl 120 let výročí 

v České republice, proto lze na některých dálnicích vidět cedule Siemens 120 let v České 

republice, tato reklama není nikoliv na billboardech, ale jsou umístěny na osvětlení. Strategie 

se soustředí na vztahy se zákazníky, hodně spolupracují s Customer Relationship Managemet, 

protoţe zákazník je ten klíčový. A také spolupracuje s odbornými kruhy, jako jsou například 

odborné asociace, vysoké školy a práce s médií, které píšou o daném oboru. Pokud si vezmou 

ten typický souhrn aktivit, které dělají směrem k zákazníkovi jsou to jednak, klasické 

aktivity, které jdou přímo na zákazníka, zákaznické aktivity, které se zákazníkem přímo 

souvisí. Pak to jsou odborné akce a to různé semináře, kongresy, workshopy.  
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Pozornost kladou také na on-line média, snaţí se propojit tyto akce se zákazníky 

s nějakými akcemi, ať uţ to jsou různé soutěţe a kampaně. Snaţí se je propojit s Internetem. 

Začínají pouţívat e-mail, sociální média jako komunikaci se zákazníkem.  

V průmyslových oborech to jde trošku pomaleji.   

Firma Siemens registruje sociální trendy, snaţí se co nejvíc znát své zákazníky. Mají 

zkušenost, ţe většina zákazníků ještě tento trend nezachytila. Avšak společnost se jiţ 

přihlásila na sociální síť Facebook, kde pořádají různé kampaně. Cílem jedné z kampaní je 

ovlivnit velký počet ţen, aby chodily na pravidelné vyšetření prsů. Do této kampaně se 

společnost Siemens zapojila, jelikoţ dodává mamografy. Avšak si v ţádném případě nemyslí, 

ţe by v budoucích letech prováděli prodej výrobku přes sociální siť Facebook.  

Snaţí se neztratit krok s budoucími trendy. Snaţí se být připravení, ale není to klíčové. 

Klíčový je hlavně zákazník a akce, které směrují na toho zákazníka.  

 

TATRA, a. s. 

Jedná se o nejstarší automobilku světa. V současnosti jsou nosným výrobním 

programem společnosti těţká nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou 

přepravu terén - silnice, které stále zdokonaluje a vyvíjí. 

TATRA jako taková je dnes v rozsáhlém procesu reorganizace. Můţe za to jednak 

globální ekonomická krize, která zásadním způsobem postihla odvětví výroby a prodeje 

nákladních automobilů, jednak prosazování marketingového řízení jako takového. Uţ jen 

skutečnost, ţe v tak významné firmě neexistoval ještě před třemi lety marketing jako takový, 

pouze oddělení propagace a výstav, mluví za vše. 

 

Stávající marketingová strategie se opírá především o partnerství: 

 se zákazníkem (aby byly generovány prodeje nových vozidel), 

 s distributory (budování globální distribuční sítě),  

 s dodavateli nástaveb (vyrábí pouze šasi, ostatní, např. korby, domíchávače, poţární 

nástavby – to montují další dodavatelé a přinášejí výrobku další přidanou hodnotu.  

 

Výše zmíněná globálnost je jedním z hlavních trendů, které respektují a kterými se 

řídí. Trh plněpohonných nákladních a uţitkových vozidel v ČR/SR je natolik malý, ţe je 

ţivotní nutností podnikat globálně. 
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Z marketingových trendů (i kdyţ by to asi trendem úplně nenazývali) je osobní 

kontakt se zákazníkem. Jsou ryze na B2B trhu, takţe předvedení výrobku zákazníkovi  

a následná perfektní osobní prezentace nabídky jsou hlavními nástroji získání obchodu. Proto 

rozvíjí program demovozidel tak, aby zákazník měl moţnost vyzkoušet si Tatru přímo ve 

svých podmínkách, v loňském roce proběhla velmi úspěšná akce pod názvem TATRA Road 

Show. 

