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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

BALÁŢ, P. Marketingový průzkum v oblasti výrobního sortimentu se zaměřením  

na celkovou strategii firmy Flair, a.s. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011, 58 s. Vedoucí práce:  

Gregušová, M.  

Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem v oblasti vzduchotechniky  

a výrobního sortimentu s orientací na celkovou strategii společnosti Flair, a.s. Tématem 

práce je analyzování marketingového plánování společnosti Flair, a.s., následný návrh  

a doporučení případných firemních inovací. První část tvoří teoretické kapitoly zabývající 

se východisky marketingu a postupy tvorby marketingového plánu. Druhá část se zaměřuje 

na podnik Flair, a.s., konkrétně na jeho současné marketingové plánování a následné 

srovnání průzkumu ve stanovených oblastech a návrhem konkrétního řešení. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

BALÁŢ, P. Information System Creation: Master (Bachelor) Thesis. Ostrava:  

VŠB – Technical University of Ostrava, Department of Mechanical Technology, 

Department of Control Systems and Instrumentation, 2011, 58 p. Thesis head:  

Gregušová, M.  

The Bachelor thesis is focused on the air-conditioning marketing survey and product 

range oriented on overall business strategy of the Flair Inc. The aim of the Thesis was  

to analyse the marketing planning of the Flair Inc. and to propose and advise possible 

innovative improvements. The first part of the Thesis synthesises theoretical backgrounds 

dealing with marketing basis and procedures for marketing plan generation. The second 

part is focused on the company Flair, Inc.; on its current marketing planning and follow-up 

survey comparison in given fields. Based on the analyses, possible improvements  

in marketing planning were proposed. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

AMA   Americká marketingová asociace (American Marketing Association) 

BCG matice Matice k plánování podnikového portfolia (BCG – Boston 

Consulting Group) 

DST - Seibu Ginken Švédsko-japonské adsorpčními odvlhčovače  

EU Evropská unie  

FIFO Metoda vedení skladu (First in, First out = první dovnitř, první ven) 

OPEC   Organizace zemí vyváţejících ropu (Organization of the Petroleum 

   Exporting Countries) 

SWOT analýza Analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb v podniku  

   (S – Strengths (přednosti), W – Weaknesses (nedostatky),  

   O – Opportunities (příleţitosti), T – Threats (hrozby)) 

USA   Spojené státy americké (United States of America) 

VZT   vzduchotechnika, vzduchoservis, klimatizace 
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ÚVOD 

Pojem marketing obsahuje veškeré činnosti související se získáváním zákazníků, 

vytváření vztahů se zákazníky, stanovování cenových politik, výrobních politik, 

distribučních politik a podobně. Současné a budoucí nároky na marketingové pracovníky 

neustále stoupají. Marketing by neměl být chápán jako módní hit, ale měl by se stát 

nezbytnou součástí řízení kaţdého prosperujícího podniku. Je to dynamicky se rozvíjející 

obor, ve kterém vzniká řada zajímavých pracovních příleţitostí.  

Stále rostoucí rychlost, dynamika a rozvoj nových technologií společně s vyuţíváním 

informačních technologií, které se staly nejen v komerční sféře, ale i ve školství 

významným pomocníkem a napomáhají šíření informací a tím i nových znalostí a vzdělání 

je jen několik z mnoha pojmů, kterými by se dala charakterizovat současná společnost. 

Podniky, které chtějí v této společnosti dosáhnout úspěchu, jsou přinuceny sledovat vývoj 

této společnosti, předpovídat její budoucí vývoj a poučit se z omylů či úspěchů v minulosti 

a hlavně analyzovat současný stav. Podniky musí dále správně reagovat na měnící  

se trendy na trhu, na kterém působí a podle toho přizpůsobovat své strategie, plány, 

nabízené výrobky či sluţby. 

Společnost jako taková prošla dlouhým vývojem, aţ dosáhla současného stupně,  

kdy je veškeré chování podniků, ať jiţ výrobních, obchodních nebo poskytujících sluţby, 

plně orientováno na zákazníka, jeho potřeby, přání a moţnosti. Přání zákazníků se neustále 

vyvíjí a mění, podobně jako společnost, ve které se podnik vyskytuje. Podnik, který 

si uvědomuje nutnost získání a udrţení si zákazníka, si musí uvědomovat, na jaký typ 

zákazníka se zaměřit, současně se musí zajímat o to, jakým směrem se budou měnit  

a vyvíjet jeho přání, potřeby, touhy, moţnosti a snaţit se vyjít mu maximálně vstříc. 

Marketing je jedním z nástrojů, které umoţní splnit velkou část poţadavků,  

před kterými stojí podniky kaţdý den. Většina podniků si v současné době uvědomuje 

význam marketingu a začínají mu věnovat náleţitou pozornost, kterou si zaslouţí.  

Na druhé straně existuje i nadále určitá část podniků, která koncept a význam marketingu 

podceňuje a neintegruje ho do svých interních podnikových činností. 

Situace na trhu se stává postupem doby pro podniky stále sloţitější, protoţe podniky, 

které neberou v potaz význam marketingu, čelí hrozbě, ţe jejich zákazníci budou přebráni 

konkurenčním podnikem, coţ bude mít za následek sníţení zisku, trţeb a v neposlední řadě 

můţe dojít i k bankrotu společnosti. Marketing jako součást podnikového managementu, 
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má za cíl předcházet a vyvarovat se výše popsaných situací, uvést podnik do pozice,  

kdy bude dosahovat svých cílů, získávat nové zákazníky a být konkurenceschopný vůči 

ostatním podnikům působícím ve stejné oblasti. 

Firma Flair, a.s. je firmou působící na českém a slovenském trhu v oblasti 

vzduchotechniky a výrobního sortimentu. Flair, a.s. je ve svém podnikání úspěšná a stále 

se rozvijí. Nedisponuje však svým vlastním marketingovým oddělením a nespolupracuje  

s ţádnou firmou poskytující sluţby v této oblasti, proto se cílem této bakalářské práce stala 

analýza marketingového plánování firmy Flair, a.s. a na základě provedených analýz 

zpracován návrh řešení a zhodnocení včetně vlivu na oblast řízení. 

Celá práce se dělí na dvě části, v první teoretické části nastiňuji historický vývoj 

marketingu, jeho základní cíle a poslání s popisem základních nástrojů marketingového 

strategického plánování. Ve druhé praktické části, získané znalosti aplikuji na konkrétní 

případ firmy Flair, a.s. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 MARKETING 

1.1 Definice marketingu 

Jednoznačná nebo jasná definice pojmu marketing nebyla dosud odborníky v této 

oblasti stanovena. Postupem času byly nejlépe vystihující definice pojmu marketing, 

nahrazeny definicemi ještě přesnějšími a kvalitnějšími. Díky historickému vývoji  

a odlišnými úhly pohledu jednotlivých autorů na pojem marketing, došlo k různorodosti 

pojetí jednotlivých definic. Odborná veřejnost aplikuje různé definice nebo se snaţí 

prosadit své vlastní, o kterých si myslí, ţe jsou nejpřesnější. Díky těmto názorům se lidé 

brání přijmout jednoznačně platnou definici marketingu. Mezi autory, kteří popsali pojem 

marketing nejvýstiţněji patří např. Philip Kotler. Jeho definice marketingu  

zní takto: „Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku  

na straně druhé“ [1]. Podle mého názoru tato věta stručně a jasně popisuje,  

co je marketing a jaký je jeho nejvýznamnější cíl. Zmíněná definice se na pojem marketing 

snaţí nahlíţet ze dvou pohledů. První pohled se zaměřuje na zákazníka a jeho hlavní 

potřeby, druhý pohled na podnik a jeho cíle. V odborné literatuře se setkáváme s hlavní 

činností marketingu, coţ je definování potřeb zákazníka a jejich následné uspokojování. 

Díky uspokojování potřeb zákazníků nastává pro podnik situace, kterou nazýváme zisk. 

Tato situace patří mezi hlavní dosahované cíle podniku. [2] 

   V průběhu dalších let se autor nechce ztotoţňovat pouze s výše uvedenou definicí. 

Mezi jeho další výstiţné definice pojmu marketing patří: „Marketing je podnikatelskou 

funkcí, která rozpoznává nenaplněné potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah  

a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal sloužit 

nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, služby a programy a vyžaduje od každého 

pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti zákazníka a sloužil mu“ [3]. 

   Touto definicí jde autor víc do podrobnějšího vysvětlení, co vyjadřuje pojem 

marketing a jaké jsou jeho úkoly. Tyto dvě definice Philipa Kotlera se liší pouze v jejich 

pojetí. První je stručná a vyzvedává hlavní cíle marketingu a druhá je detailnější  

ve vysvětlování pojmu marketing. [4]  

  Dále bychom mohli uvést jednu ze současných definic, kterou nadefinovala 

Americká marketingová asociace (AMA - American Marketing Association): „Marketing  
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je organizační funkce a soubor procesů pro vytvoření komunikování a doručení hodnoty 

zákazníkům a pro řízení zákaznických vztahů způsobem, který přinese prospěch  

jak organizaci, tak jejím investorům“ [5]. V této definici se do popředí dostává pojem 

hodnota pro zákazníka, její tvorba a doručení. U těchto zmíněných definic si můţeme 

všimnout, ţe se zde objevují určité stejné prvky. 

   Tyto čtyři definice, patří mezi nejvyuţívanější v objasnění pojmu marketing.  

Dle mého názoru, který jsem dosáhl po studiu těchto definic v jednotlivých skriptech  

a knihách, vyjadřuje pojem marketing toto poselství: „Marketing znamená hledání nových 

zákazníků, definování jejich potřeb, uspokojování potřeb pomocí analýz, předvídání 

budoucího vývoje a hledání prostředků k jejich uspokojení“ [6]. 

