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Diplomová práce zkoumá problematiku marketingové strategie a její implementace 

v rámci maloobchodní prodejny Orsay.  

 Toto téma si autorka vybrala, protože v maloobchodě Orsay již téměř dva roky 

pracuje a díky studiu vysoké školy s marketingovým zaměřením a neustálou komunikací se 

zákazníky zjišťuje, co je špatně a co je třeba zlepšit.  

Maloobchodní trh se v České Republice stále vyvíjí. Dříve stačilo, když obchodník ve 

výloze propagoval velké slevy a zákazníci skoro bezhlavě nakupovali všechno co bylo jako 

sleva označeno. V dnešní době je již zákazník poučený, že né každý výprodej či sleva je 

zárukou úsporného nákupu. Proto se musí maloobchodní prodejci stále více snažit přilákat a 

udržet si zákazníky, kteří i díky fenoménu jako „šopování“ tzn. chození po nákupních 

centrech za účelem trávení volného času, ale bez evidentního cíle nakoupit, získávají přehled 

o nabídce a cenách jednotlivých prodejců, které si pak porovnávají a nakupují to, co je zrovna 

v akci.  

Úloha maloobchodního prodejce v dnešní době tedy není jednoduchá.  

 

Cílem diplomové práce je zmapovat vnitřní a vnější okolí maloobchodu Orsay, 

navrhnout efektivní strategii a kroky k její implementaci, na základě změn marketingového 

mixu, která firmě pomůže být na trhu konkurenceschopnější a získat  nové zákazníky.  

 

V první části práce se autorka věnovala nejprve vývoji oděvního trhu, dále pak  

charakteristice společnosti Orsay a jejího makroprostředí a mezzoprostředí.  

V teoretické části je téma marketingové strategie rozebráno z různých hledisek a 

pohledů různých českých i zahraničních autorů.  

V metodické části autorka řešila definování hlavního problému a cíle a způsobu 

získání potřebných dat.  

Zmapování situace v podniku proběhlo na základě sběru interních dat, sekundárních 

dat a dotazování zákazníků. Okolí podniku bylo zkoumáno jednak z pohledu zákazníků 

Orsay, ale také pomocí mystery shoppingu na vybraných konkurenčních prodejnách.  

V závěrečné části pak autorka navrhuje marketingovou strategii a kroky pro její 

implementaci.  

 

1. Úvod 
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2.1. Vývoj na maloobchodním oděvním trhu 

Počátky moderního českého obchodu v 90. letech jsou spojeny s privatizací státní 

obchodní sítě a se vstupem nadnárodních řetězců.  

V průběhu dalších dvaceti let došlo k zásadním změnám a vývoji obchodu v České 

republice. Počátkem 90. let byl klíčový zájem nadnárodních obchodních firem o český trh, 

který byl relativně bohatý a stabilní oproti jiným postkomunistickým zemím. Do Česko-

slovenské federace vstoupilo 15 širokosortimentních řetězců a řada specializovaných firem 

včetně oděvních.  

S rozvojem mezinárodních firem začaly postupě český trh opouštět subjekty vzniklé 

s přispěním českého kapitálu z privatizované obchodní sítě a to hlavně z důvodů nižší 

dostupnosti kapitálu a konkureční síle nových formátů.  

Do r. 1998 rostl rychle počet řetězců na trhu, ale postupem času se ukázalo, že český 

trh je pro takový počet subjektů malý a od r. 2006 Českou republiku postupně opustily 

některé nadnárodní obchodní subjekty, obchod se koncentroval a rozdělil mezi několik 

nejsilnějších subjektů. [17] 

Od r. 2011 začínají na český trh mířit nové oděvní značky, které chtějí působit 

prostřednictvím franchisingu. Jedná se zejména o francouzské značky a působit by měly 

převážně v nákupních centrech. Je to výzva pro české podnikatele, kterým budou konkurovat 

sice tuzemští podnikatelé avšak s know-how a značkou silného zahraničního partnera.  

O vstup na český trh už od r. 2008 usiluje pomocí franchisingu například značka 

bižuterie Les Néréides, dámská a pánská móda Devianne či pánská móda Jules. [19] 

Dalším vývojovým trendem na trhu je i pokles expanze nákupních center, které od 

konce 90. let nabraly rychlé tempo růstu. Investice spíše „potečou“ do rozšíření a 

modernizace starších nákupních center.  

V České republice fungují zhruba tři stovky nákupních center. Z toho velkých retail 

parků s plochou více než 20 000 m2  je zatím deset. Nákupních center s rozlohou 40 000 – 

79 999 m2 bylo devět.A velmi velkých obchodních center s plochou přes 80 000 m2 bylo na 

tuzemském trhu zatím čtyři a letos k nim přibylo i ostravské Forum Nová Karolina. [18] 

Oděvní trh v Česku loni zaznamenal relativně významný pokles obratu. Dle odhadů 

klesly tržby zhruba o 15 -35 %. Nejvíce byly postiženy diskonty, mírně luxusní prodejny a 

střední segment. [21] 

2. Charakteristika maloobchodu Orsay 
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Jedním z důvodů takového propadu je velice teplé počasí ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, 

kdy se teploty přibližně pohybovaly okolo 15 °C a zájem o zimní kolekci poklesl a sním i 

tržby. [11] 

V budoucnu lze očekávat koncentraci a konsolidaci trhu. Objeví se řada nových 

módních značek, které se budou rozvíjet hlavně v rámci nákupních center.  

Refurbishment se stane fenoménem rozvoje center. Klíčovými předpoklady pro 

úspěch bude dostupná lokalita s dostatečným spádovým územím a kvalitní mix, opírající se o 

atraktivní nájemce.  

Manažeři obchodních firem budou muset brát v úvahu široké spektrum oblastí. 

Zásadní bude efektivita provozu. Ve strategiích bude klíčová cenová a sortimentní politika. 

Mezi další hlediska bude patřit komunikace, personál a zákaznický servis, budování loajality, 

kvalita zboží a inovace. [20] 

 

2.2. Historie společnosti Orsay 

Společnost Orsay působí na evropském trhu již 37 let. Na počátku byla tato dámská 

móda pouze v Německu, kde byla v roce 1975 otevřena první prodejna Orsay, konkrétně ve 

městě Karlsruhe. Následovalo otevření dalších poboček.  

V letech 1980 až 1985 se Orsay dále rozrůstá, a počet prodejen se pohybuje okolo 58.  

Počet zaměstnanců se oproti roku 1975 zdvojnásobil.  

 Svou 100. prodejnu otevřel Orsay v německém Norimberku roku 1989. 

 Následuje expanze do Rakouska, kde otevírá svou první pobočku v Salcburku.  

Roku 1995 slaví Orsay výročí 20. let od svého založení, počet prodejen čítá okolo 193 

a zaměstnává přes dva tisíce lidí.  

V letech 1996 – 1998 společnost dále expanduje do Evropy a otevírá další pobočky ve 

Švýcarsku a Polsku a dále pak i v České Republice, kde byl první obchod Orsay otevřen 

v Plzni. Dochází ke spuštění internetového obchodu pro Německo  

Společnost Orsay zaznamenává velký úspěch své značky v Polsku, proto dochází 

v roce 2002 ke změně a buduje ve Wroclawi novou centrálu, která bude mít na starosti 

východoevropské země.  

Roku 2005 slaví značka Orsay výročí 30. let od svého založení. Nyní má více než 420 

obchodů po celé Evropě a čtyři tisíce zaměstnanců. V témže roce také rozjíždí novou 

marketingovou kampaň s názvem „Orsay – The feminine style“.  
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V dalších letech pak expanduje do dalších zemí a otevírá pobočky na Slovensku, 

Ukrajině, v Rusku, Lotyšsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Rumunsku, Srbsku či 

v Turecku. 

V roce 2009 otevírá nové prodejny také v Číně, Moldavsku a na Maltě a je tak 

zastoupena s více než 530 prodejnami v 22 zemích světa.  

 

Název společnosti je odvozen od jména  francozského hraběte Alfreda Guillume 

Gabriela d’Orsay, který žil v letech 1801 – 1852 v Paříži. Bylo o něm známo, že se rád 

extravagantně oblékal, obklopoval se krásnými věcmi a měl rád kvalitní a moderní produkty.  

 

2.3. Struktura společnosti Orsay 

Výkonným ředitelem společnosti Orsay je Matthias Klein. Do funkce byl zvolen v září 

2010 mimo jiné i díky svým zkušenostem řízení značek jako Betty Barclay, Mexx či Esprit.  

Manažerem pro východoevropské země včetně České Republiky se stal Rafal 

Swiatlowski.  

Společnost Orsay má v každé zemi, kde působí se svými vlastními prodejnami, 

zřízenou dceřinou společnost. V České Republice je to Ordiczech, s.r.o. se sídlem v Praze.  

Zaměstnance Orsay tvoří z 96 % ženy.  

 

V grafu uvedeném níže je zobrazena prodejní organizační struktura. Head of Sales je 

výše zmiňovaný Rafal Swiatlowki. Area manager, který má na starosti Českou Republiku a 

Slovensko je Ilona Nikodémová. District manager má vždy na starosti určité pobočky na 

území dané země. Pro Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj je to 

Kateřina Baťková. Pod její vedení spadá celkem čtrnáct prodejen.  
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Obr.2.1.: Prodejní struktura  

 

 

Zdroj: interní dokumenty Orsay 

 

Funkci senior shop managera zastává pro region Kateřiny Baťkové, Vendula 

Kobierská. Náplní této funkce je proškolovat vedoucí prodejen a jejich zástupkyně 

v doplňkovém prodeji, jednání se zákazníky a dalšími záležitostmi, které jsou nezbytné pro 

řízení a chod obchodu.  

Area visual merchandiser trainer je Maciej Plotka, který kontroluje merchandising na 

východoevropských prodejnách. Lucie Kočová zastává funkci trainer, která má na starosti 

proškolování a kontrolování jednotlivých prodejen ohledně merchandisingu v České 

Republice.  

Shop manager resp. vedoucí prodejny má za úkol řídit jí svěřenou pobočku, splňovat 

cíle prodejny, reprezentovat firmu navenek. Její přímou podřízenou je pak assistent shop 

manager resp. zástupkyně vedoucí, která má podobné úkoly jako vedoucí prodejny kromě 

zodpovědnosti za prodejnu a její reprezentaci na akcích pořádaných centrálou Orsay.  
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Na posledním místě v prodejní struktuře se pak nachází sales assistant resp. 

prodavačka, která má na starosti komunikaci se zákazníkem, jeho oslovování a nabízení 

produktu, samotnou transakci, péči o zboží, výlohy, busty na prodejně, celkový úklid a 

navození příjemné atmosféry pro zákazníky.  