Lead Management System - oblast velmi aktuální. Generování a management 

poptávky od zákazníků je klíčovým pro další prodeje. Proto se intenzivně zabývají nástroji  

z oblasti IT, které tento proces podporují. 

Budování značky - to je další oblast, na kterou se soustředí. Mezi klíčové nástroje 

bude patřit korporátní web, produktové weby, veletrhy a výstavy (byť bohuţel je toto odvětví 

stále na pomalém ústupu), e-shop se značkovými předměty, fanouškovské kluby, řidičské 

kluby, míří i na Facebook a Twitter. Velmi důleţité je také kvalitní PR (práce s veřejností) pro 

vytvoření pozitivního mediálního obrazu. TATRA je značka se 160letou tradicí, určitou silou 

značky, kterou ale nyní musí intenzivně podporovat. 

Další nástroje komunikačního mixu, jako je inzerce, billboardy, rozhlasové vysílání, 

placená inzerce na internetu (odborné portály, vyhledavače) jsou sice důleţité, ale významnou 

roli zde hrají dealeři, kteří jsou Tatrou podporováni a k tomuto účelu slouţí program 50:50, 

kdy půlku nákladů na tyto prostředky hradí dealer, půlku TATRA. 

 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.          

Automobilový průmysl Hyundai se zabývá výrobou a prodejem automobilů. Značka 

Hyundai obsadila v prvním čtvrtletí tohoto roku třetí místo v prodejích na českém trhu 

osobních automobilů.  

Většina marketingových kampaní, jako jsou například televizní reklamy se tvoří  

v evropské centrále Hyundai Motor Europe v Německu a následně se pouze pořizují jazykové 

mutace pro jednotlivé země. Menší marketingové akce jsou například inzerce v denním tisku, 

billboardy, různé reklamní předměty. Lze si také objednat katalog zdarma nebo e-mail 

zpravodaj. Hyundai se také snaţí zviditelnit díky časopisu, který vychází jiţ od roku 2003 

s názvem Na cestě. Jednou z reklam společností je také návštěva závodu a to při objednání 

určitého typu vozu Hyundai. 
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ARMAGAS s. r. o. Třinec               

Uţ přes 15 let společnost Armagas dodává na trh tisíce výrobků plynových armatur. 

Dříve tato společnost byla součástí Třineckých ţelezáren, dnes uţ se vydává za samotnou 

soukromou firmu. 

Armagas je výrobní společnost, která vyrábí atypické výrobky, tudíţ také jejích 

odběrateli jsou specifičtí zákazníci.  

Soustředí se na prospěch pro zákazníka. Kaţdý pracovník firmy bez ohledu na svou 

pozici a úkol má jasnou představu o svém přínosu ke strategii, která je zaměřena ke prospěchu 

svého zákazníka. Vyuţívají Multi-Chanell Management, který umoţňuje zákazníkovi 

svobodnou volbu, kdy a jaký přístupový kanál vyuţije, aby vstoupil se svou firmou do 

kontaktu (telefon, klasický dopis, fax, e-mail, internet). Také vyuţívá přímého kontaktu nebo 

pomocí zprostředkovatele prodeje - specifický trend - e-mail marketing, umoţňující širokou 

působnost, bezprostřední reakce bez časové ztráty, nezávisle na místě, coţ berou jako 

významný prostředek vytváření vztahů se zákazníkem.  

Dále individualizaci přístupu, kdy jde o Customer Relationship Management, One-to-

one marketing. 

Silně se orientují na jakost. V potaz berou jakost, respektive kvalitu, jako stupeň 

plnění potřeb zákazníka.  

 

3.1 Návrhy a doporučení 

V této, závěrečné, části bakalářské práce následuje shrnutí zjištěných poznatků 

z oblasti vyuţívání nových komunikačních trendů ve sledovaných průmyslových podnicích.  