Cíle a úkoly marketingu 

   Hlavním cílem marketingu je dosáhnout stálý prodej se ziskem, coţ je ukazatelem 

společenského uznání a obchodních a výrobních činností všech podniků. Úspěchu 

v podnikání dosáhneme jen tehdy, kdyţ je spokojenost zákazníka na takové úrovni,  

ţe své nákupy zopakuje. Pomocí marketingu podnik usiluje o to, aby vyráběl a prodával 

zboţí, které by zákazník mohl poţadovat. Dosáhneme to tím, ţe bereme v úvahu 

 jeho potřeby a poţadavky a tomu přizpůsobujeme vývoj zboţí. 

   Marketing jako soubor aktivit slouţí k zabezpečení marketingové koncepce 

podnikání. Od marketingu se poţaduje, aby zabezpečoval podnikání za jakékoli situace.    

Úkolem marketingu je změřit velikost latentní poptávky a rozvíjet účelné produkty,  

které by uspokojili přání a potřeby potencionálních zákazníků. 

   Mezi další úkoly marketingu patří z hlediska převahy nabídky nad poptávkou,  

čím je poddimenzovaná poptávka vůči nabídce způsobena. Marketing by měl aktivovat 

poptávku nebo likvidovat příčiny rezistence a převést negativní poptávku na poptávku 

pozitivní. Jestliţe převládá nabídka nad poptávkou, má marketing za úkol oţivit poptávku 

tím, ţe bude usilovat o zatraktivnění výrobku jeho spotřebiteli. [16] 
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Historie marketingu 

   Nástup marketingu začíná prvními problémy v umístění výroby na konci 19. století  

a rozvíjí se v průběhu 20. století. Vznik marketingu je připisován Spojeným státům 

americkým (USA). 

   Vývoj marketingu byl a je určován tím, jak velký význam se kladl v jednotlivých 

etapách na podnik a jeho ziskovost, na zákazníka a jeho uspokojování potřeb  

a na společnosti a jejích zájmech. 

   Poprvé se marketing začíná objevovat na konci 19. století v USA, kde ekonomický 

vývoj vstoupil do stadia monopolizace, která překročila státní hranice a vedla k vytváření 

velkých nadnárodních společností propojujících výrobní, obchodní a finanční sektor.  

Tato doba byla charakteristická malou konkurencí, výrobou podobného sortimentu zboţí  

a díky malému počtu výrobců převaţovala poptávka nad nabídku. Tomuto období  

se přezdívá: výrobně orientovaný marketing.  

   Marketing, jako pojem a současně vědní disciplína, prošel od svého počátku 

značným vývojem. Dnešní marketing vychází z odlišných předpokladů a názorů  

neţ marketing z počátku minulého století. [16] 

   Celkový vývoj marketingu je moţno rozdělit na několik etap, kdy kaţdá etapa 

reprezentuje jiný přístup marketingu = podnikatelské (marketingové) koncepce: 

 orientace na produkt (výrobní koncepce), 

 orientace na produkci (výrobková koncepce), 

 orientace na prodej (prodejní koncepce), 

 orientace na zákazníka (marketingová koncepce). [7] 

1.1.1 Marketingová koncepce 

Obecné vyjádření marketingové koncepce je určitý přístup k filozofii nebo směru 

podnikatelského myšlení. Marketingová koncepce je zakládána na principu trvalé orientace 

dodavatelského podniku na aktivní a efektivní uspokojování potřeb a přání spotřebitelů, 

kterému podnik přizpůsobuje zaměření procesů vývoje, výroby a prodeje zboţí. Jádro tvoří 

trh a subjekty na něho působící a hlavní směr je dán potřebami a přáními spotřebitelů. Díky 

marketingové koncepci se podnik snaţí o řešení problémů spotřebitelů a nikoli řešení 

vlastní situace. 
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   V marketingové koncepci se promítají čtyři hlavní hlediska. Zaměření se na cílové 

trhy, pro které je nutné formulovat přizpůsobené marketingové programy je první hledisko, 

které je třeba řešit, protoţe ţádný podnik nemůţe působit na všech trzích. Orientace  

na zákazníka, tím myslíme, ţe podnik bude definovat zákazníkovy potřeby z jeho vlastního 

pohledu, nikoli z pohledu podniku coţ je hledisko druhé. Koordinace všech 

marketingových funkcí, které jsou: propagace, cenová tvorba, distribuce, prodej  

a koordinace činností marketingu s ostatními činnosti podniku tzn. např. všichni 

zaměstnanci podniku si uvědomují, jaký mají vliv na uspokojování zákazníků zastupuje 

hledisko třetí a čtvrté, poslední hledisko je zaměřeno na dosaţení cílů podniku  

tzn. především optimálních ekonomických výsledků neboli ziskovosti, přičemţ zisk  

je klasifikován jako odměna za dobře vykonanou práci. 

   Rozdíly v pojetí marketingové koncepce marketingu lze sledovat v jednotlivých 

desetiletích od padesátých let 20. století: 

50. léta: pro toto období je typická silná orientace podniků na výrobu. „V této fázi 

rozvoje marketingu se zdůrazňuje zejména realizační stránka marketingu s cílem 

stimulovat poptávku, a realizovat tak existující výrobu na finančně oslabeném trhu“ [8]. 

60. léta: marketing v tomto období získává díky narůstající nadvýrobě a tlaku ze strany 

spotřebitelů na významu. Je chápán jako nástroj k odstranění úzkých profilů. Podniky  

se začínají zaměřovat na potřeby a přání spotřebitelů. „Marketing v této fázi bývá 

označován jako operativní technika ovlivňování zákazníka a do centra pozornosti 

 se dostávají nástroje marketingového mixu“ [9]. 

70. léta: dochází k přechodu na dlouhodobou orientaci marketingu a vytváření 

marketingových nástrojů orientovaných na obchod. Marketingu přesto v daném období 

není přikládána velká důleţitost a je brán pouze jako jedna ze součástí podnikového 

hospodářství. [17] 

80. léta: toto desetiletí bylo poznamenáno nejvíce ropnými krizemi s počátkem v roce 

1973, kdy OPEC - Organizace zemí vyváţejících ropu (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) záměrně sníţila těţbu ropy v letech 1979 - 1980, kdy po Íránské 

revoluci nový reţim začal exportovat do ostatních zemí daleko méně ropy. Tyto ropné 

krize značně „zahýbaly“ světovou ekonomikou. Ovlivněn byl i budoucí vývoj marketingu. 

Díky ropným krizím se zvyšuje zájem podniků o marketing jako nástroje obrany  
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před konkurencí. Konkurenceschopnost jiţ není pouze záleţitostí výroby, ale i kvality 

podnikového marketingu. [17] 

90. léta: v tomto desetiletí dochází k uvědomění si významu okolního prostředí. 

Důleţitost vnějšího prostředí se projevila doplněním marketingu o orientaci na okolní 

prostředí, kde mezi organizací a okolím probíhá čilá výměna vstupů,  výstupů  

(včetně externalit) a informací. Okolní prostředí klade organizaci různá omezení  

(např. legislativní) a její organizační kultura je ovlivňována okolní kulturou  

(např. kulturou dané země) viz Obr. 1. [10] Základním faktorem úspěšnosti podniku  

je správné rozpoznání potřeb a přání spotřebitelů a jejich vtělení do produkovaných statků 

nebo sluţeb. Marketing je pokládán za vůdčí část podnikového managementu  

(toto tvrzení je důsledek trţního systému, kdy ve většině podniků představuje úzké místo 

nikoli produkce, ale odbyt). 

 

Obr. 1 Obecné vymezení okolního prostředí působícího na organizace [10] 

1.1.2 Výrobní, prodejní a výrobková koncepce 

Výrobní koncepce vychází z předpokladu, ţe spotřebitelé budou především preferovat 

výrobky, které budou levné a snadno dostupné. Dodavatelské podniky pak usilují  

o dosaţení vysoké efektivnosti výroby a široké krytí trhu. Snaţí se o vysoké objemy 

výroby, které umoţňují sníţit náklady na jednotku produkce a tím i vyšší zisk, přičemţ 

neberou v potaz skutečné potřeby spotřebitele. Výrobní koncepce je typicky široce 
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akceptovaná v ekonomikách, kde poptávka převaţuje nad nabídkou a spotřebitelé  

se při nedostatku výrobků zajímají především o jejich získání, přičemţ jsou ochotni 

akceptovat všechno vyrobené zboţí. Někdy se uplatňuje v případech, kdy jsou náklady  

na výrobu vysoké a kdy je moţné tyto náklady sníţit jen vyšší produktivitou  

a rozšířením trhu. 

Prodejní koncepce se zakládá na předpokladu, ţe spotřebitelé jsou pasivní  

nebo dokonce odolní a proto je třeba je k nákupu přemlouvat. Podnik tedy musí stimulovat 

prodej agresivními metodami propagace a prodeje. Velká část podniků praktikuje prodejní 

koncepci za situace, kdy mají nadbytek kapacit. Jejich cílem je spíše prodat to, co vyrobily, 

neţ vyrábět to, co by mohly prodat. 

Výrobková koncepce je zakládána na předpokladu, ţe spotřebitelé preferují výrobky, 

které jsou vysoce kvalitní, prestiţní, krásné a jsou ochotni za tyto přednosti zaplatit 

mimořádnou cenu. Tato koncepce můţe také vést k tzv. marketingové krátkozrakosti,  

která představuje to, ţe se podnik příliš soustřeďuje na výrobek a méně jiţ na potřeby 

spotřebitelů, takţe často projektuje výrobky s nevyuţitelnými vlastnostmi. [7] 

2 MARKETINGOVÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ 

2.1 Nástroje marketingového systému řízení 

V současné době se některé podniky velkoryse rozhodují o změně výrobních 

programů, o provedení nákladných reklamních akcí a dalších opatřeních na trhu,  

nebo naopak se snaţí o setrvání ve vyjetých kolejích, aniţ by analyzovaly celkovou 

výchozí situaci, ujasnili si své poslání a cíle a jim odpovídající prostředky. 