 

2.4. Prodejna Orsay Futurum 359 

Prodejna Orsay Futurum 359 je jednou z prvních poboček Orsay v Ostravě. Vznikla 

společně s obchodním centrem Futurum roku 2000. Jako prodejna v Moravskoslezském kraji 

spadá do regionu district managera Kateřiny Baťkové. Vedoucím prodejny resp. shop 

managerem prodejny se stala Petra Dokoupilová.  Na pozici asistent shop managera resp. 

zástupce vedoucí působí Lucie Melníková. 

Na pozicích sales assistant pak na prodejně působí Petra Andrejsová, Šárka Langrová, 

Petra Nováková a Nikol Vočadlová.  

Tato pobočka se řadí, v regionu Kateřiny Baťkové, k obratově nejsilnějším prodejnám. 

Denně prodejnu navštíví okolo tisícovky zákazníků.  

 

2.5. Produkt 

Společnost Orsay nabízí módní dámské oděvy Snaží se přitom o kombinovatelnost 

jednotlivých artiklů, tak aby si zákaznice mohla nakoupit rovnou celý outfit.  

Společnost zaměstnává své vlastní módní návrháře, kteří se inspirují pro tvorbu 

kolekce na přehlídkách světových návrhářů či sběrem nápadů v městech módy jako Paříž, 

Londýn či New York. V německé centrále pak probíhá kompletace nápadů a vznikne celá 

kolekce pro další sezónu. Tyto návrhy se pak spolu s požadavky na materiál posílají do 

Honkongu, kde nákupní kancelář Orsay objedná požadované druhy látek a doplňků. Šití 

oděvu pak probíhá v Číně, Bangladéši, Turecku a dalších zemích, kde je levná pracovní síla.   

Nová kolekce vychází vždy dvakrát ročně pro Jaro/Léto a Podzim/Zimu.  

Jednotlivé kolekce se skládají z různých barevných témat, kterým se říká „colour 

stories“. Tato témata se od sebe liší barevným, vzorovým a stylovým provedením.  

Obecně lze kolekci rozdělit do čtyř částí – „City, Party, Casual a Basic“.  

Styl „city“ představuje společenské oblečení, které si žena oblékne nejčastěji do práce, 

na pracovní schůzky, pohovory a při všech společenských událostech, které vyžadují určitý 

elegantní ale zároveň decentní dress code. Pro představu zde můžeme zařadit společenské 

kostýmky, saka, kalhoty, košile, halenky, sukně i kabelky.  



 10 

Styl „party“ představuje také společenské oděvy, ale převážně pro večerní využití. 

Jedná se především o plesové šaty, topy, sukně, kalhoty i saka, bolerka, psaníčka či boa.  

Styl „casual“ představuje volnočasové oblečení pro ženy, které preferují ležérní styl 

oblékání. V tomto stylu najdeme džíny, volné kalhoty, trička, halenky, tuniky, svetry, vesty, 

bundy apod. 

A poslední „basic“ styl jsou základní oděvy, pro šatník každé ženy a v prodejnách 

Orsay je najdete po celý rok. Patří zde například jednoduchá trička s dlouhým či krátkým 

rukávem, tílka, svetry či legíny.  

Orsay také navrhuje vlastní 

kolekci džínů, kterou prezentuje 

zcela samostatně v tzv. „jeans 

corner“. Zákaznice zde najdou 

různé typy i barvy džnů   pro 

každou postavu.  

Na vybraných prodejnách 

se nachází také specifická 

limitovaná kolekce tzv. „flash 

story“, která představuje největší 

módní novinky pro dané období.  

Na obrázku výše je 

zobrazeno rozmístění jednotlivých barevných témat na prodejně.  

 

2.6. Makroprostředí 

2.6.1. Demografické prostředí 

V České Republice žije přibližně 10 548 527 obyvatel. Z toho je dle Českého 

statistického úřadu 50,9 % žen, které tedy v České Republice převažují nad muži. 

Obecně lze říci, že ženy holdují více nakupování a proto zde je předpoklad poptávky 

po dámských oděvech i v následujících letech.  

Průměrná částka utracená měsíčně za oblečení českou ženou se pohybuje od 2 000 – 

2 500 Kč.  

Obr.2.2: Colour stories  

Zdroj:  Zaměstnanecký časopis Backstage Orsay,  2011, 
roč. 2, str.4  
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Díky Schengenské smlouvě, která umožňuje osobám smluvních států překračovat 

hranice bez hraničních kontrol, proudí do České Republiky i řada cizinců a dochází tak ke 

změnám národnostní struktury obyvatel a také ke zvyšování počtu obyvatel.  

 

2.6.2. Geografické prostředí 

Společnost Orsay se ve větší míře zaměřuje na evropský kontinent, kde má ve 21 

státech své pobočky. V posledních letech začala pronikat i do Asie, kde otevřela svou první 

pobočku v Kazachstánu a v Číně. Mapka níže zobrazuje státy a počet prodejen Orsay na jejich 

území. 

 

Obr.2.3.: Působnost Orsay  

 

Zdroj: Zaměstnanecký časopis Backstage Orsay, 2011, roč. 2, str. 28 

 

Mapka Moravskoslezského kraje zobrazuje prodejnu Orsay Futurum 359 v Ostravě a 

přilehlé prodejny Orsay.  
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Obr.2.4.: Prodejny - Ostrava a okolí  

 

Zdroj: <http://www.ubytko.cz/clanky/kraje/16829> (13. 2. 2012), upraveno autorem 

 

2.6.3. Ekonomické prostředí 

Česká ekonomika bude v roce 2012 stagnovat. Růst reálného HDP má letos spadnout 

do mírně záporných hodnot. K růstu se bude česká ekonomika vracet až v roce 2013, kdy 

prognóza počítá s dvouprocentním růstem HDP. Oživení ekonomiky má přijít hlavně díky 

oživení v Evropě. Prognóza České bankovní asociace (ČBA) počítá s tím, že HDP v eurozóně 

v roce 2013 poroste o 1,1 %.  

V České Republice mírně vzroste nezaměstnanost z nynějších 8,6 % na 8,9 % v roce 

2012. Ovšem i přes předpokládané oživení ekonomiky v roce 2013 má růst nezaměstnanosti 

pokračovat.  

Co se týká inflace, tak ta by podle bankéřů ČBA neměla překročit hranici tří procent, 

což v kombinaci se stagnující ekonomikou povede k zachování nízkých úrokových sazeb.  

Proto lze předpokládat, že poptávka po výrobcích společnosti Orsay, díky kupní síle 

obyvatelstva nijak výrazně neporoste při stávajících cenách, které by se mohly lehce zvýšit 

díky inflaci.  

V oblasti daňové problematiky nastaly změny. Dosud 10% snížená sazba daně 

z přidané hodnoty (DPH) vzroste po roce 2012 na 14 % a od roku 2013 se pak DPH sjednotí 

na 17,5 %, což tedy znamená, že snížená sazba ještě vzroste, zatímco základní sazba, která je 

nyní 20 % klesne.   

Společnost Orsay prodává zboží, které se daní základní sazbou 20 %. V roce 2013, 

kdy se sazba má snížit je předpoklad i snížení ceny výrobků. Dle názoru autorky zůstanou 

konečné ceny pro zákazníka stejné, společnost bude méně odvádět do státního rozpočtu a její 

marže se zvýší.  
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2.6.4. Legislativní a politické prostředí 

Společnost Orsay je ovlivněna celou řadou zákonů, norem a nařízení. Mezi základní 

právní normy České Republiky patří obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o 

živnostenském podnikání, daňové zákony, zákon o cestovních náhradách, zákoník práce, 

zákon o zaměstnanosti, zákon o mzdě, zákon o účetnictví aj.  

Dále musí dodržovat  

• zákon o ochraně spotřebitele,  

• zákonná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.92/1999 Sb, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES, 

• Zákon č.192/2001 Sb o obecné bezpečnosti výrobků. 

Zaměstnanci musí každoročně projít školením požární ochrany.  

 

 

2.6.5. Přírodní prostředí 

Mezi hlavní vývojové trendy patří obavy z nedostatku surovin na výrobu, rostoucí 

ceny energií a neočekávané změny klimatických podmínek.  

Obavy z nedostatku surovin na výrobu se týkají hlavně komodity jako je bavlna. Její 

cena na burze se v posledních měsích zvýšila hlavně díky obavám z neúrody.  

Rostoucí ceny energií se týkají hlavně zvyšující se ceny ropy, která táhne obzvláště 

v České Republice nahoru ceny nafty a benzínu, což může zvyšovat firmě Orsay náklady na 

dopravu a logistiku jednotlivých prodejen.  

Změny klimatických podmínek vedou k tomu, že se mění i zákaznické potřeby, a 

může pak dojít k tomu, že na prodejně bude sortiment, o který nebude vlivem počasí zájem, 

například zimní kabáty, a tedy k situaci, že nabídka neodpovídá poptávce.  

 

2.6.6. Inovační vlivy 

V dnešním světě jsou změny technologií velmi časté a také rychlé. V této oblasti může 

společnost Orsay ovlivnit hlavě inovace při výrobě látek a jednotlivých oděvů.  

Inovace se objevily i v prodeji výrobků, kdy například v Japonsku je možnost 

zkoušení zboží aniž by se zákazník musel vysvléknout, a to pomocí kamer a snímačů, které 

výsledný obraz promítnout na obrazovku počítače.  
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Nebo také nákup pomocí barcode scanneru, kterým je možno výrobek naskenovat do 

mobilního telefonu a pomocí příslušné aplikace také koupit.  

 

2.6.7. Sociální a kulturní vlivy 

V posledních letech se začíná objevovat nový fenomén a to tzv. „šopování“, což 

znamená chození po obchodech za účelem trávení volného času. Lidé tráví svůj volný čas 

v nákupních centrech, obhlížejí obchody, co je kde nového, ale nenakupují. Zajdou si do fast 

foodů na oběd či večeři a večer případně ještě do kina.  