Jak jiţ bylo naznačeno výše, společnost Siemens se zabývá především obchodováním 

na trhu B2B, čemuţ přizpůsobuje také svůj komunikační mix. Mezi klasické komunikační 

aktivity, které společnost Siemens vyuţívá, patří reklama a PR (práce s veřejností), především 

prostřednictvím spolupráce s odbornými asociacemi, médii a vysokými školami. V současné 

době se ve větší míře zajímají také o moţnosti komunikace prostřednictvím internetu, 

konkrétně on-line médií, kde vyuţívají klasických nástrojů komunikačního mixu jako 

například reklamu a PR. V menší míře se společnost Siemens zapojuje do komunikace 

prostřednictvím přímého marketingu a sociálních sítí. Tento nový směr vývoje je zde tedy 

pouze v začátcích. 

Automobilka Tatra, a.s. působí na českém trhu jiţ od roku 1850, tehdy však 

samozřejmě pod jiným jménem a také s jiným výrobním programem. Marketingové oddělení 
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jako takové zde však vzniklo před pouhými třemi lety a to především jako reakce na tehdejší 

nástup globální recese. Tím nahradilo dosavadní oddělení propagace a výstav. Jiţ z tohoto 

názvu je patrný trend, který společnost v minulosti vyuţívala pro marketingovou komunikaci. 

Teprve v nedávné době se společnost Tatra, a.s., působící především na trhu B2B, zařadila 

mezi společnosti vyuţívající nových komunikačních trendů prostřednictvím internetu. 

Konkrétně se jedná o profesionální corporate web, e-shop se značkovými předměty, 

zákaznické a věrnostní kluby a sociální sítě (Facebook a Twitter). Z klasických nástrojů 

marketingové komunikace společnost preferuje inzerci v odborných časopisech a rozhlase, 

billboardy a PR.  

Výrobní program výše uvedených společností lze označit jako oborově totoţný, přesto 

je zde moţno zaznamenat několik významných rozdílů vyuţívání prvků marketingového 

komunikačního mixu. Doporučuji proto oběma společnostem zaměřit se ve své komunikační 

strategii především na nové trendy prostřednictvím internetu, výstav, veletrhů ale také např. 

tzv. eventy, sponzoring a sociální marketing. Obě společnosti mají jisté teoretické poznatky  

o nových trendech, ovšem jejich konkrétní vyuţití je zde teprve v počátcích.  

Automobilka Hyundai zahájila v České republice svoji výrobu v roce 2008. Veškeré 

informace týkající se konkrétního vyuţití nástrojů komunikačního mixu však nejsou veřejně 

přístupné. Přesto lze vypozorovat, ţe se zde jedná především o vyuţití klasických nástrojů 

maketingové komunikace jako je reklama, propracovaný systém PR aktivit a podpory prodeje. 

Z nových trendů je moţné jmenovat především Internetový marketing a Event marketing. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe společnost obchoduje především na trhu B2C, doporučuji 

zaměřit se ve větší míře na vyuţití sociálních sítí a Viral marketingu.  

Poslední sledovanou společností je Armagas s.r.o. Třinec. Jedná se o malou firmu, 

která díky své velikosti a postavení na trhu můţe pruţně reagovat na individuální potřeby  

a přání svých zákazníků. Z klasických nástrojů marketingové komunikace společnost vyuţívá 

především reklamu, přímý marketing a komunikaci prostřednictvím internetu. Tato 

společnosti působí jak na trhu B2B, tak na trhu B2C. Proto je zde doporučení více vyuţívat 

komunikaci prostřednictvím internetového marketingu, sociálních sítí a přímého marketingu.  