Mezi nástroje marketingového systému řízení patří především systém plánování,  

který některé podniky ohodnotily v mylném domnění, ţe jde o pozůstatek socialismu. 

Systematická příprava podnikatelského plánu, jehoţ součástí je i marketingový plán,  

se opírá o vstupní analýzu východisek, o prognózu vývoje situace, o stanovení cílů 

v daných činnostech, o přijetí strategického a operativního plánu, jeho realizaci a kontrolu. 

Strategické plány se zpracovávají většinou na 2 - 20 let, operativní na 1 - 2 roky. 

Kromě systému plánování má marketingový management moţnost opírat se o zcela 

specifické nástroje.  
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Z dlouhodobé marketingové praxe vykrystalizovaly zejména tyto nástroje: 

 marketingový mix, 

 marketingová strategie. [18] 

2.2 Marketingové plánování 

Marketingový plán je významná část podnikového plánování, přinášející systematické 

vedení podniku směřující k dosaţení stanovených cílů, a to s ohledem  

na interní prostředí, externí okolí členěné na oborové, obecné a zahraniční okolí, tvořené 

trhem a trţními subjekty. Tyto plány se převáţně zaměřují na oblast produkt – trh 

a rozpracovávají strategické cíle podniku jako celku. 

Marketingové plánování má úzké vazby na další plánovací procesy viz Obr. 2 [11]. 

Především je závislé na plánování nákupu, výroby, financování a plánování v oblasti 

lidských zdrojů. Pokud by se tvorba marketingového plánu prováděla nezávisle  

na ostatních plánech, došlo by k vypracování plánu, který by nebral v úvahu ţádná 

případná úzká místa v podniku. To by mohlo mít za následek protiřečení jednotlivých 

plánů, nedostatek surovin, nesourodost prováděných činností apod. 

Nutno zdůraznit, ţe marketingový plán a ostatní plány podniku nejsou v hierarchickém 

vztahu, kdy by byl jeden plán nadřízen plánu jinému, ale ve vztahu, kdy se pozitivně 

ovlivňují (naplňováním jednoho dochází k ovlivňování druhého). [1] 

„Marketingový plán je jeden z nejdůležitějších výstupů marketingového procesu“ [12]. 

Obsah, struktura a forma marketingového plánu je výsledkem vzájemné součinnosti mnoha 

aktivit a různých vlivů, kdy jako nejdůleţitější se jeví jiţ mnohokrát zmiňovaný trh a trţní 

prostředí. 

Podnikové plánování, tudíţ i marketingové plánování je tvořeno: 

 strategickým plánováním, 

 taktickým plánováním, 

 operativním plánováním. 
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Obr. 2 Cyklus marketingového plánování [11] 

Strategické plánování 

Marketingové strategické plánování zahrnuje hledání odpovědí na otázku:  

Jak dlouhodobě utvářet výrobní program a trţní vztahy? 

Cílem strategického marketingového plánování, který koresponduje s hlavními cíli 

podniku, je získání trvalejší jistoty v podnikání, dosaţení poţadovaného úspěchu, 

maximalizace zisku, posílení pozice oproti konkurentům, odstranění slabých stránek 

podniku, případně jiné cíle, které podnik sleduje. K dosaţení těchto cílů musí podnik 

formulovat a neustále měnit činnosti jím vykonávané, stejně jako produkty jím vyráběné.  

Podnik, který chce z hlediska dlouhého období prosperovat, by měl toto marketingové 

strategické plánování vyuţívat. [1] 

Strategické plánování jako celek nelze ztotoţňovat s pojmem marketingové strategické 

plánování. Marketingové strategické plánování je jen jedna ze součástí celku nazývaného  

strategické plánování. Strategické plánování se dotýká všech oblastí a činností podniku.  

Taktické plánování 

Taktické plánování je strategie podle nejjednodušších definic, která zahrnuje stanovení 

cílů a taktika vyjadřuje způsob jejich dosaţení. 

Taktické marketingové plánování je v úzké návaznosti na strategické marketingové 

plánování. Tento druh plánování řeší: „Volby základních alternativ zdrojů a způsobů,  
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jak dosáhnout dané marketingové strategie“ [13], a je pro něj typický kratší časový 

horizont. Sama marketingová strategie podniku předesílá návrhy a doporučení,  

jak dosáhnout stanovených cílů. 

Operativní plánování 

Typickou charakteristikou tohoto plánování je koordinace opatření realizovaných  

ve velmi krátkém časovém horizontu, například během jednoho roku. Těmito opatřeními 

se snaţíme o naplňování podnikové strategie vytýčené taktickými a strategickými cíli. 

Mezi opatření operativního plánování patří:  

 formulování cílu jednotlivých nástrojů, 

 stanovení opatření podle jednotlivých nástrojů, 

 odvození příslušného rozpočtu. [14] 

2.3 SWOT analýza 

V současné praxi se k celkovému zhodnocení východisek podniku pouţívá metod 

analýzy silných a slabých stránek podniku a jeho trţních šancí a rizik. Jedná  

se o marketingový nástroj pro identifikaci jak vnitřního, tak vnějšího prostředí firmy. 

Metoda je zkráceně nazývána SWOT analýzou z anglického: S - Strengths  

(přednosti = silné stránky), W - Weaknesses (nedostatky = slabé stránky),  

O - Opportunities (příleţitosti), T - Threats (hrozby). [7] 

Hlavní myšlenkou SWOT analýzy je ohodnocení vybraných faktorů a jejich následné 

roztřídění do čtyř skupin. Tyto čtyři skupiny obsahují interní prostředí, kde jsou zahrnuty 

silné a slabé stránky a externí prostředí, kde patří příleţitosti a hrozby. Analýzou vzájemné 

interakce silných a slabých stránek na jedné straně vůči příleţitostem a hrozbám na straně 

druhé můţeme získat důleţité informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

 „Výhodu SWOT analýzy představuje i její využití. Selektivní použití SWOT analýzy 

umožňuje analyzování a získání přehledu o celém odvětví , celé organizaci, ale i jen určité 

části podniku“ [19]. 
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Obr. 3 Schéma SWOT analýzy [7] 

2.4 Matice BCG 

Metoda BCG je další metodou, jejíţ výsledky jsou vyuţívány k sestavení 

marketingového plánu respektive k plánování podnikového portfolia. Tato metoda je oproti 

analýze SWOT jiţ méně známější a v praxi méně vyuţívaná. Moderní definice metody 

BCG je: „BCG matice je pojem sloužící v oblasti marketingu a managementu, označující 

portfoliový model strategie, který vyvinula Belgická společnost "The Boston Consulting 

Group" (odtud BCG)“ [8]. 

Matice nám ukazuje spojitosti mezi tempem růstu obchodů a konkurenční pozicí 

společnosti. Slouţí především manaţerům společností jako pomoc při řízení a rozhodování 

se o zdrojích. 

Jádro analýzy spočívá v zařazení jednotlivých produktů firmy do jednotlivých 

segmentů matice BCG. Zařazení určitého produktu do určitého segmentu se děje  

na základě dvou proměnných, a to meziročního růstu podílu na trhu a relativní velikosti 

podílu na trhu. [7] 

Jednotlivé segmenty jsou pojmenovány jako: 

Dojné krávy (cash cow) nebo také „živitelky“. Jde o produkty, které přináší firmě čistý 

přebytek a financují zbývající produkty. Trţní růst je nízký, ale vysoký je jejich trţní podíl 

a trţní pozice.  
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Hvězdy (stars) nebo také „hity“. Jsou to produkty, které ještě vyţadují náklady 

 a většinou  nepřináší přebytek i kdyţ jsou zdrojem značných příjmů. Tempo růstu 

 je vysoké, produkt je konkurenční a vyvíjí se. Investice do něj dává velkou záruku zisku. 

Otazníky (question marks). Jedná se o definici produktů, u kterých lze těţko stanovit 

jejich moţnosti. Mají relativně nízké trţní podíly, ale jsou charakteristické velkou 

dynamikou i v delším časovém horizontu. Budou-li vhodně doinvestovány, mohou se stát 

„hvězdami“. 

Bídní psi (dogs). Tyto produkty nepřinášejí přebytek a nelze počítat s jejich rozvojem. 

Trţní podíl je nízký, konkurenční pozice je slabá. Nejsou zde generovány finanční toky. 

V odborné literatuře je tato analýza označována jako analýza obsahující četné 

nedostatky. Tyto nedostatky jsou v samotném základu této analýzy, která vychází pouze 

 z růstu podílu na trhu a trţního podílu firmy a nebere v úvahu interní prostředí podniku. 

Analýza portfolia sice vypovídá o tom, jaký výrobek je s ohledem na současnou situaci 

podniku pro organizaci z hlediska trhu zajímavý a jaký ne, ale nebere ohled na problémové 

oblasti podniku, které je třeba odstranit, případně zmírnit. Současně není brán touto 

analýzou ohled ani na silné stránky podniku, které je třeba vyzdvihnout.[15] 

Vzájemnou kombinací analýzy SWOT a matice BCG získává management podniku 

celkový přehled o silných a slabých stránkách, hrozbách, příleţitostech a podnikovém 

portfoliu. Nedostatky obou analýz jsou jejich vzájemnou kombinací minimalizovány 

a výsledky následně získávají vysokou vypovídací schopnost. 