Dalším fenomém je život na dluh. Lidé stále více využívají nabídek různých 

finančních společností, aby si vzali půjčky na vánoční dárky, na dovolené, na spotřebiče a 

další věci, často se pak ale dostávají do platební neschopnosti a svou finanční situaci řeší 

obvykle další půjčkou. V České Republice zadlužený přibližně jeden milion obyvatel.  

Důležitou roli hrají v dnešním světě i sociální sítě, po kterých se rychlejí šíří zprávy a 

trendy všeho druhu.  

Dochází k celosvětové globalizaci, ať už prostřednictvím facebooku či jiných 

sociálních sítí, a přejímání některých národních zvyklostí jiných zemí, například ze Spojených 

států amerických, svátek všech zamilovaných sv.Valentýn či Halloween, které pak používají 

obchodní centra k propagaci a přilákání zákazníků.  

Dále pak v České Republice roste emancipace žen, které raději budují vlastní kariéru a 

rodinný život odkládají na později. V důsledku tohoto se pak  mění i jejich nákupní a 

spotřební zvyklosti.  

A v neposlední řadě také rostou obavy z důsledků celosvětové krize či z terorismu.  

 

2.7. Profil zákazníka 

Zákazníky Orsay je možné rozdělit na dvě skupiny a to „B2C“ a „B2B“.  

Zákazníky na trhu „business to customer“ jsou převážně ženy ve věku 23 – 40 let, 

které mají rády módu, vyhledávají nové trendy, rády se pěkně oblékají. Prodejny Orsay 

většinou pravidelně navštěvují.  

Další, i když výrazně menší, skupinou  na trhu „B2C“ jsou muži, kteří zde nakupují za 

účelem obdarovat svou ženu či přítelkyni. Buď nakupují přímo oblečení, kdy si většinou 

nechávají poradit personálem nebo koupí dárkovou poukázku v určité hodnotě.  

Na trhu „business to business“ jsou zákazníky podniky, které zde buď přímo a nebo 

zprostředkovaně nakupují pracovní oblečení pro své zaměstnance. Jedná se především o 

restaurační zařízení, které nejvíce poptávají oděvy z kolekcí city. Dále pak  Raiffeisenbank, 
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která svým zaměstnancům poskytuje dárkové poukázky na nákup oblečení do práce, které 

mohou uplatnit buď v Orsay nebo Pietro Filipi či v prodejnách Steilman. 

 

2.8. Segmentace zákazníků na spotřebitelském trhu 

Zákazníky můžeme segmentovat podle několika hledisek.  

2.8.1. Demografické hledisko 

Dle demografického hlediska můžeme zákazníky Orsay rozdělit na muže a ženy, s tím, 

že ženy velkou měrou převažují. Nejčastěji zde nakupují ženy ve věku 23 – 40 let, které mají 

svůj vlastní příjem, vysokoškolské či středoškolské vzdělání s maturitou.  

Etnická příslušnost ovlivňuje nákupní chování například v otázkách střihu a provedení 

daného výrobku. Kdy například rómské ženy vyžadují dlouhé sukně a halenky bez výstřihu.  

Velkou roli zde hraje i náboženství. Například arabské ženy nakupují oblečení, které je 

co nejvíce zahalí a to i pod burkou, jejich tradičním oděvem.  

 

2.8.2. Geografické hledisko 

Prodejny společnosti Orsay se nacházejí téměř po celé Evropě a tři  v Asii. Z obecného 

hlediska můžeme tedy segmentovat dle jednotlivých států, kde se nákupní chování obyvatel 

odlišuje.  

Z hlediska prodejny Orsay Futurum 359, která se nachází v obchodním centru 

v Mariánských Horách, můžeme zákazníky rozdělit podle jednotlivých částí Ostravy a 

okolních měst a vesnic. Například Poruba, Mariánské Hory, centrum města, Vítkovice, 

Hrabůvka, Zábřeh či Moravská Ostrava.  

Z okolních států navštěvují prodejnu Orsay Futurum 359 také obyvatelé Polska a 

Slovenska.  

 

2.8.3. Časové hledisko 

Z časového hlediska lze zákazníky Orsay rozdělit podle frekvence nákupů. 

Měsíční nákupy uskutečňují zákaznice, které prodejnu navštíví přibližně dvakrát až 

třikrát do měsíce.  

Pravidelné nákupy uskutečňují zákaznice, které navštěvují prodejny přibližně jednou 

měsíčně či jednou za dva měsíce.  

Sezónní nákupy provádějí zákaznice, které prodejnu navštíví na začátku nové sezóny, 

aktuálně Jaro/Léto. Nakoupí si nutné oblečení pro další sezónu, utratí i větší finanční částku, 

ale prodejnu poté navštíví až při další nové sezóně.  
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2.8.4. Spotřebitelské hledisko 

Dle tohoto hlediska je možné zákaznice rozdělit do pěti skupin podle jejich nákupního 

chování.  

Téměř 100 % věrné zákaznice nakupují téměř všechno oblečení značky Orsay. Jsou 

znalé módních trendů, téměř každé barevné téma je osloví a nakupují celé outfity.  

Spokojené zákaznice jsou ty, které značku Orsay preferují, ale přitom nakupují i u 

konkurence. Mají zájem většinou o módní zboží a trendy pro danou sezónu, které bývá také 

dražší. 

Občasné zákaznice do nákupních center příliš nechodí, ale když už je navštíví, zastaví 

se i v prodejně Orsay. Módní zboží se jim líbí, ale mají radši klasiku. Převážně nakupují zboží 

typu basic, jednoduché klasické oděvy a slevy.  

Příležitostné zákaznice prodejnu Orsay navštíví, když potřebují určitý výrobek, 

například plesové šaty, kabát či kostým do práce. Jsou ochotny za daný výrobek utratit i větší 

částku peněz.  

Výprodejové zákaznice navštíví prodejnu pouze v období sezónního výprodeje. 

Nakupují pouze zlevněné věci nebo velmi levné zboží. Jejich cílem je ušetřit.  

 

2.9. Hlavní účastníci konkrétního trhu 

2.9.1. Zákazník 

Zákazníky Orsay jsou převážně ženy ve věku 23 – 40  let, žijící ve středně velkém 

městě, ze střední příjmové skupiny. Požadují trendové a kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.  

 

2.9.2. Konkurenti  

Pro společnost Ordiczech, s.r.o., působící pod značkou Orsay, jsou konkurenty všichni 

prodejci oděvů podnikající v České Republice. Mezi největší konkurenty potom patří 

společnosti, které působí jako maloobchodní řetězce buď jako samostatné prodejny nebo 

v rámi obchodního centra. Zde můžeme zahrnout společnosti jako Lindex, New Yorker, 

Promod, Camaieu, Takko Fashion, C&A, Tally Weijl, Gate, Mango, Zara, Bershka, S.Oliver, 

Kenvelo, Motivi, Benetton, Marks and Spencer, Reserved. 
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2.9.3. Dodavatelé 

Jako dodavatele můžeme označit všechny společnosti a obchodníky, kteří firmě Orsay 

prodávají komponenty pro výrobu oděvů. Jedná se především o bavlnu, len, hedvábí, viskózu, 

doplňkový materiál jako zipy, knoflíky. Tito prodejci se vyskytují po celém světě.  

Šití a kompletace oděvů pak probíhá v asijských zemích, převážně v Číně a 

Bangladéši.   

.  

2.9.4. Prostředníci  

Doprava hotových výrobků je zajišťována z Asie pomocí kontejnerových lodí. Dále 

jsou pak zásilky posílány do dvou centrálních skladů. Pro Českou Republiku je to sklad 

v Polsku, konkrétně ve Wroclawi. Odtud se pak kompletované zásilky dopravují kurýry firmy 

GSL do jednotlivých prodejen.  

V rámci frenšízingu pak Orsay prodává své výrobky prostřednictvím živnostníků či 

obchodních společností.   

 

 

2.9.5. Veřejnost 

Pojem veřejnost je možno chápat v několika rovinách.  

Všeobecná veřejnost, kdy se jedná o nejširší veřejnost, která vnímá jednání firmy. 

Můžeme zde zahrnout obyvatele Evropy, České Republiky či z pohledu prodejny Futurum 

359, obyvatele Ostravy, které podnik svým jednáním ovlivňuje a na základě toho si lidé 

vytvářejí postoje k produktům firmy i k firmě samotné. 

Vnitřní veřejností se pak rozumí zaměstnanci firmy, kteří hrají důležitou roli jednak 

v reprezentování firmy a také v tom, že přenášejí své zkušenosti s firmou na všeobecnou 

veřejnost.  

Odbornou veřejnost tvoří stylisté, designéři, redaktoři módních časopisů a 

internetových serverů,  kteří hodnotí produkty Orsay a působí svým míněním také na 

všeobecnou veřejnost.  

 

2.10. Porterova analýza konkurenčních sil 

Konkurence uvnitř odvětví 

Tuto konkurenci tvoří stávající firmy v odvětví, např: New Yorker, Lindex, Mango, 

které mohou zintenzivnit svůj konkurenční boj nižšími cenami, zajímavějším sortimentem či 

marketingovou propagací.  
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Potenciální konkurence 

Za tuto konkurenci bychom mohli označit nově se otevírající obchodní centrum Forum 

Nová Karolina, kde začnou působit značky jako Guess, KappAhl či Mohito, které se 

v Ostravě objevují poprvé.  

Konkurence substitutů 

Obecně lze říci, že oděvy jako takové substitut nemají. V rámci jednotlivých módních 

značek pak samozřejmě substituty existují.  

Konkurence dodavatelů 

Tento případ by nastal, pokud by dodavatelé například uzavřeli kartelovou dohodu o 

cenách bavlny, která je pro výrobky Orsay nezbytná.  

Konkurence na straně zákazníků 

Tato situace by mohla nastat, pokud by zákazníci byli organizovaní a koncentrovaní a 

například v důsledku poškození image firmy, by přestali zboží Orsay nakupovat.  
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3.1. Strategické řízení firmy 
„Strategické řízení firmy je dynamický proces tvorby a implementace rozvojových 

záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Zahrnuje aktivity zaměřené na udržování 

dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji 

a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje, a to prostřednictvím vymezení vize, 

mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia pro celou firmu.“ [8, s. 32] 

 

Na začátku samotého řídícího procesu si tedy podnik musí stanovit vize, poslání, cíle, 

strategie a taktiky.  

Vize odpovídá na otázku, jak bude podnik vypadat v budoucnou. Vychází ze 

základních hodnot nebo filozofie podniku.Vize v podstatě vyjasňuje směr řízení podniku. 