Obecným trendem při propagaci průmyslových výrobků na trhu B2B je vyuţívání 

osobního prodeje, nástrojů podpory prodeje a přímého marketingu. V současné době ale také 

vyuţití těchto nástrojů na internetu. Důvodem je skutečnost, ţe osobní prezentace nabídky  

a on-line nabídka je mnohem efektivnější, neţ snaha zaujmout organizace prostřednictvím 

placených médií. U výše uvedených sledovaných společností lze s jistotou najít několik 

společných prvků komunikačního mixu a to reklamu a PR. Přičemţ PR si zde neklade za cíl 
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přímo podporovat prodej výrobků. Jeho hlavním smyslem je vytvoření povědomí v mysli 

veřejnosti a vybudování a podpora udrţení dobrého jména společnosti. Tím se především PR 

odlišuje od reklamy, která přímo prezentuje a nabízí ke koupi konkrétní produkt.  
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ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat marketing, definovat a představit 

nové marketingové komunikační trendy a následně vyhodnotit, které trendy jsou 

v průmyslových organizacích nejvyuţívanější. Vlastní charakteristika a popis nových 

komunikačnich trendů vycházela především ze sekundárních údajů, zejména z odborné  

a akademické literatury. Praktické vyuţití nástrojů marketingového komunikačího mixu pak 

vycházelo především z inerních firemních materiálů, webových stránek sledovaných 

společností, osobního dotazování a rozhovoru s marketingovými pracovníky.  

Marketingová komunikace zaznamenává v posledních letech obrovský vývoj, coţ je 

vyvoláno především změnou v nákupním chování zákazníků. V současné době se ke 

komunikaci vyuţívá řada tzv. nových a netradičních komunikačních nástrojů, které se dále 

vyvíjejí a mění v samostatné komunikační kategorie. Přestoţe prozatím nelze najít pro tyto 

nově vznikající kategorie jednotné definice a vzájemné vztahy, mají tyto moderní nástroje 

společný prvek, kterým je vysoká kreativita, časová náročnost a nízké finanční náklady.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá 

charakteristikou a samotným významem marketingu a marketingové komunikace. Zároveň je 

zde představen marketingový mix v podobě tzv. 4P a klasický marketingový komunikační 

mix.  

Druhá kapitola pak představuje charakteristiku nových marketingových komunikačníh 

trendů a jejich praktické příklady vyuţití. V této části práce bylo čerpáno především 

z odborné a akademické literatury týkající se marektingové komunikace, pro srovnání a 

praktické vyuţití pak bylo vyuţito především sekundárních internetových zdrojů. Na základě 

zjištěných informací bylo moţné jmenovat a charakterizovat některé základní nové 

komunikační trendy, a to Guerrilla marketing, Promotional marketing, Event marketing, Viral 

marketing, Digitální marketing, Neuromarketing, Social marketing, Mobilní marketing, Retail 

marketing a Product placement. Mnohé z těchto nových nástrojů však  České republice působí 

v povědomí pouze v teroretické rovině a nejsou prozatím zařazeny do komunikačního mixu 

průmyslových, ani ostatních podniků. Důvodem tohoto postoje můţe být nejednoznačná 

interpretace a definice etického jednání u některých jmenovaných nových trendů, jako 

například Neuromarketing nebo Product placement. Druhý z jmenovaných komunikačních 

prvků nebyl v České republice donedávna povolen. Změna nastala aţ s novelou zákona  

č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, kdy je tedy tento způsob prezentace 

oficiálně povolen aţ od 1. června 2010 a to pouze ve filmech, seriálech, sportovních  
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a zábavných pořadech. Naopak zakázán je doposud stále ve zpravodajství, publicistických 

pořadech a pořadech pro děti.  

Stejným způsobem lze pohlíţet také na vyuţívání Virálního nebo Guerilla marketingu. 

Zatímco v zahraničí tento způsob propagace sklízí značné úspěchy, v České republice se 

zatím příliš nevyuţívá. Na tomto místě je nutné poznamenat, ţe oba tyto komunikační 

nástroje mohou být šířeny také ve formě tzv. ústní, neboli Word-of-mouth, ale také 

prostřednictvím internetu. Zde vede cesta k sociálním sítím. Sociální sítě jsou nazývány 

fenoménem současné doby. Jejich význam byl některými marketingovými odborníky 

předpovídán jiţ v jejich počátcích, coţ se dnes v plné míře potvrdilo. Sociální síť lze obecně 