 

Obr. 4 Schéma BCG matice [7] 
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2.5 Marketingový mix 

 „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě 

umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“ [10]. Marketingový mix 

představuje kombinaci marketingových nástrojů. McCarthy popularizoval marketingový 

mix tvořený čtyřmi základními marketingovými nástroji. Mezi tyto čtyři marketingové 

nástroje patří: výrobek (Product), cena (Price), místo (Place), propagace (Promotion).  

Z povahy produktů firmy Flair, a.s. se zaměřím, pouze na marketingový mix podle 

McCarthyho tzn. teorií 4P. Na marketingový mix bychom měli nahlíţet  

jako na interaktivní proces hledání, a to se všemi zpětnými vazbami. [1] Důleţitou součástí 

marketingového mixu je vzájemný vztah mezi jednotlivými nástroji. 

Výrobek (Produkt) 

První P z McCartnyho teorie představuje produkt. Tento pojem reprezentuje všechny 

výstupy podniku. Jelikoţ je produkt klíčovým, nejedná se pouze o hmotné výstupy,  

ale i poskytnuté sluţby. Jelikoţ výstup podniku je pro podnik nejdůleţitější, zaujímá  

tak produkt jedno z klíčových postavení v marketingovém mixu. Základní oblasti, na které 

se zaměřuje podnik, aby zaujal zákazníka, jsou: 

 Kvalita výrobku (ţivotnost, spolehlivost). (Za kvalitní produkty je zákazník 

ochoten zaplatit víc, neţ za výrobek, který tyto vlastnosti neobsahuje.) 

 Vlastnosti výrobku. (Vlastnosti produktu jsou podstatou celého podniku.) 

 Obal. (Obal nemá jen funkci přilákat pozornost zákazníka, ale také udrţet  

a chránit produkt, charakterizovat produkt a poskytnout návod k pouţití.) 

 Design produktu (materiál, barva, forma). (Design představuje moţnost,  

jak se odlišit od konkurence). [18] 

Cena (Price) 

Cena v marketingovém mixu zaujímá zvláštní postavení. Odlišnost postavení je dáno 

tím, ţe výše ceny značně ovlivňuje velikost příjmů. 

Existuje mnoho způsobů jak volit ceny. Některé firmy volí cestu vysoké ceny,  

kdy se zákazníka snaţí přesvědčit o vysoké kvalitě svých produktů, jiné podniky volí cestu 
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nízké ceny, kdy je zákazník přesvědčován nízkou cenou ve srovnání s konkurencí.  

Cena je výsledkem kombinace mnoha faktorů. 

Mezi hlavní faktory patří: 

 náklady, 

 konkurence, 

 spotřebitelské hodnoty, 

 poptávka na trhu, 

 cíle podniku. 

Místo (Place) 

Třetí P marketingového mixu tvoří place, neboli distribuce. Významnou úlohu zastává 

volba distribuční cesty. 

Jednotlivé distribuční cesty jsou následující: 

 Přímá distribuční cesta. Tato cesta je tvořena producentem a konečným 

spotřebitelem bez vyuţití mezičlánků.  Podnik musí zajišťovat veškeré činnosti 

potřebné k distribuci výrobků ke konečnému spotřebiteli a to je pro podnik 

veliká zátěţ. 

 Jednoúrovňová distribuční cesta. Tato cesta je tvořena producentem, 

spotřebitelem a jedním zprostředkovatelem, především maloobchodem. 

Problém této cesty je v malé kupní síle maloobchodů. 

 Dvouúrovňová nepřímá distribuční cesta obsahuje dalšího zprostředkovatele,  

a to velkoobchod. 

 Tříúrovňová distribuční cesta je nejdelší distribuční cestou, kde přibývají další 

subjekty (firmy zabezpečující koordinovanost mezi dodávkami). [18] 

Propagace (Promotion) 

Firma se snaţí informovat o svých produktech a zvýšit jejich oblíbenost. K tomuto 

slouţí komunikační politika. 

Nástroje komunikační politiky: 

 Reklama - je nástroj, pomocí něhoţ podnik komunikuje se spotřebiteli a jejím 

cílem je zvýšit povědomí o svém produktu. 



Bakalářská práce, Patrik Baláţ 

 - 24 - 

 Podpora prodeje - je tvořena mnoţstvím opatření pro zvýšení objemu prodeje. 

Ideou podpory prodeje je přimět zákazníka k okamţité koupi. Na rozdíl  

od reklamy, která je: „Dlouhodobý nástroj určený k utváření postoje trhu 

k určité značce, je podpora prodeje krátkodobým nástrojem“ [15]. 

 Public Relations (vztah k veřejnosti) - cílem a účelem je vytvářet pozitivní 

vztahy s veřejností a zvýšit prestiţ podniku. 

 Osobní prodej - je označován jako jeden z nejúčinnějších nástrojů. Výhodu 

tvoří osobní kontakt, během kterého dochází ke vzájemné komunikaci  

mezi zákazníkem a prodejcem. Zákazník je informován o firmě, produktu,  

jeho vlastnostech a kvalitě. Prodejce naopak získává okamţitou zpětnou vazbu. 

Nevýhodu tohoto nástroje představují vysoké náklady. 

2.6 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je výchozí částí marketingového plánu. Marketingová strategie 

patří do operativní oblasti strategického marketingového plánování. Správné zvolení 

marketingové strategie je jedním z předpokladů dosaţení úspěchu podniku, např. nárůst 

realizovaných obchodů a dosaţení vyšších zisků. 

Několikaletá trţní situace většiny odvětví je charakteristická jasnou převahou nabídky 

nad poptávkou, tvrdou konkurencí a poměrně stejnými produkty. Úkolem podniku  

je jakýmkoli způsobem zaujmout zákazníka a přesvědčit ho ke koupi svého produktu. 

Marketingová strategie tvoří konkrétní koncepci podniku, promyšleně řešící způsob 

uspokojení zákazníků a dosaţení tak výhod v konkurenčním boji, a to v nejbliţším 

střednědobém a dlouhodobém horizontu. Podniková marketingová strategie vychází 

z reálných podnikových zdrojů a moţností jejich mobilizace. 

Ke strategickým marketingovým rozhodnutím patří především: 

1. volba trhu nebo jejich částí, 

2. volba způsobu stimulace trhu, 

3. určení pozice podniku vůči konkurenci, 

4. rozhodnutí o eventuálních aliancích s konkurenty. [7] 
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Segment trhu 

V rámci marketingové strategie dochází také k volbě segmentu, na který se firma 

zaměří. Segmentace trhu je daná rozdílností zákazníků působících na daném trhu. Firma 

většinou není schopna pokrýt veškeré zákazníky daného odvětví, ve kterém působí. 

Problém tvoří jednak mnoţství zákazníků, nákupní poţadavky zákazníků a jejich kupní 

síla. Pro realizaci a vysoký účinek marketingové strategie je vhodné zaměřit se pouze  

na určitý segment na trhu.  

Jako kritéria pro stanovování segmentů jsou vyuţívány: 

 geografická kritéria (města, státy, vesnice), 

 demografická kritéria (věk, pohlaví, náboţenství), 

 sociálně ekonomická kritéria (příjem ze zaměstnání, spol. třída), 

 psychologická kritéria (ţivotní styl, charakter osobnosti). [14] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

3.1 Základní informace 

   Společnost Flair, a. s., je specializovaná obchodní firma v oblasti klimatizační 

techniky na českém trhu. Je první firmou v České Republice zabývající se problematikou 

zvlhčování. Zaměstnává zhruba deset stálých zaměstnanců a pět externích techniků  

(viz Příloha 1 - Organizační struktura firmy Flair, a.s.). Sídlo společnosti je na adrese: 

Lohniského 899/152, Praha 5 - Hlubočepy a provozovna je umístěna na adrese: Jihlavská 

52, 140 00 Praha 4 – Michle. Od svého zaloţení se aktivity firmy orientují na problematiku 

zvlhčování, odvlhčování, přesné klimatizace a dveřních clon. Problematice v tomto oboru 

se věnuje od roku 1990.  Díky své spolehlivosti a vysoké kvalitě se společnost rozrostla  

a v roce 2004 vytvořila svoji druhou pobočku sídlící ve Slovenské republice na adrese: 

Stará Vajnorská cesta 37, 831 04 Bratislava 3. Svým zákazníkům nabízí poradenskou 

činnost, realizační konzultace, dodávky, montáţ a servisní sluţby. Společnost nic nevyrábí, 

ale navrhuje klimatizační systémy pro průmyslové haly, dílny, lakovací komory, 

administrativní budovy, budovy státní správy, muzea, restaurace a dále nemocnice  

a farmaceutické závody, u kterých je kladen důraz na vysokou kvalitu ovzduší. Potřebné 

součásti do klimatizačního systému nakupuje u zahraničních výrobců. Tyto součásti  

se nakupují do externích pronajatých skladů nebo putují přímo od výrobce k zákazníkovi, 

kde jsou smontovány externími techniky společnosti nebo techniky zákazníka. Společnost 

své systémy prezentuje kaţdoročně například na veletrhu Aqua-therm v Praze, 

v odborných časopisech, specializovaných internetových magazínech a podobně.  

   Vysoké nároky klientů zavazují společnost k maximální kvalitě a spolehlivosti. 

 Na spolehlivosti zařízení závisí výrobní technologie, ochrana kulturních památek 

 i zajištění komfortu a zdravotní nezávadnosti. 

V závislosti na legislativě, která platí pro státy Evropské unie, nemusí mít firma,  

která nabízí jednotlivá zařízení pro uvedení na trh v České republice zvláštní schválení,  

ale postačuje mít k nabízenému zařízení „Prohlášení o shodě“ od výrobce tzn., ţe výrobce 

zařízení je ze země EU. K zařízení se vţdy přikládá originál „Prohlášení o shodě“  

od výrobce plus český překlad. (Prohlášení o shodě doloţeno v Příloze 2a a Příloze 2b.) 
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3.1.1 Historie společnosti Flair, a.s. 