Měla by odpovídat realitě, schopnostem a možnostem podniku.  

Poslání neboli mise podniku vysvětluje smysl a účel podnikání a vymezuje to, čeho by 

firma chtěla dosáhnout. V samotné formulaci poslání pak podnik prezentuje smysl své 

existence, vztah k ostatním subjektům trhu, normy chování celého podniku a dlouhodobé 

firemní hodnoty. Poslání by také mělo být v souladu s firemní kulturou.  

Firemní resp. strategické cíle jsou požadované budoucí výsledky, které se odvíjejí od 

poslání a lze je třídit podle různých kritérií a jsou dosahovány prostřednictvím produktových 

cílů.  Na hierarchicky nižším stupni se pak v podniku definují divizní cíle, které se odvíjejí od 

jednotlivých oddělení podniku, například cíle finanční, výrobní, obchodní, marketingové 

apod. [8] 

Ovšem v případě definování jakýchkoli cílů musí podnik dbát na to, aby byly logické, 

kvantitativní, realistické a navzájem sladěné. [12] 

Pro dosažení firemních i produktových cílů je třeba vypracovat strategie. Aby podnik 

mohl strategie vypracovat, musí znát potřebné informace, které je nutno získat z vnějších a 

vnitřních informačních toků pomocí situační analýzy a analýzy stávajícího podnikatelského 

portfolia.  

Proces tvorby strategie je tvořen čtyřmi kroky a to strategickou analýzou, formulací 

strategie, implementací strategie a kontrolou strategie. Při tvorbě strategie je pak nutno 

rozlišovat mezi firemní, podnikatelskou a marketingovou strategií. [5] 

Firemní strategie určuje působnost společnosti v odvětvích a trzích. Zabývá se 

otázkami ohledně diverzifikace, akvizicích, fúzích, založení nových společností či prodeji 

3. Teoretická východiska marketingové strategie 
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některé ze stávajících společností. V podstatě rozhoduje o umístění zdrojů podniku do 

jednotlivých oborů podnikání či podniků.  

Podnikatelská strategie se zaměřuje na působení daného podniku uvnitř zvoleného 

odvětví či trhu. Její úspěch pak závisí na konkurenční výhodě.  

Marketingová strategie rozhoduje o tom, jak, kdy a kde má podnik konkurovat. 

Marketingová strategie je provázaná na firemní strategii v oblasti strategického směru, alokaci 

zdrojů a identifikaci omezení a dále pak na vrcholový management, který řeší volbu 

marketingových strategií a který musí poskytovat informace o změnách na trhu, které by 

mohly pro podnik znamenat hrozby či příležitosti. [8] 

 

3.2. Obecná typologie strategií  

Strategie můžeme rozdělit obecně z hlediska investičních cílů a záměrů na růstové, 

stabilizační, zvratové, útlumové a na strategie ukončení podnikání.  

Strategie růstové využívají podniky, jejichž produkty a trhy jsou na začátku životního 

cyklu nebo ve fázi  před stadiem zralosti. Strategie je spojena s vyššími investicemi, 

rizikovostí a krátkodobě může vést k menší efektivnosti. O strategii růstu se rozhoduje 

pomocí Ansoffovy matice.  

Strategie stabilizační využívají firmy, které se soustřeďují na splnění daných cílů, ale 

celkově jsou se svým výkonem spokojeny. Stabilizační strategie se dělí na dvě skupiny. Buď 

je jejich cílem udržení zákazníků a pak se jedná o strategii udržení. Ta se soustředí na udržení 

stávajícího tržního podílu při neměnící se úrovni nákladů a výdajů. Nebo existuje snaha o 

reagování na aktivity konkurence, pak se jedná o strategii obrannou, jejímž cílem je snížení 

pravděpodobnosti napadení firmy konkurentem.  

Strategie zvratové, které se snaží zabránit určitému úpadku či krizi, která se v 

podniku objevila. Může se jednat o problémy s poklesem zisku, tržního podílu či tržní ceny 

akcií. Příčiny těchto problémů spočívají nejčastěji ve špatném managementu firmy, vstupu 

nových konkurentů na trh či při nezdařilém finančním řízení. Reakcí firmy na tyto příčiny je 

pak výběr některé ze zvratových strategií, například snižování nákladů a zeštíhlení firmy, 

změna managementu,  vstup na nové trhy či vytváření nových cílových segmentů.  

Strategie sklízení se zaměřuje na maximalizaci obchodních výsledků při snížení míry 

investic za účelem zvýšení krátkodobého cash flow. Tuto strategii využívají většinou firmy ve 

fázi zralosti či stagnace.  

Strategie ukončení podníkání lze rozdělit dle dvou hledisek. Buď se jedná o strategii 

spojenou s prodejem podniku, kterou lze realizovat ještě před likvidací firmy. Prodej firmy je 
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možný buď po částech nebo jako celek. Podnik tak může učinit dobrovolně nebo nuceně na 

základě soudního rozhodnutí.  

Nebo se jedná o strategii zaměřenou na likvidaci podniku, kdy se může jednat o 

skutečnou likvidaci a tedy úplný zánik firmy, nebo zánik fůzí, akvizicí či změnou právní 

formy. [8] 

 

Je nezbytně důležité, aby ve strategickém řízení podniků figuroval marketing, neboť 

žádná firma nemůže existovat bez trhu a marketing je podnikatelská koncepce orientovaná na 

trh.  

„Strategický marketing je součástí marketing managementu, který zahrnuje 

managerské operace a aktivity, které jsou orientovány dlouhodobě, přičemž využívají nástroje 

marketingového mixu, jakož i specifické přístupy a metody, a to ve všech fázích managerského 

procesu, tj. především ve fázi situační analýzy, predikce, strategického rozhodování, 

projektování, realizace a kontroly.“ [15, s. 5] 

 

3.3. Předmět strategického podnikového plánování 

Podnikové strategie odpovídají na otázku, ve kterých oblastech případně na jakých 

trzích by měl podnik působit. Zahrnují klíčové aspekty rozvržení prostředků na jednotlivé 

podnikatelské obory, například s ohledem na konkurenci u jednotlivých podnikatelských 

oborů a atraktivitu zboží.  

Hlavní otázky strategie podnikatelských oborů mimo jiné berou v potaz i rozsah 

pokrytí trhu a šíři uspokojovaných potřeb nebo také druh konkurenční výhody, o kterou je 

třeba usilovat.  

V oblasti strategie subjektů trhu se určuje stupeň diferenciace při obsluhování různých 

tržních segmentů a také o elementárních způsobech chování podniku vůči ostatním 

účastníkům trhu.  

Z tohoto pak vychází orientační rámec pro použití marketingových nástrojů.  

Jednotlivé úkoly podnikového strategického plánování,marketingového strategického 

plánování a marketingového operativního plánování zobrazuje schéma níže uvedené. [15] 
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Obr.3.1.: Analýza prostředí  

 

Zdroj:  TOMEK, Jan. Základy strategického marketingu. 1.vyd. Vydavatelství Západočeské 
univerzity, 1998. 307 s. ISBN 80-7082-444-1 str. 43 
 

3.4. Situační analýza  

Pro navrhnutí marketingové strategie musíme znát informace o vnitřní situaci podniku 

a také o okolí podniku. [15] 

Smyslem situační analýzy je nalézt správný poměr mezi schopnostmi a zdroji firmy a 

mezi příležitostmi, které se objevují ve vnějším okolí podniku a jsou pro něj výhodné.  

Obsah situační analýzy lze shrnout pod zkratku 5C, tedy company – podnik, 

collaborators – spolupracující firmy a osoby, customers – zákazníci, competitors – konkurenti 

a nakonec climate – makroekonomické faktory. [8] 

„Marketingová situační analýza zkoumá prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, 

odhad budoucí poptávky a prodejů.“ [8, s. 38]  

Marketingová situační analýza tedy pomáhá k nalezení a volbě cílových trhů, 

strategických cílů a také strategií jednotlivých prvků marketingového mixu pro daný trh. 

Představuje první krok přípravy strategického marketingového plánu.  

 

Obecně můžeme marketingovou situační analýzu rozdělit do tří částí a to na část 

informační, porovnávací a rozhodovací.  

V části informační dochází ke sběru dat, analýze a jejich hodnocení. [8] 

Analýza vnitřní situace v podniku zahrnuje zkoumání dosavadních činností podniku a 

jeho strategických cílů. Dále pak analýzu marketingového mixu a jeho dosavadní účinnost ve 
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spojení se strategickými cíli. Můžeme zde zahrnout i analýzu poptávaného množství výrobků 

a finanční situaci podniku.  

V rámci podniku pak také provádíme analýzu, díky které zjistíme přehled silných a 

slabých stránek společnosti,  příležitostí a hrozeb a tyto informace pak v porovnávací části 

zakomponujeme do SWOT analýzy. Cílem je získat celkový přehled o potenciálu firmy, 

konkurenčních výhodách, finančních možnostech, o marketingových aktivitách a 

marketingovém mixu a zhodnocení jejich účinnosti ve spojení s cílem a strategií firmy. [4] 

Analýza okolí podniku pak zahrnuje zkoumání všech subjektů trhu, získaných i 

potenciálních zákazníků, jejich potřeby, předpokládanou poptávku a očekávanou výši cen, 

dále pak makroprostředí, které firma nemůže nebo může jen velmi obtížně ovlivnit.  

V rámci subjektů trhu analyzujeme také konkurenci, dodavatele, zprostředkovatele a 

veřejnost.[15] 

Analýzu konkurence je možno provést dle různých kritérií jako například flexibilita, 

finanční zdroje, strategické cíle, tržní pozice, tržního podílu, zákazníků, podílu na povědomí 

zákazníků, kvalitě managementu, kvalifikace pracovníků aj.  

Podnik  by měl provádět analýzu každého z jeho hlavních konkurentů, identifikovat 

jeho silné a slabé stránky, porovnat s vlatními a zaujmout opatření. [8] 

 

Jedním ze způsobů jak analyzovat konkurenci je formou mystery shoppingu.  

Ten slouží k nestrannému a anonymnímu hodnocení kvality poskytovaných služeb a 

zákaznického servisu. [13] 

Podstatou je fiktivní nákup mystery shoppera, který svým jednáním musí odpovídat 

cílové skupině. Podle dopředu dohodnutých kritérií pak posuzuje chování zaměstnanců, 

nákupní atmosféru a prostředí prodejny. Své poznatky zapíše ihned po opuštění prodejny do 

strukturovaného dotazníku.  