nazvat skupinou lidí, kteří se vzájemně ovlivňují. Právě v tomto lze spatřit jejich sílu, význam 

a obrovský potenciál pro marketingovou komunikaci. Z nejvýznamnějších sociálních sítí lze 

v případě České republiky jmenovat především Facebook, Lidé, Spoluţáci, apod. Facebook se 

v České republice začal výrazněji vyuţívat v roce 2008 a od té doby podle statistik 

zaznamenává neustálý nárůst. V současné době tedy neslouţí pouze pro komunikaci mezi 

lidmi – potaţmo zákazníky, ale především se zde začíná objevovat komunikace mezi firmami 

a zákazníky a firmami navzájem. Dá se předpokládat, ţe význam sociálních sítí bude do 

budoucna zaznamenávat rostoucí trend, který prozatím, vzhledem ke krátké době působnosti, 

nelze relevantně hodnotit.  

Třetí a zároveň poslední kapitola této bakalářské práce se zabývá konkrétním 

vyuţíváním marketingových komunikačních aktivit ve vybraných průmyslových firmách. 

Osloveno bylo cca 20 společností, z nichţ byly pouze čtyři ochotny poskytnout relevantní  

a věcné informace. Ostatní společnosti marketingovou strategii úzkostlivě tají, vzhledem ke 

skutečnosti, ţe tato strategie slouţí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu.  

Analýzou zjištěných údajů, získaných především formou dotazování a osobního 

rozhovoru lze konstatovat, ţe vybrané průmyslové podniky k prezentaci svých výrobků a také 

ke komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky vyuţívají především klasických 

nástrojů komunikačního mixu. O tzv. nových komunikačních trendech sice mají povědomí, 

ovšem vyuţívají je v minimální míře, nebo jsou pouze v začátcích, proto jejich přínos či 

význam nelze prozatím hodnotit. Přesto v závěru této poslední kapitoly je nabízeno několik 

návrhů a doporučení, které vyplývají z analýzy současné situace.  

Na základě výše popsaných skutečností lze konstatovat, ţe stanovený cíl bakalářské 

práce byl splněn. Výsledky této bakalářské práce mohou slouţit jako výchozí bod, či základ 

pro všechny podniky, které jsou ochotny do svého marketingového komunikačního mixu 

zařadit nové komunikační trendy. 
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SEZNAM POUŢITÝCH CIZÍCH SLOV 

Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky. 

Lead Management Systém - systém pro kontrolu, řízení a podporu podnikatelských procesů 

spojených s direct  marketingovými kampaněmi. 

Multi-Chanell Management - propojení více kanálů v řízení, které mají zajistit lepší 

komunikaci se zákazníky, například zlepšení a řízení distribuce. 

One-to-one marketing - přímý kontakt se zákazníkem. „jeden na jednoho“. 

P-O-P (Point of Purchase) -  marketingová komunikace v místě prodeje. Např. plazmové 

obrazovky, různé světelné a zvukové efekty, reklamní světelné panely. 

Positioning - positioning značky nebo produktu je jeho odlišení od konkurentů v povědomí 

zákazníků.  

QR kód - je 2D čárový kód. Jedná se tedy o obdobu čárového kódu, vytvořen v Japonsku.  

Street promotion - pouliční prezentace, například oslovování lidí na ulicích. 
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Příloha č. 1 Sloţky marketingové komunikace [26] 
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Příloha č. 2 Vzor mobilní reklamy [36] 
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Příloha č. 3 Sleva jako podpora prodeje [28] 
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Příloha č. 4 Direct marketing můţe také zákazníka     

      obtěţovat [28]  
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Příloha č. 5 Cena jako komunikace se zákazníkem [vlastní           

                     zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Příloha č. 6 Messenger (ICQ, Skype) [29,30] 
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Příloha č. 7 Digitální marketing [22] 
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Příloha č. 8 QR kód výrobku Pepsi [34]  
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Příloha č. 9 Reklama na auta James Bonda [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