Firma byla zaloţena v roce 1990 Ing. Petrem Andrésem a dalšími třemi společníky. 

V začátcích se firma realizovala formou dodávky adiabatických zvlhčovacích systémů,  

kdy postupem času došlo k rozšiřování sortimentu. Po krátké době získali dobré jméno 

a z realizovaných projektů získávali kladné reference (viz Příloha 4). Postupem času 

získávali kontakty na hlavní projektanty velkých stavebních firem z čehoţ vyplynuly velké 

zakázky a díky tomu se firma začala rozrůstat a mohla se přesunout do nové pronajaté 

provozovny v Praze. S růstem obratu se firma rozšířila o nové zaměstnance - servisní 

techniky a obchodní prodejce. V roce 2008 firma zakoupila vlastní provozovnu Jihlavská 

52, Praha 4, kde sídlí dosud. 

 

 

Obr. 5 Provozovna firmy Flair, a.s. 

3.1.2 Popis nákupu a prodeje 

  Společnost Flair, a.s. všechny součástky potřebné k sestavení jimi navrţenými 

klimatizačními systémy nakupuje. Firma si pronajímá dva externí sklady. Tyto sklady 

vyuţívá pro skladování drobných komponentů pro sestavení klimatizačních systémů,  

jako jsou např. (trubky, VZT potrubí, trysky, těsnění, konzole, atd.), ale také středně velké 

zařízení, jako jsou např. (zvlhčovače, klimatizační jednotky). V těchto externích skladech 

se vyuţívá metoda vedení skladu FIFO (First in, First out coţ v překladu znamená „první 

dovnitř, první ven“). 
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Popis nákupu 

Společnost Flair, a. s. potřebné zařízení pro realizaci klimatizačních systému nakupuje 

aţ v momentě obdrţení objednávky od zákazníka. Zařízení se objedná u dodavatele  

(viz Příloha 5), ten potvrdí termín dodání a cenu. V této chvíli se uzavře se zákazníkem 

kupní smlouva nebo smlouva o dílo. Do smlouvy se zapracuje datum dodání zařízení  

na stavbu díla. 

Běţné náhradní díly a spotřební materiál k zařízením, drţí firma skladem v takovém 

mnoţství, aby dokázala operativně reagovat na poţadavky servisu. Zároveň se stav skladu 

dílů hlídá, aby zůstala optimální zásoba, přičemţ se vyhýbají nadlimitním a podlimitním 

stavům, neboť se tím eliminuje zadrţování financí v zásobách a také se zabraňuje 

výpadkům při dodávkách náhradních dílů zákazníkovi. 

Proces získávání objednávky od realizační firmy 

Proces získávání objednávky se odehrává v několika rovinách a to na základě 

poţadavků realizační firmy, která si najímá subdodavatele. (Firma Flair, a.s. figuruje 

v tomto procesu jako subdodavatel klimatizační techniky a klimatizačních systémů.) 

1. Projektant realizační firmy 

 Společnost Flair, a.s. musí zajistit, aby její produkty byly co nejčastěji 

zaneseny přímo do projektů. Tím se zvyšuje pravděpodobnost jejich objednání 

realizační firmou.  

 Na českém trhu není pravidlem: „co je v projektu, to se objedná“. V jiných 

státech EU, např. v Polsku, je pravidlem „co je v projektu, to je dodáno“. 

Pokud je zaneseno technické zpracování a standardy do projektu,  

tak je i nakonec dodáno. Charakter českého trhu je osobitý a projekt  

je ve většině případů upravován a projektant často nemůţe ovlivnit,  

jaké zařízení je nakonec dodáno. 

 Flair, a.s. je v kontaktu s projektanty, podílí se na technickém řešení a zajišťuje 

projektantům technickou podporu. 

 

 

 



Bakalářská práce, Patrik Baláţ 

 - 29 - 

2. Investor 

 Investor je de facto koncový zákazník. V některých případech se zařízení 

investorovi představí v rámci projektu. V jiných případech se investorovi 

nabídne zařízení a na základě jeho poţadavků je do projektu zapracováno. 

 Výhodou oslovení investora je, ţe pokud jej technické řešení zaujme, můţeme 

počítat i s jeho objednáním. 

3. Stavební firma 

 Jelikoţ stavební firma zastřešuje celý projekt, pro dílčí úkony si najímá 

subdodavatele. 

 Stavební firma přejímá projekt. V rámci tendrování realizačních firem můţe 

mít vliv i na změny technického řešení projektu. Flair, a.s. jako subdodavatel 

musí tak jako u investora i u stavební firmy své výrobky obhájit a prosadit. 

4. Realizační firma 

 V mnohých případech je realizační firma i stavební firmou. Toto nastává  

u středně velkých a menších akcí. Hlavně při rekonstrukcích starých budov 

 a vzduchotechnických systémů. 

 Realizační firma je pro firmu Flair, a.s. přímý zákazník. Proto firma vyvíjí 

maximální péči, nabízí maximální technickou podporu a samozřejmě i nejlepší 

cenu. 

 Realizační firma ve většině případů i po objednání a dokončení projektu 

spolupracuje ohledně servisu a tento poptává přímo u firmy Flair, a.s. 

 

 

Obr. 6 Proces získání objednávky 
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3.1.3 Vymezení konkurenčních společností 

Flair, a.s. působí na českém trhu jiţ šestnáct let a vydobyla si zde dobré jméno. 

Důkazem úspěšnosti jsou reference firem, ve kterých bylo instalováno vzduchotechnické 

zařízení dodané touto firmou. Na základě průzkumu trhu jsem zařadil mezi hlavní 

konkurenty v oblasti sortimentu a sluţeb z hlediska trhu v České republice  

tyto společnosti: 

CAREL spol. s.r.o. 

 

CAREL spol. s.r.o. prodává na českém trhu parní vyvíječe a adiabatické zvlhčovací 

systémy z italské produkce. Pokud je srovnáme se zvlhčovači společnosti  

Flair, a. s., nalezneme hlavní rozdíly v těchto oblastech: 

 Technické provedení - zvlhčovače CAREL jsou po stránce technického 

zpracování a moţnostmi regulace na niţší úrovni. Např. ve standardním 

provedení zvlhčovače Condair nabízeném firmou Flair, a.s. je řídící jednotka 

s displejem. Základní nastavení, restartování a chybové hlášení se provádí  

a zobrazuje přímo na displeji. Opravu a nastavení lze provést přímo  

na zvlhčovači. Při pouţití zvlhčovačů CAREL spol. s.r.o. je veškerá 

diagnostika a nastavení prováděna technikem přes notebook se speciálním 

softwarem. Z tohoto je patrný rozdíl technického zpracování a náročnosti  

na servis.  

 Cena - Zvlhčovače CAREL jsou „jednodušší“, protoţe nemají display,  

ani nemají nahraný software ve své paměti a nedokáţou samy indikovat 

poruchová hlášení. V závislosti na těchto nedostatečných parametrech je jejich 

cena niţší. Proto si musí Flair, a. s. dávat pozor a prokonzultovat  

se zákazníkem technické provedení, aby při srovnání konkurenčních výrobků 

byla cena nabízeného zařízení sice draţší, ale podloţená lepšími technickými 

parametry vybraného zařízení. 
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Munters Group 

 

 Technické provedení - Munters Group nabízí na českém trhu adsorpční 

odvlhčovače. Zařízení jsou technicky srovnatelné s produkty od firmy  

Flair, a.s., která nabízí švédsko-japonské adsorpčními odvlhčovače  

DST - Seibu Ginken. Munters Group pouţívá stejné japonské silikagelové 

rotory jako DST. Hlavní rozdíly spočívají v konstrukci odvlhčovačů. Firmou 

Flair, a.s. nabízené DST jsou ve více variantách zapojení vzduchotechniky 

uvnitř jednotky. Tímto se dociluje lepších výsledků z pohledu investice  

do provozu zařízení. Jednotky DST jsou úspornější po provozní stránce díky 

tomu, ţe se dají více přizpůsobit na míru poţadavkům projektanta i zákazníka. 

 Cena – cena adsorpčních odvlhčovačů od firmy Munters Group a DST  

je srovnatelná. V posledních dvou letech společnost Munters vstoupila  

na český trh s poměrně agresivní prodejní strategií. Prodávané výrobky se musí 

chápat, jako sloţitá technická zařízení, která do budoucna budou potřebovat 

servis a toto je další zdroj financí. Munters Group vstupují na trh 

s dampingovými cenami odvlhčovačů. Flair, a. s. se daří za pomoci výrobce 

DST tomuto tlaku odolávat. 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V PODNIKU Z HLEDISKA  

MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

Analýzu současného stavu podniku jsem zpracovával po návštěvě firmy  

Flair, a.s. Výkonný ředitel mi předal interní dokumenty, které mi přiblíţily systém řízení  

a strategii firmy. Formou diskuse a malé přednášky jsem obdrţel detailnější informace  

o chodu firmy. Interní dokumenty mi poskytly veškeré informace ke zpracování analýzy 

marketingového chování pro vypracování SWOT analýzy, k sestavení BCG matice  

a marketingového mixu.   
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4.1 Analýza marketingového chování 

4.1.1 Produkt 

Portfolio zboţí Flair, a.s. se odvíjí od zaměření na problematiku vzduchotechniky, 

resp. úpravy vzduchu dle poţadavků zákazníků (zvlhčování a odvlhčování). Sortiment  

je rozdělen na zařízení pro zvlhčování vzduchu a zařízení pro odvlhčování vzduchu. 