Na základě mystery shoppingu je možné přijmout nápravné a preventivní opatření  pro 

zlepšení zákaznického servisu, udržení současných zákazníků a zajistit si předpoklad pro 

získání zákazníků nových. [9] 

 

V porovnávací části dochází ke generaci možné strategie při využití metod jako výše 

zmiňovaná SWOT matice, matice SPACE, portfoliovou matici životního cyklu odvětví, 

analýzu konkurenční výhody, analýzu Gap – tržních mezer, analýzu strategických skupin, 

Boston Consulting Group matice, kde se hodnotí pozice jednotky z hlediska jejího tržního 

podílu a z hlediska růstu trhu či odvětví, a nebo je možno využít i matici interní-externí.  
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Při potřebě dlouhodobého procesu sledování a porovnávání daného podniku 

s konkurencí lze  využít benchmarking, který může sloužit i jako systém včasného varování.  

V rozhodovací části se pak hodnotí vygenerované strategie a dochází výběru té nejvíce 

vhodné. [8] 

 

Po provedení situační analýzy a zhodnocení podniku jako celku i ve vztahu k okolí 

můžeme určit jeho postavení na trhu.  

.Rozlišuje se šest různých konkurenčních pozic 

• dominantní, kdy firma ovlivňuje chování ostatních konkurentů a může se samostatně 

strategicky rozhodovat, 

• silné, kdy je firma nezávislá na činnosti konkurentů a může podnikat své akce aniž by 

došlo k ohrožení jejich dlouhodobých pozic, 

• příznivé, kdy má firma strategickou sílu a nadprůměrné příležitosti pro zlepšení své 

pozice,  

• udržitelné, kdy firma funguje na uspokojivé úrovni, ale má podprůměrné množství 

příležitostí a existuje s tichým souhlasem dominantní firmy, 

• slabé, kdy firma funguje neuspokojivě, avšak existují možností pro zlepšení její 

situace, pokud se zásadně změní,  

• neschopné, kdy firma funguje neuspokojivě a nemá ani příležitost pro zlepšení své 

pozice.  

Každý podnik se nachází v jedné z uvedených konkurenčních pozic. Díky znalosti této 

pozice v jednotlivých fázích životního cyklu výrobku je možné snadněji určit jestli investovat, 

udržovat, sklízet nebo opustit daný průmysl. [12] 

 

3.5. Rozdělení marketingových strategií  

Marketingové strategie můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda jsou 

zaměřené na trh nebo na konkurenci.  

Dle Ansoffa a jeho matice, která generuje strategie růstové se zaměřením na trh, 

konkrétně strategie proniknutí na trh, rozvoje trhu, rozvoje produktu a strategie diverzifikace.  

Podstatou strategie tržní penetrace je využití tržního potenciálu produktu zejména 

zvýšením užití produktu u stávajících zákazníků, získáním zákazníků od konkurence a získání 

těch, kteří produkt nevyužívali.  

Strategie rozvoje trhu se zaměřuje na nalezení jednoho či více regionálních, národních 

či mezinárodních trhů nebo získáním nových tržních segmentů.  
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Strategie rozvoje produktu se zaměřuje na inovaci nebo vývoj nových produktů.  

Strategie diverzifikace, která podle různých směrů, navádí nové produkty na trhy. 

Horizontální diverzifikace rozšiřuje stávající výrobní program o produkty, které s ním věcně 

souvisejí. Dále vertikální diverzifikace prohlubuje výrobní program ve směru dosavadních 

produktů, tak i co se týká surovin a výrobních prostředků. Laterární diverzifikace vstupuje 

s novými produkty na nové trhy. [8] 

 

Podle Kotlera, lze také marketingové strategie rozdělit podle pozice, ve které se 

podnik na trhu nachází. Rozlišujeme strategii tržního vůdce, strategii tržního vyzyvatele, dále 

pak strategii tržního následovatele a strategii tržního troškaře.  

Strategie tržního vůdce 

Tržní vůdce dosahuje největšího tržního podílu, ovlivňuje ostatní podniky na trhu tak, 

aby upravovaly svůj marketingový mix v reakci na změny tržního vůdce. Pro konkurenci 

představuje orientační bod z hlediska snahy o soupeření, napodobování či vyhnutí. Tržní 

vůdce je neustále konfrontován se třemi úkoly. Za prvé, rozšíření celkového trhu, poté udržení 

tržního podílu uvnitř celkového trhu a nakonec zvětšení svého tržního podílu. [kotler] 

Strategie tržního vyzyvatele 

Pozice tržního následovatele obsazují firmy na druhém, třetím a dalším místě v pořadí 

za tržním vůdcem. Tyto firmy zaujímají ofenzivní postoj, kdy se snaží zvýšit svůj tržní podíl 

útokem na vůdce či na malé podniky v oboru.  

Strategie tržního následovatele 

Tato strategie spočívá v napodobování tržního vůdce či další konkurenci v oboru. 

Cílem tržního napodobitele není nejvyšší tržní podíl, ale vysoká rentabilita díky nulovým 

inovačním nákladům.  

Strategie tržního troškaře 

Tržním troškařem bývá menší firma, která obsluhuje na specializované části trhu, 

která není atraktivní pro velké firmy. Může se jednat o specializaci podle trhu, skupin 

zákazníků, produktů aj. s cílem získat konkurenční výhodu v určité oblasti. [12] 

  

Podle Portera, který jako nedostatek firem považuje v přehlížení konkurence, existují 

tři typy konkurenčních strategií, strategie nákladového vůdcovství, strategie diferenciace a 

strategie koncentrace.  



 26 

Podstata strategie nákladového vůdcovství spočívá v dosažení nízkých výrobních a 

distribučních nákladů, což se pak odrazí v cenách výrobků, které budou na mnohem nižší 

úrovni než jejich konkurence.  

Strategie diferenciace se soustředí na klíčový prvek marketingového mixu, ať už se 

jedná o jakost, servis či cenu, čímž si vytváří určitou konkurenční výhodu vůči ostatním a 

zákazníci na toto vnímají. 

Strategie koncentrace spočívá v tom, že se firma zaměří na jeden nebo více úzkých 

segmentů, o kterých si zjistí veškeré informace a díky specializovaném prodeji, tak znemožní 

vstup do odvětví novým konkurentům. [8] 

 

3.6. Vyhodnocování strategie 
U strategií se hodnotí vždy jejich efektivnost a spolehlivost. U marketingových 

strategií se navíc hodnotí prospěšnost, tedy jak strategie pomáhá dosažení cílů, dále pak 

proveditelnost, zda-li existují překážky spojené s realizací strategie, a nakonec komerční 

životaschopnost, čili jestli bude společnost dosahovat zisku a kladného cash-flow po 

implementaci strategie apod.  

Vyhodnocení strategie se provádí před i po implementaci. [16] 

 

3.7. Zhodnocení a volba strategií 

Před uskutečněním strategie musí dojít k jejich zhodnocení pomocí testu konzistence, 

který prověřuje bezproblémovost alternativ navzájem. Dále pak test kompetencí, který 

kontroluje, zda byly vybrány hospodárně realizovatelné alternativy a pak také funkční test, 

který zkoumá varianty z hlediska finanční náročnosti při zavedení a z hlediska efektivnosti 

dosažení cíle. [14] 

 

3.8. Implementace strategií 

K implementaci strategie ve firmě je třeba vybudovat výborně fungující 

marketingovou organizační strukturu. Všichni zaměstnanci na všech úrovních podnikové 

hierarchie by měli spolupracovat a podílet se na zajištění a provádění strategického 

marketingového plánu. [8] 

Nejznámějším modelem pro řízení strategie je Balanced scorecard, který vymezuje 

vizi společnosti, strategické cíle uspořádané do perspektiv a jejich vzájemné propojení, dále 

měřítka k těmto cílům a určující míru dosažení těchto cílů a také strategické akce, jejichž 

úkolem je cíle realizovat.  
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Jedním z hlavních předpokladů správné implementace strategie je podpora této 

strategie nejvyšším vedením společnosti. Ti by měli delegovat taktické cíle na nižší 

management a vyžadovat od nich prezentaci již splněných cílů a vysvětlovat příčiny dění.  

Jedním z nejlepších způsobů jak motivovat samotné k zaměstnance k výkonu a úsilí je 

přímá vazba plnění strategie na vyplácenou mzdu. Management musí zhodnotit každou 

pracovní pozici z hlediska jejich možností plnění strategie a vytvořit přesný, spravedlivý a 

pravidelně aktualizovaný systém finančního odměňování. U větších firem to pak souvisí i se 

zavedením informačního systému, který umožní sledování ukazatelů používaných pro 

výpočet mzdy. [2] 

 

3.9. Marketingový mix 

„Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy.“ [8, s. 145]  

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing – strategie a trendy. 1.vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8, str. 146 

 

Marketingový mix představuje praktickou konkretizaci marketingového řízení. Je 

tvořen z několika vzájemně propojených prvků, jejichž cílem je, aby daný produkční program 

podniku odpovídal co nejvíce potřebám a přáním cílového trhu.  

Obecně se marketingový mix skládá ze čtyř proměnných, označovaných jako 4P, 

produkt (product), cena (price), distribuce (place) a marketingová komunikace (promotion). 

Sestavení účinného marketingového mixu je zcela v kompetencích daného podniku. 

[8] 
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Marketingová komunikace 
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Distribuce 

 
Lidé 
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Obr. 3. 2.: Marketingový mix  
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3.9.1. Produktová politika a strategie 

Produkt je základem všech marketingových aktivit. Pro marketing jsou důležité hlavně 

jeho nemateriální aspekty, tedy to, jakým způsobem uspokojuje potřeby, přání, požadavky a 

očekávání zákazníků. [8] 

Dle Kotlera a Armstronga existují tři úrovně produktu. První z nich je jádro, které 

představuje hlavní řešení či užitek, který produkt přináší. Druhou úroveň představuje vlastní 

produkt, který má určité charakteristické vlastnosti, které zákazník očekává. Je také 

předmětem konkurenčního úsilí, a můžeme zde zařadit charakteristiky jako kvalita, značka, 

design, obal, název, dosažitelnost apod. Třetí úroveň tvoří rozšířený produkt, který 

představuje služby a výhody k produktu navíc přidané, zákazník je nevyžaduje. Jedná se 

například o servis, záruční lhůty, odbornou instruktář a instalaci, leasing, platby na splátky 

apod. [12] 

S každou úrovní roste užitná hodnota produktu pro zákazníka.  

Produktová strategie představuje způsob jak dosáhnout produktového cíle. Je 

rozhodnutím, které vyšlo z pochopení potřeb a přání zákazníků, ze strategie konkurentů, 

z názorů veřejnosti a také z cílů firmy. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je, zda společnost 

bude využívat strategii vlastního vývoje produktů nebo produkt imituje od konkurence, 

případně využije kooperaci, licenci atp.  

Obecně se ve společnostech rozhoduje o sortimentní strategii, o strategii produktových 

řad a o strategii atributů produktu.  

Které produktové řady by měla firma přidat, upravit  či eliminovat určuje sortimentní 

strategie.  

Strategie produktových řad určuje, které produkty či jejich varianty podnik přidá, 

modifikuje či eliminuje.  

Strategie atributů produktu určuje, které atributy (obal, značka, image, kvalita aj.) 

bude firma užívat či upravovat. [8] 

 

3.9.2. Distribuční politika a strategie 

Cílem distribuce je správným způsobem doručit produkt zákazníkům na správné 

místo, ve správném čase, ve správném množství a ve správné kvalitě, kterou požadují.  
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Náplní distribuční strategie je výběr distribuční cesty, distribuční intenzity, hlavního 

směru náporu distribuční strategie a kooperačních vztahů.  

Na začátku plánování každé distribuční strategie si podnik musí zvolit distribuční cíle, 

které musí brát ohled na omezení z hledisek vlastností produktu (objemnost, kazitelnost, 

vysoká hodnota),  vlastností mezičlánků (silné a slabé stránky), vlastností konkurence (prodej 

totožných, substitučních, komplementárních produktů) a vlastností firmy (cíle, zdroje, 

marketingové strategie). Poté dojde k vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí na 

základě analýzy makroprostředí, prostředníků, konkurence, zákazníků a mikroprostředí 

podniku hlavně s ohledem na finanční prostředky. [8] 

Po tomto vyhodnocení následuje výběr distribuční strategie, která v sobě obnáší 

rozhodnutí o počtu článků distribuční cesty, o vztazích jednotlivých prvků cesty a o intenzitě 

distribuce. Rozhodnutí o distribučních cestách se liší podle charakteru trhů.  

Účastníky distribuční cesty mohou být vzájemně spolupracující organizovaná 

seskupení, ale i volně seskupené ekonomicky nezávislé subjekty. Cílem spolupráce je snížení 

distribučních nákladů. Zde rozlišujeme kooperaci vertikální a horizontální. 

Z hlediska intenzity distribuce rozlišujeme distribuční strategii intenzivní, selektivní a 

exkluzivní. Intenzivní představuje uvedení produktu do co nejvyššího počtu prodejních 

jednotek. Selektivní distribuce znamená výběr několik prodejních jednotek, které zajistí 

distribuci a prodej výrobků. A exkluzivní distribuce znamená výběr výhradního počtu 

mezičlánků, které mají výhradní právo na distribuci produktu v daném regionu.  

Základními motivačními distribučními strategiemi jsou strategie tlaku tzv. push a 

strategie tahu tzv.pull. U strategie tlaku je produkt tlačen pomocí marketingových stimulů 

přes distribuční cestu k zákazníkovi. Naopak strategie tahu je zaměřena na koncového 

zákazníka, na kterého působí svými marketingovými nástroji s cílem vzbudit u něj zájem a 

ochotu produkt vlastnit. Zákazník tedy požaduje produkt u prodejce, a ten zase od výrobce. 

[12] 

 

 

3.9.3. Cenová politika a strategie 

Cena je vyjádřením hodnoty produktu a dotváří charakter produktu. Je signálem pro 

kupující, pro konkurenci a zdrojem peněžních prostředků pro firmu. 

Ceny produktů jsou ovlivňovány působením vnějších a vnitřních faktorů. Mezi vnější 

faktory patří především charakter trhu, poptávky, konkurence, zákazníků. Mezi interní faktory 
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pak patří marketingové cíle firmy, marketingový mix, diferenciace produktů, náklady a 

firemní politika.  

Volba cenové strategie závisí na charakteru produktu, na použití distribučních cest a 

na charakteru cílových segmentů, pro které je produkt určen.  

Existuje mnoho cenových strategií, které se liší podle cílů, kterých chce firma 

dosáhnout. Například strategie odvozené z cílů firmy (přežití, maximalizace zisku, 

maximalizace tržního podílu aj.), strategie v souvislosti s životním cyklem výrobku (strategie 

vysokých či nízkých zaváděcích cen), strategie pro produktové řady, strategie poptávková, 

strategie tvorby cen podle hodnoty aj. [8] 

 

3.9.4. Komunikační mix a strategie 

Cílem marketingového komunikačního mixu je představit produkt firmy cílové 

skupině zákazníků, přesvědčit ji o nákupu, vytvořit z nich věrné zákazníky, zvyšovat 

frekvenci a objem nákupů, podrobněji se seznámit s cílovými zákazníky a veřejností, 

komunikovat se zákazníky a snížit fluktuaci prodejů.  

Komunikace by měla být integrovaná, proto by měla mít společnost vytvořený 

komunikační plán a zároveň také sledovat efektivnost své komunikační strategie. [8] 

 

Komunikační strategie dle Pattiho a Frazera  

Tyto komunikační strategie rozlišují sedm přístupů v marketingové komunikaci, které 

se liší podle obsahu. Jedná se o generickou strategii (důraz na propagaci kategorie produktů), 

preemptivní strategie (komunikuje značku jako něco výjimečného), strategie pro unikátní 

prodejní vlastnosti, strategie image značky, strategie pozice značky, rezonanční strategie 

(vyvolává dřívější zkušenosti či asociace), emocionální strategie a informační strategie. [6] 

 

Nástroje marketingové komunikační strategie v retailingu 

Komunikaci lze v marketingu rozdělit na nadlinkovou a podlinkovou. Nadlinková 

komunikace bývá neosobní, realizována prostřednictvím masmédií, tj. televize (reklamní 

spoty, sponzoring, teleshopping, teletext, injektáž, product placement), tisk, rozhlas, venkovní 

reklama (billboardy, bigboardy, backlighty, city-lights vitríny, mobilní reklama na dopravních 

prostředcích) a vnitřní reklama (kina, hudební kluby, školy, zdravotnická zařízení, reklama 

uvnitř dopravních prostředků apod.) 

Podlinková komunikace využívá osobní formy komunikace a působí na konečného 

spotřebitele přímo adresně. Mezi podlinkovou komunikaci můžeme zařadit in store 
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(ochutnávky, demonstrace, spotřebitelské soutěže, programy loajality zákazníků), sales 

support (programy loajality pro obchodníky, budování numerické distribuce, soutěže, 

penetrace trhu, krátkodobý merchandising apod.), sampling (hromadná distribuce vzorků), 

direct mail (adresné oslovování zákazníků), merchandising (dlouhodobá práce s prodejním 

místem), event marketing (veletrhy, výstavy, konference, sponzoring, roadshows) a nakonec 

kupóning (aktivity zaměřené na slevy či získávání jiných benefitů).[1] 

 

Televizní reklama v retailingu 

Televize se se svým komunikačním a reklamním záběrem stále řadí mezi nejsilnější 

média. Jedná se o masové médium. Mezi jeho jednu z nesporných výhod patří, že zaujme více 

smyslů člověka a získá si tak jeho naprostou pozornost. Naopak jednou z nevýhod tohoto 

média jsou pak vysoké náklady jednak na reklamní čas a také na samotnou realizaci.  

Reklamní spot patří mezi nejčastějí formy televizní reklamy. Jeho doba bývá přibližně 

30 sekund.  

Dále se pak v poslední době stává hojně využívaný sponzoring pořadů a upoutávek. 

Sponzor by měl být s daným pořadem nějak spojen, aby byla zasáhnuta daná cílová skupina.  

Další formou může být i teleshopping, který patří mezi formy přímého marketingu, 

uplatňovaného v televizi. V podstatě se jedná o ukázku a předvedení produktu a výzvu k jeho 

objednání přes telefon.  

Injektáž patří mezi další specifické formy televizní reklamy, která se využívá hlavně u 

sportovních přenosů. Jedná se o zobrazení loga sponzora v průběhu přenosu.  

V posledních letech se objevuje nový způsob televizní reklamy a to product 

placement, kdy se jedná o zobrazování výrobků v některých pořadech. Na začátku i konci 

pořadu či filmu musí být vždy uvedena informace, že zde jsou umístěny výrobky product 

placementu. Tento typ reklamy se nesmí používat v dětských pořadech, ve zpravodajství a 

v dokumentárních pořadech.  

Závěrem lze říci, že televizní reklama je vhodná pro společnosti, které mají dostatek 

finančních prostředků, chtějí zvýšit povědomí o značce a budovat její image. Je vhodná pro 

segmenty rychloobrátkového zboží se zaměřením na širší cílové skupiny. [1]  

 

Rozhlasová reklama v retailingu 

Rozhlas patří mezi masové médium, které je zdrojem informací, hudby a zábavy pro 

téměř všechny věkové skupiny. Při reklamních spotech není obvykle zvykem měnit stanici 
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tak jako u televize a při kreativním sloganu či znělce se reklamní sdělení uchovává v mysli 

posluchače poměrně dlouho.  

Rozhlas je vhodný pro retailingové firmy v případě poskytnutí aktuálních informací či 

nabídek pro obyvatele celého státu, tak i jednotlivých regionů. [1] 

 

 

 

Tisková reklama v retailingu 

Tisková reklama patří mezi nejstarší komunikační médium s masovým dosahem. Při 

plánování tiskové reklamy musí vzít společnost v úvahu, jakou tiskovinu jejich cílový 

zákazník čte. Musí tedy zvolit správný titul, periodicitu, umístění a velikost inzerátu.  

Inzerci v celostátních novinách lze využít pro oslovení širokého počtu segmentů. 

Výhodou celostátních deníků je, že lze využít i jejich regionální mutace pro cílenější zásah 

daných segmentů. Noviny poskytují svým čtenářům větší množství racionálních informací, 

nejsou tedy vhodné pro image kampaň. 