Rozdělení základního sortimentu viz Příloha 3. 

Dodávaná zařízení jsou vesměs samostatné jednotky s vlastní regulací.  

Dle poţadavku zákazníka je Flair, a.s. schopná dodat speciální technické provedení,  

tj. úpravy výkonů, moţnost dodávky atypických komponentů (zesílené ventilátory, opačné 

chody, specifické opláštění, připojení na externí signály regulace, aj). Pro instalaci kaţdého 

typu zařízení je zpracovaná stavební připravenost. Jedná se o souhrn poţadavků zařízení 

 na umístnění a připojení médií (elektřina, voda, odpad). Při zpracování nabídky 

 dle projektové dokumentace musí technická podpora Flair, a. s. brát ohled na poţadavky 

investora, prostředí, kvalitu vody, hygienu, legislativu a moţnosti uţití zařízení pro danou 

aplikaci. 

K navrţení zařízení pro jednotlivé projekty je nutné vzít v úvahu všechny moţné 

alternativy mající vliv na budoucí chod a poruchovost zařízení. Pro pokrytí škály moţných 

aplikací je sortiment jak ve zvlhčovačích, tak i v odvlhčovačích ještě dále dělen na zařízení 

pracující na různých fyzikálních principech. 

4.1.2 Cena 

Flair, a.s. provádí kalkulace prodejních cen pro kaţdý sortiment samostatně 

 na základě přímých faktorů, které cenu můţou ovlivnit (přímé faktory můţou  

být např. kurzy měn, obrat prodeje zboţí, doprava, místo nákupu zboţí apod.).  

U skladových modelů se vesměs jedná o malé kompaktní odvlhčovače, bazénové 

odvlhčovače a čističky vzduchu. Prodejní ceny jsou kalkulovány na základě nákupní ceny, 

kurzu, zohledňuje se doprava, cena skladování a nakonec se přičítá marţe obchodníka.  

U typizovaných výrobků pro jednotlivé akce/projekty se jedná o větší zařízení, vyráběná 

na míru dle zadání. U kaţdého takovéhoto typu je cena kalkulovaná dle FIFO,  

kdy společnost Flair, a.s dostává od výrobce ceníky s rozklíčováním cen jednotlivých 

součástí. Flair, a.s. dokáţe dle uvedených ceníků sloţit technicky zařízení a vypočítat  

si nákupní cenu. Následně kalkuluje s dopravou, kurzem a marţí, příp. skladováním 
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v externích skladech. U větších zařízení se koordinuje dodání přímo na stavbu  

k zákazníkovi, zjednoduší se manipulace a sniţuje se riziko poškození zařízení  

při transportu a následné manipulaci. 

Pro zlepšení nákupní ceny a následně i prodejní ceny se provádí  přednákup měn, 

případně nákup větších objemů zboţí do zásoby z hlediska mnoţstevních slev. U menších 

zařízení vedených skladem se provádějí hromadné nákupy, kdy Flair, a.s. můţe  

od dodavatelů čerpat mnoţstevní slevy.  

Flair, a.s. má více dodavatelů a to jak ze států Evropské Unie, tak i dodavatele 

ze Spojených států amerických. Jelikoţ je tlak na cenu ze strany investorů v posledních 

letech enormní, provádí se roční jednání pro dosaţení lepších obchodních podmínek  

od dodavatelů. U největších dodavatelů se docílilo toho, ţe kaţdý větší projekt  

je individuálně posuzován a tím pádem se docílí i individuální ceny.  

4.1.3 Distribuce 

Distribuci Flair, a.s. zajišťujeme dvěma způsoby: 

1. Zboží na vlastní náklady dodává výrobce - zboţí je dodáno přímo do externího 

skladu firmy Flair, a.s., následně je zasíláno díky smluvnímu přepravci  

po kontrole a označení zboţí na skladě, příp. přebalení k zákazníkovi. Další 

moţnost je vyzvednutí zboţí zákazníkem přímo ve skladu Flair, a.s..  

2. Zboží si vyzvedáváme u výrobce - po obdrţení logistických údajů  

od výrobce se objednává vlastní smluvní přepravce, který zboţí dodá na sklad, 

případně dodá přímo k zákazníkovi a nebo si zákazník vyzvedne zboţí  

ve skladu Flair, a.s. osobně.  

Specifickou částí zboţí jsou náhradní díly. Vesměs se jedná o malé součástky. 

Náhradní díly se zasílají pomocí sluţeb takových dopravců jako je např. Toptrans, GEIS, 

UPS apod., nebo si je zákazník vyzvedává osobně ve skladu Flair, a.s..  

4.1.4 Propagace 

Flair, a.s. má více skupin zákazníků, od toho se odvíjí způsob propagace: 

1. Oslovování veřejnosti a koncových malospotřebitelů - vyuţíváme inzerci 

ve specializovaných časopisech zasahujících segment jednotlivých zákazníků, 
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přes tento kanál prodáváme malá domácí zařízení, pro zákazníky  

jsou připraveny webové stránky s přehledem o nabízeném sortimentu.  

2. Oslovení projektantů a investorů - důleţité pro Flair, a.s., je zachytit akci 

v samém počátku, to znamená při projektování. Pro projektanty nabízím 

kompletní servis zahrnující technickou podporu, pravidelné školení, 

pravidelnou aktualizaci technických informací, školení v showroomu apod. 

Firma se snaţí oslovovat co nejvíce projektantů a projekčních kanceláří 

v našem i podobných oborech po celé České a Slovenské republice za účelem 

získání co největšího počtu zakázek. 

3. Oslovení investorů - při zrodu akce ve spolupráci s projektantem nabízí  

a představuje firma Flair, a.s. své produkty přímo investorům, toto se ovšem 

neprovádí vţdy, ale jen u vybraných projektů. 

4. Oslovení realizačních firem – jedná se o přímou komunikaci obchodních 

zástupců firmy Flair, a.s. se zástupci firem, jako jsou např. Skanska, Subterra, 

Metrostav, Hochtieff, AZ Klima, atd., o nákupech klimatizačních zařízení.  

Na základě komunikace dochází k představování sortimentu, aktualizaci 

dokumentace, školení techniků z realizačních firem pro instalace a pravidelnou 

údrţbu a online technické podpoře. 

5. Oslovení konečných zákazníků - vyhledávání nových moţností uplatnění 

sortimentu Flair, a.s., jak u nových zákazníků, tak i v nových oblastech trhu 

(poslední rok a půl obrovský úspěch v automobilovém průmyslu), s kaţdým 

konečným zákazníkem jedná obchodní zástupce individuálně a šije mu na míru 

systém dle poţadavku, u těchto zákazníků je nutný osobní přístup obchodního 

zástupce. 

4.2 SWOT analýza 

4.2.1 Silné stránky 

 Firma Flair, a.s. má na českém trhu jiţ šestnáctiletou tradici a prodává 

značkové produkty výrobců, kteří operují na světových trzích.  Nabízené 

výrobky mají dobré reference. Díky převzatým zkušenostem výrobců zařízení  

a know-how techniků a inţenýrů ve společnosti, nabízí firma zákazníkovi 

bezkonkurenční poradenský servis. Inţenýři společnosti Flair, a.s. se ve většině 
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případů přímo podílí na návrzích a řešení zadaných projektů. Velmi úzká  

je spolupráce přímo s projektanty.  

 Technici firmy Flair, a.s. provádějí drobné opravy i velké zásahy přímo  

u zákazníka, kdy není potřeba komplikovaného převozu zařízení na dílenskou 

opravu. Díky zkušenostem a školením zvládají diagnostiku na místě. 

 Jedná se o malou firmu, coţ dovoluje individuální přístup k zákazníkovi. 

Zákazník projednává celou svou zakázku s jednou osobou od začátku do konce. 

Následně po dokončení aplikace navazují sluţby spojené se záručním  

a pozáručním servisem. 

 Díky komunikaci servisního oddělení se zákazníky se daří mít neustálý přísun 

pravidelných servisních prací a navíc dokáţe pruţně reagovat na akutní 

poţadavky zákazníků při poruchách. 

 Ve Flair, a.s. je kolektiv pracovníků rozdělen na techniky zabývající se opravdu 

jen technikou a navrhováním systémů a na druhou stranu na obchodníky 

zajišťující veškerou obchodní činnost. Kaţdý se zabývá tím, co umí nejlépe  

a neztrácí čas jinými činnostmi. 

4.2.2 Slabé stránky 

 Flair, a.s. má problém při provádění větších zakázek. Tím, ţe je to „malá“ 

firma s malým personálním obsazením, nemá vlastní rezervy v personálních 

zdrojích. U větších zakázek je nutné zajištění koordinace subdodavatelských 

prací, koordinace pracovníků, nabírání pracovníků, dohled nad prováděním 

prací. Toto je velice časově náročné a zabírá to čas, který je v běţných 

případech investován do běţných prodejních a servisních činností.  

 Flair, a.s. dokáţe pruţně reagovat na poţadavky servisních prací, bohuţel 

nezbývá moc volného času na školení a další vzdělávání servisních techniků. 

Najít volný čas na pravidelná školení a výcvik ohledně nových technologií  

je problematické. Počet techniků nedovoluje operativní uvolnění techniků. 

 Flair, a.s. balancuje na hranici malé a větší firmy a nedovoluje přijmout více 

lidí tak, aby byli optimálně vytíţení v delším časovém horizontu. Nezbývá  

ani mnoho času se naplno věnovat např. marketingovým činnostem  
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(zpracování webových stránek, příprava školení pro zákazníky, inovace 

katalogů a propagačních materiálů, apod.) a novým příleţitostem. Doba 

zavedení nových produktů se tímto prodluţuje a Flair, a.s. tím i můţe tratit. 