Časopisy jsou naopak velmi vhodné pro image kampaň. Poskytnou o produktu široké 

množství informací dané cílové skupině. [1] 

 

Venkovní reklama 

Patří mezi variabilní formáty reklamy a lze je rozdělit do tří skupin. První skupinu 

tvoří standardní média jako jsou billboardy, backlighty, big-upy, city-lights vitríny, dále pak 

novinové stánky, autobusové zastávky, plakátování, reklamní lavičky, navigační tabule, 

hodiny či telefonní budky. Další skupinu tvoří velkoplošná média kam řadíme super sites, 

gigaboardy, štíty a plachty, megaboardy a vodojemy či plynojemy. Poslední skupinou jsou 

pak speciálně umístěná média v supermarketech, školách, letištích, veřejné dopravě či 

benzínových pumpách. [1] 

Obecně je venkovní reklama vhodná při budování image a při zavádění nového 

produktu na trh. Retailingové společnosti by pak měly mít venkovní reklamu v místě jejich 

prodeje a uplatňovat tak tzv. produktovou billboardovou síť. [16] 

 

Retailingová reklama v kině 

Kino je prémiové médium, které se využívá především pro reklamy zaměřené na 

image. Oslovuje především mladší publikum.  
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Mimo samotnou reklamu na filmovém plátně se využívá i reklama na programových 

letáčcích, vstupenkách či různě rozmístěné stojany a poutače na chodbách kin.  

Velikost zásahu cílové skupiny je závislá na navštěvnosti kina v daném období a 

lokalitě. Retailingová společnost může reklamu v kině využít hlavně pro regionální kampaně. 

[1] 

 

Přímý marketing v retailingu 

Přímý marketing se vyskytuje v těchto formách: direct mail, teleshoping, 

telemarketing, osobní prodej, katalogový prodej, specializované stánky a on-line marketing.  

Direct mail představuje adresné oslovení koncového zákazníka reklamním dopisem či 

katalogemm zaslaným prostřednictvím pošty. Jeho součástí bývá průvodní dopis, prospekt 

nebo kupón. Direct mail se zaměřuje na přímý prodej výrobků a služeb, získávání nových 

zákazníků, cross-selling neboli nabídnutí dalších služeb stávajícím zákazníkům a na 

komunikaci s klienty a vytváření loajality.  

Telemarketing prostřednictvím telefonu buď aktivně vyhledává a oslovuje nové 

zákazníky nebo pasivně přijímá hovory zákazníků a vyřizuje s nimi další záležitosti v call- 

centru. Aktivní telemarketing je v posledních letech na ústupu hlavně díky nedůvěře 

zákazníků vůči tomuto typu přímého marketingu.  

Dalším typem přímého marketingu je osobní prodej, který představuje osobní kontakt 

mezi dvěma a více osobami s cílem prodat výrobek nebo službu a také vytvářet dlouhodobé 

kladné vztahy. Podstatou je, že prodejce výrobek předvede, vysvětlí detaily, možnosti 

kombinace a výhody konkrétnímu zákazníkovi. Nevýhodou jsou však vysoké náklady na 

prodej a nízký dosah a frekvence nákupů.  

Katalogový prodej znamená rozesílání specializovaných katalogů prostřednictvím 

pošty nebo pomocí příloh časopisů, současným i potenciálním zákazníkům. Zákazník si pak 

katalog vklidu prohlédne a pomocí objednacího lístku či telefonicky provede objednávku.  

Specializované stánky nabízejí zákazníkům konkrétní nabídku konkrétního produktu. 

Takovou formu přímého marketingu využívají bankovní a pojišťovací obory. [1] 

 

Sales promotion a ostatní podlinkové aktivity v retailingu 

In-store komunikace patří mezi základní formy podpory prodeje. Zahrnuje 

ochutnávky, demonstrace, programy loajality zaměřené na konečného zákazníka, speciální 

akce jako kupónový prodej či motivační hry a spotřebitelské soutěže.  
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Neméně důležitou součástí podlinkových aktivit podniku je i podpora a spolupráce se 

segmentem B2B, tedy s dodavateli a distributory prostřednictvím obchodních podpor, 

programů loajality a krátkodobého merchandisingu. Krátkodobý merchandising spočívá 

v instalaci výlohy, světelných reklam, instalaci a výměně P.O.S. materiálů apod. Jedná se o 

úkony, které jsou provedeny jen jednou.  

Dále zde patří i sampling, což znamená bezplatné rozdávání či prodej vzorků 

konečnému zákazníkovi. Jedná se o formu podpory prodeje.  

Nedílnou součástí podlinkových aktivit v retailingu je merchandising. Jedá se o 

proces, který se zaměřuje na atraktivní vystavení zboží pro zákazníka tak, aby si ho koupil. 

Společnosti se připravují merchandisingové manuály a plánogramy umístění výrobků na 

prodejním místě. Užitečnost merchandisingu je empiricky ověřena mnoha psychologickými 

průzkumy zákazníka.  

Mezi další důležité oblasti podlinkové marketingové komunikace patří péče o prodejní 

místa a produkce P.O.S. materiálů. P.O.S. materiály z anglického point of sale, jsou 

označovány materiály, které jsou umisťovány na prodejních plochách, na výrobcích apod. a 

jejich cílem je upozornit na výrobek a zvýšit pravděpodobnosti nákupu právě tohoto výrobku. 

P.O.S. materiály lze členit na tiskové materiály, kam patří hlavně plakáty, letáky, samolepky, 

wobblery, stoppery apod. Dále 3D materiály, kde patří například nafukovací makety, světelné 

reklamy, speciální dárkové balení apod. Dále zde také patří přenosné a akční stojany, které 

slouží k sekundárnímu umístění výrobků. A poslední skupinou jsou merchandisingové 

doplňky, které představují různé typy úchytných předmětů, zakladačů, zarážek, samolepících 

závěsů, plastových držáků, lišť a cenovek aj. P.O.S. materiály zajišťují zajímavou formu 

vystavení výrobků pro zákazníka. 

Další formou podlinkové reklamy pro rychloobrátkové zboží je kupóning. Jeho cílem 

je zvýšení obratu prodejny, prodeje zboží a dostat značku do povědomí zákazníků. Podstatou 

kupóningu je, že výrobce vydává kupóny na slevy zákazníkovi. [1] 

 

Event marketing 

Jedná se o dynamickou a stále se rozvíjející oblast marketingové komunikace. Event 

marketing můžeme rozdělit na dvě oblasti. První společensko-kulturní, která zahrnuje 

roadshow, streetshows a další speciální akce na místech s větší koncentrací potenciálních 

zákazníků. A druhou oblast zahrnující konference, veletrhy a výstavy a sponzorství.  

Základním principem první oblasti je seznámi spotřebitele s výrobkem či službou 

zajímavým, zábavným a emotivním způsobem, tak aby si vytvořil k produktu určitou vazbu.  



 35 

Konference lze rozdělit na interní a externí, přičemž interní je cílena na společnost a 

prezentaci novém výrobku apod. Nemají zde přístup média. Naopak externí konference je 

částí PR aktivit firmy a cílem je prezentace nových výrobků, charitativních projektů a jiných 

záležitostí společnosti široké veřejnosti. 

Veletrhy a výstavy představují prezentaci jak celé firmy, tak i produktu cílovému 

zákazníkovi. 

Sponzoring představuje placenou účast a propagaci společnosti na vybrané akci, na 

kterou firma věnovala část svých finančních prostředků. [1] 

 

Public Relations 

Public relations je činností, která záměrně, dlouhodobě a plánovaně usiluje a 

podporuje vzájemné pochopení a soulad mezi firmou a její veřejností. Cílem PR je budovat 

povědomí o firmě, budovat důvěryhodnost, podporovat prodej výrobků a snižovat náklady na 

marketingovou komunikaci. [3] 

PR lze členit podle používaných metod a to na vztahy s médii, pořádání událostí, 

výstavy, veletrhy, konference, přehlídky, vydavatelskou činnost, krizovou komunikaci, 

filantropii a sponzoring. 

S public relations úzce souvisí i problematika CSR neboli corporate social 

responsibility, sociální odpovědnost podniků. CSR mimo jiné zahrnuje podporu podnikání, 

propagaci nových aktivit pro mladé lidi, účast na kulturních a uměleckých aktivitách a 

v oblasti životního prostředí, podporu místního úsilí a zabezpečení kvality života. [1] 

 

Online marketing – sociální sítě 

Sociální sítě jsou zcela novým trendem ve světě, na který by měl marketing reagovat. 

Jejich popularita je dána možností vzájemné komunikace uživatelů.  

Jejich primární výhodou je snadné užívání, kdy si může kdokoliv vytvořit profil a 

zúčastnit se diskuze v příslušné komunitě   

Počet uživatelů sociálních sítí se pohybuje v řádech stovek milionů po celém světě. 

Navíc mnoho uživatelů stráví komunikací na sociálních sítích i několik hodin denně a pomocí 

moderních mobilních zařízení (např: iphone, ipad či smart phony) mohou být účastníky dění 

nepřetržitě. V důsledku toho pak dochází k odlivu uživatelů sítě Internet k preferenci 

limitního možností komunitních sítí. Výhodou je, že se potenciální příjemci reklamních 

sdělení shlukují v uzavřených sociálních sítích.  
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Prostředí komunity se postupem času stane pro uživatele důvěrně známe a začne ho 

považovat za bezpečnou platformu pro komunikaci. Uživatel o sobě začne zveřejňovat 

detailní informace, což vede k zisku relevantních a komplexních údajích o potenciálním 

příjemci marektingového sdělení.  

Naopak oproti běžné internetové reklamě (webový banner, upřednostňovaná pozice při 

vyhledávání apod.), která bývá zobrazena na webových stránkách a portálech či e-shopech, je 

příjemcem reklamního sdělení anonymní návštěvník.  