4.2.3 Příležitosti 

 I kdyţ má Flair, a.s. zavedené značky a produkty, neustále pracuje na portfoliu, 

tak aby nabízel nové modernější technologie.  

 Technika ohledně zvlhčování a odvlhčování se neustále vyvíjí a hledají  

se nová, vesměs úspornější řešení, pro firmu formátu Flair, a.s. je toto náročné 

(časově i personálně), ale i přes veškerá úskalí se toto daří. 

 Se zavedením nových technologií dokáţe Flair, a.s. oslovit stávající i nové 

zákazníky a dokáţe tímto drţet tempo s konkurencí a v některých případech být 

i krok napřed. 

4.2.4 Hrozby 

 Flair, a.s. je malá firma a finančně zdravá. Díky tomu se dokáţe bránit 

negativním vlivům, které panují na českém trhu. Konkurenční boje a snaha 

investorů o osekání rozpočtů projektů, vede k nahrazování technických 

standardů. To někdy zachází aţ tak daleko, ţe projektanti raději nakupují 

konkurenční zařízení s niţším technickým standardem a jejich provedení 

neodpovídá projekčnímu zadání viz kapitola 3.1.3 Vymezení konkurenčních 

společností, kde popisuji srovnání zařízení nabízeného firmou  

Flair, a.s. se zařízeními konkurenčních společností tzn. tyto společnosti 

mnohdy volí i cesty koupě zařízení s niţšími výkony, neodpovídající regulací, 

dokonce i pouţití zařízení, které není vhodné pro daný typ řešení.  

Flair, a.s. drţí standardy a nabízí vţdy zařízení odpovídající technickému 

zadání. Ovšem nabízet standard znamená nabídnout i draţší výrobek  

ve srovnání s technicky nestandardním, který je pro investora cenově 

přijatelnější. Bohuţel investor není seznámen s riziky budoucího provozu  

při nákupu zařízení od konkurenčních firem. 

 Zákazníci Flair a.s., resp. subdodavatelé stavebních firem, jsou neustále  

pod tlakem na cenu. V rámci konkurenčních realizačních firem se ceny 
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projektů neustále sniţují a jsou „podkopávány“ ze strany malých firem,  

jenţ nemohou leckdy ani takovou akci zvládnout. Spouští se tedy dominový 

efekt a konečný dopad to má na dodavatele zařízení. Flair, a.s. se musí potýkat 

s delšími splatnostmi a to ovlivňuje moţnosti financování jiných akcí  

a projektů. 

4.3 Matice BCG 

4.3.1 Hvězdy 

Jako hvězdu ve Flair, a.s. označuji vysokotlaké adiabatické zvlhčování FinestFog  

(viz Příloha 3). Tento systém nabízí ve svém sortimentu cca dva roky. Je to relativně nový 

produkt. Flair, a.s. měl v sortimentu podobný typ zařízení jiţ řadu let, ale technické 

provedení FinestFog zastínilo starší systém. Nový systém je variabilní a dá se technicky 

přizpůsobit poţadavkům zákazníka. Díky novému zařízení FinestFog se podařilo oslovit 

nové zákazníky a zároveň i stávající, kde Flair, a.s. nahrazuje starší verze zvlhčovacích 

zařízení.  

FinestFog má prudký nárůst v prodejích. V dlouhodobém měřítku, se však vyčerpají 

„velcí“ zákazníci a v horizontu pěti let se dá předpokládat sníţení moţností prodejů tohoto 

systému. 

4.3.2 Otazníky 

Mezi otazníky řadíme dveřní clony Teddington (viz Příloha 3). Je to hodně specifický 

produkt. Jedná se o draţší a komfortnější provedení dveřních clon. Jejich instalace  

je směřována do nadstandardních prostor s vysokými poţadavky na funkčnost a estetické 

provedení. Prodeje těchto výrobků jsou nárazové a jejich umístnění do projektů je spíše 

vyjímečné a proto se v celkovém plánu Flair, a.s. s obratem za toto zařízení nepočítá.  

I přesto Flair, a.s. ponechává clony v nabídce, neboť v této chvíli není na českém trhu 

konkurenční provedení s tak vysokými standardy. 

4.3.3 Dojné krávy 

Nosným produktem Flair, a.s. jsou parní vyvíječe Condair CP3 (viz Příloha 3)  

a Defensor Mk5 (viz Příloha 3). Tyto produkty jsou v portfoliu společnosti cca od jejího 

vzniku. Jedná se o výrobek, který je vyuţíván v převáţné míře projektů. Parní vyvíječe 
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nabízejí ve svém standardním provedení vícero moţností regulace a ovládání. Jejich 

instalaci provádí přímo technici zákazníka, Flair, a.s. pouze zajišťuje jejich zprovoznění  

a servis.  

Díky tomu, ţe parní vyvíječe Condair a Defensor jsou obecně známé a časem ověřené 

můţeme o nich říci, ţe jsou nosným produktem ve firmě Flair, a.s. Obchodní a cenová 

politika konkurence dotlačila ke sníţení prodejních cen i přes vysoký technický standard. 

Díky nákupním rabatům od výrobce, se Flair a.s. podařilo tyto typy zařízení udrţet  

na stejné prodejní úrovni. S vyváţenými prodeji výše uvedeného zařízení se počítá  

jako s nosným segmentem při plánování finanční strategie firmy Flair, a.s. do budoucna. 

4.3.4 Bídní psi 

Do této kategorie řadíme distribuční elementy EMCO (viz Příloha 3).  

Jedná se o sortiment koncových elementů vzduchotechnických systémů (dýzy, výustky). 

Jsou to značkové výrobky a tudíţ i cena je díky vývoji u producenta vyšší. Na českém trhu 

dochází ke kopírování těchto systémů a  EMCO je cenově nekonkurenceschopné.  

U speciálních projektů, kde je kladen poţadavek na vysoké technické provedení a je nutné 

toto dokladovat atesty, můţe Flair, a.s. uspět, neboť má veškeré atesty ze zkušeben. 

Bohuţel u menších projektů je EMCO díky několikanásobně vyšší ceně před kopiemi 

neprodejné a proto se s tímto produktem v celkové finanční strategii firmy  

Flair, a.s. nepočítá. 

4.4 Posouzení situace a specifikace problému 

Specifikace problému 

 Pomocí SWOT analýzy, která identifikuje jak vnitřní (silné a slabé stránky) tak vnější 

prostředí (příleţitosti a hrozby) firmy, jsem ohodnotil zvolené faktory a následně  

je roztřídil do čtyř skupin pomocí analýzy vzájemné interakce silných a slabých stránek  

na jedné straně vůči příleţitostem a hrozbám na straně druhé, kde jsem získal důleţité 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu viz Obr. 7.  

Další analýzou, kterou jsem pouţil byla metoda BCG, která slouţí pro sestavení 

marketingového plánu, respektive k plánování portfolia firmy Flair, a.s.. Jádro analýzy 

spočívá v zařazení vybraných produktů firmy do jednotlivých segmentů (hvězdy, otazníky, 

dojné krávy a bídní psi) do matice BCG. Pro sestavení matice BCG jsem shromáţdil 

informace jeţ jsem získal z interních dokumentů, které mi poskytl výkonný ředitel firmy 
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Flair, a.s.. Provedl jsem analýzu účasti vybraných produktů na příjmech firmy Flair, a.s., 

zjistil jsem průběh ţivotního cyklu těchto produktů a dynamiku jejich prodeje z hlediska 

finančních příjmů generovaných jednotlivými produkty v letech 2007 – 2011  

viz Tabulka 1. Na základě získaných výsledků jsem umístil vybrané produkty do určitých 

polí matice tak, jak to uvádí schéma na Obr. 8.   

 

 

 

Obr. 7 SWOT analýza 

 

 

 

Tabulka 1 Vývoj obratů jednotlivých produktů v letech 2007 - 2011 
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Obr. 8 Matice BCG 

Posouzení situace 

Vzájemnou kombinací SWOT analýzy a matice BCG jsem získal přehled o silných  

a slabých stránkách, hrozbách a příleţitostech, které se vyskytují v současné době  

v podnikovém portfoliu firmy Flair, a.s.. Nedostatky obou analýz jsem jejich vzájemnou 

kombinací minimalizoval, aby výsledky měly dostatečnou vysokou vypovídací schopnost 

o problémech, které je třeba řešit v důsledku získání lepšího postavení na trhu s nabízeným 

zařízením. 

 Servisní technik  

Tato pozice je ve Flair, a. s. důleţitá pro realizaci navrţených systémů. Pracovní náplní 

technika je zajištění servisních a montáţních prací na základě pokynů dispečera servisu. 

(Dispečer servisu přijímá objednávky na servis a náhradní díly. Komunikuje s dodavatelem 

ohledně náhradních dílů a reklamací.) Podle zajištěného rozpisu servisních zakázek  

si servisní technik připraví materiál a potřebné nářadí podle předběţného zjištění závady. 

Kaţdý servisní technik je kompletně vybaven nářadím pro úkony spojené s jeho prací.  

Na místě servisní technik zjistí závadu a následně se zákazníkem probere moţnosti opravy 

na místě, cenu náhradních dílů, případně nutnost dílenské opravy nebo prodlouţení doby 

opravy kvůli nutnosti objednání náhradních dílu u zahraničního výrobce  



Bakalářská práce, Patrik Baláţ 

 - 41 - 

(standardní běţně uţívané náhradní díly drţí Flair, a. s. skladem). Servisní technik na místě 

vyplní montáţní list, uvede v něm rozsah prací, pouţité náhradní díly, případně další. 

Montáţní list slouţí jako podklad k fakturaci a přikládá se k faktuře jako příloha.  

Na základě provedené analýzy jsem zjistil, ţe ve firmě Flair, a.s. jsou v této chvíli  

dva servisní technici, kteří nestíhají plnit v celém rozsahu všechny přijaté zakázky a proto 

si najímají čtyři ţivnostníky, kteří jim vypomáhají, ale kteří nemají dostatečnou technickou 

odbornost. Ţivnostníci se podílejí hlavně na instalacích nových systémů,  

ale vypomáhají také při servisních pracích. 

 Slovensko 

Flair, a. s. má na Slovensku pobočku, která funguje jako organizační sloţka.  

Firma je sloţena z ředitele, obchodního zástupce, asistentky a jednoho servisního technika. 

Slovenský trh je hodně specifický a menší neţ v ČR. Spojením těchto faktorů  

se dostáváme k tomu, ţe slovenská pobočka nedosahuje optimálních výsledků, které 

potřebuje pro zdravé fungování. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Marketingový průzkum, který jsem provedl, nebyl dosud v důsledku absence 

marketingu ve firmě Flair, a.s. od vzniku firmy nikdy realizován a to z důvodu nedostatku 

zaměstnanců, kteří by se tímto zabývali a jejich pracovního vytíţení, které nedovoluje 

soustředit se pouze na jednu oblast fungování podniku jako takového. Výsledky, které 

mnou provedený marketingový průzkum přinesl, tvoří důleţitý podklad pro tvorbu 

celkového marketingového plánu pro firmu Flair, a.s., která na základě poskytnutých 

informací zvolila hlavní ideu návrhu marketingové strategie, kterou je posun firmy  

na přední místa na trhu s klimatizační technikou a klimatizačními systémy a v závislosti 

s tím zvýšení mnoţství zrealizovaných obchodů, trţeb a tím pádem i zisku.  

Návrh postupu řešení problémů, které byly odhaleny na základě sestavení jednotlivých 

analýz popsaných v kapitole 4 se týká těchto oblastí, ve kterých by mělo dojít k nápravě  

za účelem zlepšení situace z hlediska realizace zakázek, vytíţenosti pracovníků a účelného 

investování finančních prostředků.     

Investice 

Pro zlepšení stávající situace v oblasti prodeje vzduchotechnických systémů by firma 

Flair, a.s. měla investovat do následujících oblastí fungování podniku Flair, a.s.: 

 Zpracování nových webových stránek – investice v této oblasti pomůţe 

stávajícím a novým zákazníkům lépe se zorientovat v sortimentu Flair, a.s.. 

Nabídne zákazníkům lepší dostupnost informací (inovace návodů, manuálů, 

technické dokumentace). Dle mého názoru toto vše urychlí komunikaci, zlepší  

se prezentace firmy na internetu a také i u odborné veřejnosti. 

 Inovace katalogů a propagačních materiálů – sortiment Flair, a.s.,  

se postupně vyvíjí, rozšiřuje o nové a zároveň se vyřazují staré výrobky. 

Pravidelná aktualizace katalogu je nezbytná pro aktuální informovanost 

potencionálních zákazníků. 

 Školení pro zákazníky – Flair, a.s., úzce spolupracuje s odbornou veřejností  

a projektanty. Přímá podpora projektantů formou školení upevní postavení 

firmy na trhu zaměřeném na úpravu ovzduší (vzduchotechnika) a zároveň bude 

více výrobků z portfolia firmy zařazeno do projektů. 
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 Do zaměstnanců – pro zkvalitnění práce bude nutné zajistit školení 

technického personálu. S příchodem nového sortimentu se zvyšují nároky  

na znalosti a dovednosti servisních techniků. Tito potřebují poznatky z praxe, 

aby zvládali bez problémů práci s novými systémy. Při školení u výrobců  

se jim dostane jak teoretických, tak i praktických rad. 

Flair, a.s. je z finančního pohledu malá firma, která nevytváří ve svém rozpočtu velké 

finanční prostředky pro investice a také nedisponuje dostatečnou kapacitou pracovní síly. 

Pokud by se v řadách zaměstnanců Flair, a.s. vyčlenil na kaţdý z uvedených bodů 

specialista, bude nutné mu vytvořit prostor pro zpracování daného úkolu z hlediska 

důslednějšího stanovení pracovních náplní zaměstnanců, předelegování kompetencí 

jednotlivých pracovníků a v neposlední řadě zpracování finančního rozpočtu potřebného 

k realizaci stanovených úkolů. 

Servisní technik 

Pro řešení tohoto problému by firma měla postupovat na základě následujícího 

postupu: 

 Jako opatření proti negativním jevům vznikajícím ve Flair, a. s. by bylo vhodné 

přijmout třetího servisního technika. Musíme vzít na zřetel, ţe prostředky 

vynaloţené na ţivnostníky nejsou jen na instalace nových systémů,  

ale také na servisní úkony, resp. pomoc při servisních úkonech. Nevýhodou 

ţivnostníků, které Flair, a.s. má je to, ţe nemají potřebnou odbornost. Hlavně 

postrádají odbornost přes oblast elektrotechniky a praktické zkušenosti  

se zařízeními firmy Flair, a. s. 

 Dále pak by nový technik převzal část pravomocí dispečera servisu. Zajišťoval 

by organizaci práce a komunikaci se zákazníkem. Také by se podílel na prodeji 

práce a aktivně by nabízel servisní sluţby poskytované firmou Flair, a.s.  

(např. oprava zařízení upravující ovzduší - vzduchotechnika, ale i provádění 

revize těchto zařízení). Řídil by např. velké akce, koordinoval by práce  

při instalacích apod..  
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Slovensko 

Situace v této pobočce by se mohla vyřešit fúzí CZ Flair, a.s. s SK Flair, a.s. s tím,  

ţe by se na Slovensku ponechal obchodního zástupce a technik. 

 Toto řešení by provázely tyto změny a výhody: 

 Slovenský obchodní zástupce by byl přímo podřízen praţské pobočce. 

V Bratislavě by se ponechala kancelář pro obchodního zástupce, kde by sdílel 

zázemí společně s technikem. Jeden obchodní zástupce pro Slovensko  

je na základě provedené analýzy dostačující. Logistické zázemí by měl  

z praţské  pobočky, zároveň s technickou výpomocí a poskytováním zakázek 

od obchodních zástupců z České republiky. Při zpracovávání větších akcí  

by se podílelo na řešení přímo vedení CZ Flair, a.s.. 
 

 Slovenský servisní technik má z Bratislavy poměrně blízko oblast Brna  

a podstatnou část Moravy a Slezska, která je pro praţskou pobočku poměrně 

vzdálená. Díky menší vzdálenosti při výjezdu technika např. do Brna, by došlo 

ke sníţení ceny servisů tzn. nebude docházet ke zbytečnému prodraţování akcí 

a zároveň budou servisy zajištěny v rychlejším časovém intervalu. Koordinaci 

SK technika by zajišťoval dispečer servisu z CZ Flair, a.s.. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem Flair, a.s. je zvýšení podílu prodaných zařízení na českém a slovenském trhu  

ve srovnání s konkurencí. Díky zavedení nových systémů např. FinestFog (adiabatický 

zvlhčovací systém, se otevřely moţnosti uplatnění u nových zákazníků (např. automobilky 

Škoda Auto, a.s., TPCA Kolín, s.r.o., PSA Trnava, Telefonica O2, a.s. a další).  Stávající 

zpracovávané projekty se dají povaţovat za pilotní a vytvářejí prostor pro další budoucí 

aplikace nových zařízení. Flair, a.s. se pouští do nových aplikací, které nejsou na českém  

a slovenském trhu dosud realizované a tím si udrţuje náskok před konkurencí.  

Při aplikování teoretických marketingových znalostí na firmu Flair, a.s. se dají najít 

nové cesty pro zlepšení efektivity a produktivity firmy. Je třeba neustále analyzovat  

a vyhodnocovat stávající poznatky a tyto aplikovat na nové projekty. Flair, a.s. je relativně 

malá firma, která dokáţe pruţně reagovat na poţadavky trhu a dokáţe poměrně rychle 

zavádět nové výrobky na trh. U stávajícího sortimentu nabízí Flair, a.s. podporu v podobě 

know-how. Odborné a praktické znalosti jsou známé u odborné veřejnosti. Dosud 

prodávané zařízení z portfolia firmy Flair, a.s., je spolehlivé a prokazuje se kladnými 

referencemi, které mluví samy za sebe a které jsou uvedeny na firemních internetových 

stránkách. Toto je jedna z cest jak na českém trhu prodávat i draţší, ale technicky 

vyspělejší zařízení neţ nabízí konkurence.  

I uvnitř organizační struktury Flair, a.s. se dají najít místa, které vyţadují zefektivnění 

systému. Spojení české a slovenské provozovny je jednou z cest řešení a to ze strany 

úspory finančních prostředků a technické podpory. Na obou trzích tzn. českém  

i slovenském se zlepší komunikace a to v důsledku sjednocení chápání firmy  

jako jednotného celku.  

Důleţité jsou investice, které bude firma Flair, a.s. vkládat k lepšímu seznámení 

s novými technologiemi (viz školení techniků). Důraz je kladen na zkvalitnění servisních 

sluţeb a teoretických i praktických znalostí servisních techniků a prodejců zařízení.  

Flair, a.s. se musí zviditelnit, jak pro stávající zákazníky, tak i pro nové. Toho by mohla 

firma dosáhnout pomocí nových webových stránek, kde by měl mít návštěvník rychlý  

a jednoduchý přehled o sortimentu a odborná veřejnost bude mít rychlý zdroj informací. 

Důleţitá je práce s projektanty, kde díky školením a nabízené technické podpoře  

si Flair, a.s. vytváří nová odbytiště jiţ v zárodcích projektů, při jejich vzniku. 
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