Sekundární výhodou sociálních sítí je jejich celosvětová dostupnost, čehož moho 

využít firmy pro méně nákladnou avšak efektivní marketingovou podporu jak pro domácí, tak 

i pro zahraniční trhy. Důležité je zvolit vhodnou sociální síť pro komunikaci, cílovou skupinu 

uživatelů a způsob získání fanoušků. Zde je nejspolehlivějším způsobem reference od 

známých v komunitě. [1] 

Informace, které chce subjekt zveřejnit, musejí být buď překvapivé, užitečné či 

vzbuzovat emoce a to z důvodu, že Facebook filtruje příspěvky a uživatelům zobrazuje jen ty, 

které nasbíraly alespoň pět reakcí. Ten, kdo příspěvek vidí k němu může napsat komentář 

nebo jen zmáčknout ikonku se vztyčeným palcem a tím říct „to se mi líbí“. Čím více reakcí, 

tím má větší šanci dostat se mezi hlavní zprávy a být viděn co nejvíce návštěvníky. [10] 

Závěrem lze říci, že marketéři by měli zařadit sociální sítě do své marketingové 

komunikace, avšak tradiční formy marketingu jsou podpoře prodeje nezastupitelné. [7] 
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4.1. Definování problému 

Hlavním problémem, se kterým se společnost Orsay potýká a který je také 

nejmarkantnější je kolísající vývoj obratu v průběhu celého roku. Tento problém je ovlivněn 

celou řadou faktorů mezi něž patří dle názoru autorky, hlavně rostoucí počet konkurentů, 

měnící se preference zákazníků a také neefektivně nastavená komunikační strategie.  

 

4.2. Definování cíle  

Cílem diplomové práce bylo zmapovat vnitřní a vnější prostředí maloobchodu Orsay a 

navrhnout efektivnější marketingovou strategii a kroky k její implementaci, zaměřující se na 

produkt, marketingovou komunikaci a konkurenceschopnost.  

Cílem primárního výzkumu bylo zjistit konkrétní informace od zákaznic, které 

prodejnu Orsay navštívily.  

 

4.3. Plán výzkumu  

4.3.1. Typy dat 

Data pro analýzu situace byla získána z primárních a ze sekundárních zdrojů. A jedná 

se o data kvantitativní i kvalitativní.  

 

4.3.2. Způsob sběru dat 

Pro analýzu vnitřní situace podniku byly získány sekundární data z prodejny Orsay 

Futurum 359, která se nachází v Ostravě – Mariánských Horách. Prodejna, se souhlasem 

district managera Kateřiny Baťkové, poskytla nezbytné informace. Ke konkrétním 

konzultacím na prodejně byla k dispozici shop mangerka Petra Dokoupilová a shop 

managerka, prodejny Orsay Tesco Třebovice 567, Jana Hrabcová.  

Primární data byla získána pomocí pozorování a dotazování.  

 

4.3.3. Metoda sběru dat 

Pozorováním byly získány informace o marketingových aktivitách maloobchodu 

Orsay Futurum 359.  

Kvalitativní výzkum byl také realizován pomocí pozorování, konkrétně technikou 

mystery shoppingu na vybraných konkurenčních prodejnách.  

4. Metodika sběru dat 
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Sběr dat dotazováním probíhal na základě písemného dotazování, které bylo 

realizováno na prodejnách Orsay Futurum 359 a Orsay Tesco Třebovice 567. Zde se jedná o 

kvantitativní výzkum 

 

4.3.4. Nástroje sběru dat 

Informace o marketingových aktivitách prodejny Orsay byly zapisovány v týdenním 

intervalu do záznamového archu.  

Pro mystery shopping byl vypracován scénář, do které se zapisovaly zjištěné údaje. 

Tento scénář je uveden v příloze diplomové práce.  

Nástrojem pro sběr kvantitativních údajů dotazováním byl dotazník. Obsahoval 18 

otázek, které se týkaly konkurence, návštěvnosti, produktů, služeb a marketingové 

komunikace společnosti Orsay. Byly použity otevřené, polouzavřené i uzavřené otázky, 

baterie a identifikační otázky. Dotazník je součástí příloh této diplomové práce.  

 

4.3.5. Organizace sběru dat  

Sběr údajů o marketingových aktivitách společnosti probíhal od 42. kalendářního 

týdne roku 2011 až do 7. kalendářního týdne roku 2012 na pobočce Orsay Futurum 359 

v Ostravě - Mariánských Horách. Pozorovatelem, který je zároveň zaměstnancem byla Bc. 

Petra Nováková.  

U vybraných pěti konkurenčních prodejen byl uskutečněn mystery shopping s cílem 

zjistit informace o exteriéru, interiéru, sortimentu, personálu a službách a o marketingových 

akcích konkurenčních prodejen. Sběr dat probíhal v měsíci březnu a byl realizován 

v prodejnách C&A (Novinářská 6a, Ostrava – Mariánské Hory, 702 00), New Yorker 

(Novinářská 6a, Ostrava – Mariánské Hory, 702 00), H&M (Rudná 114, Ostrava – Zábřeh, 

700 30), Terranova (Novinářská 6a, Ostrava – Mariánské Hory, 702 00) a Lindex (Rudná 114, 

Ostrava – Zábřeh, 700 30). Tazatelem byla Bc. Petra Nováková  a Lenka Nováková. 

Písemné dotazování probíhalo v měsíci únoru na prodejnách Orsay Futurum 359 

v Mariánských Horách a Orsay Tesco Třebovice 567. Tazatelé byli z řad zaměstnanců 

společnosti Orsay a byli proškoleni Bc. Petrou Novákovou pro případné dotazy respondentů.  

 

4.3.6. Velikost a technika výběru vzorku respondentů 

Základní soubor tvoří všichni zákazníci Orsay. Protože se jedná z 98 % o ženy, nebylo 

možné použít kvazireprezentativní techniku výběru vzorku respondentů resp. kvótní výběr.  
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Respondenti byli tedy vybráni pomocí úsudkového výběru, který patří mezi techniky 

nereprezentativní. Konkrétně technikou vhodného úsudku, kde byli vybíráni respondenti, kteří 

jsou zákazníky Orsay a daná tématika je jim blízká.  

Minimální velikost výběrového souboru byla stanovena na 150 respondentů. Ve 

skutečnosti se podařilo získat odpovědi od 227 respondentů.  

 

4.3.7. Harmonogram 

Tab. 4. 1.: Harmonogram činností  
Činnost Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definování 
problému 

      

Definování 
cíle 

      

Plán výzkumu       
Pilotáž       
Sběr 

sekundárních 
dat 

      

Sběr 
primárních 

dat 
      

Zpracování 
dat 

      

Analýza dat       
Návrh 

marketingové 
strategie 

      

Závěr       

 

4.3.8. Rozpočet 

Tab. 4. 2.: Rozpočet  

Náklady CZK 
Cestovné 600,- 

Kancelářský materiál 900,- 
Tisk a vazba dokumentů 1 000,- 

Celkem 2 500,- 
 

4.3.9. Pilotáž  

Pilotáž byla provedena v lednu a sloužila k otestování dotazníku, případnému odhalení 

jeho nedostatků. Dotazník byl rozdán 20 respondentům, ženám v obchodním centru Futurum 

v Ostravě – Mariánských Horách. Při pilotáži byla chyba v otázce č.10, která se týká 

poukázek Orsay clubu a byla zde přidána varianta, kdy zákaznice žádnou poukázku 

nevyužila.  
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4.3.10. Sběr a zpracování údajů 

Největším problémem při realizaci práce byla neochota respondentů při vyplňování 

dotazníku.  

Získané výsledky jak primárního tak i sekundárního výzkumu byly zpracovány na 

počítači pomocí aplikace Microsoft Office Excel a statistického programu SPSS. Výstupem 

byly jak tabulky, tak i grafy, v absolutním i procentuálním vyjádření.  
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5.1. Podpora prodeje Orsay  

V období od 40. kalendářního týden roku 2011 do 7. kalendářního týdne roku 2012 

byly sledovány maloobchodní marektingové akce na podporu prodeje v prodejnách Orsay.  

Tab. 5. 1.: Přehled akcí podpory prodeje  

Týden Akce 

40. sleva 200 Kč na džíny 
41. sleva 200 CZK na džíny, Akce bundy -250 CZK 
42. sleva 200 CZK na džíny, Akce bundy -250 CZK 
43. sleva 200 CZK na džíny, Akce bundy -250 CZK 
44. sleva 200 Kč na džíny 
45.   
46.   
47. Akce bundy 800 CZK 
48. Akce svetry 500 CZK, Akce X-mas  20 % Orsay club 
49. Akce svetry 500 CZK, Akce X-mas  20 % Orsay club 
50. 1.fáze výprodeje (max.50 % sleva) 
51. 1.fáze výprodeje (max.50 % sleva) 
52. Akce -25 párty kolekce, akce bižuterie 60 CZK, 1.fáze výprodeje (max.50 % sleva) 
1. 2.fáze výprodeje (max.70 % sleva), akce bižuterie 60 CZK 
2. 2.fáze výprodeje (max.70 % sleva), akce bižuterie 60 CZK 
3. 2.fáze výprodeje (max.70 % sleva), akce bižuterie 30 CZK 
4. 2.fáze výprodeje (max.70 % sleva), akce bižuterie 30 CZK 
5. 2.fáze výprodeje (max.70 % sleva), akce bižuterie 30 CZK, zahájení nové sezóny Jaro/Léto 2012 
6. výprodej - final sale 70 %, akce Jeans on: sleva 250 CZK na vybrané džíny 

7. Nová kolekce, akce Jeans on: sleva 250 CZK na vybrané džíny 

 

Výše zmíněné marketingové akce jsou součástí podpory prodeje maloobchodu. Jejich 

hlavním cílem je zvýšení obratu prodejny resp. společnosti.   

V grafech níže je pak uvedena návštěvnost a procentuální vývoj obratu ve srovnání 

s minulým rokem, v týdnech, kdy probíhaly marketingové akce.  

5. Situační analýza maloobchodu 
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Obr. 5. 1.: Návštěvnost  

Návštěvnost ve sledovaném období
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Obr. 5. 2.: Vývoj obratu  

Vývoj obratu ve srovnání s minulým rokem
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5.1.1. Akce sleva 200 CZK na vybrané džíny 

Tato akce trvala celkem pět týdnů. Pokud zákaznice nakupovala ještě před zahájením 

této akce, obdržela na pokladně letáček, který ji informoval o slevě 200 CZK při příštím 

nákupu džínů. V době trvání této akce se rovněž letáčky rozdávaly, nicméně pokud zákaznice 

již kupovala džíny, byla jí sleva automaticky odečtena i bez předložení letáčku. Letáček je 

součástí příloh této práce.  

Tato akce nebyla prezentována ve výloze, pouze na prodejní ploše v „jeans corneru“ 

byla cedulka ve formátu A4 s informací o slevě 200 CZK na džíny.  

Dle názoru autorky akce neměla téměř žádný vliv na obrat prodejny, jelikož zákaznice 

o této akci ve většině případů ani nevěděly a při placení byly nanejvýše příjemně překvapeny.  
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5.1.2. Akce sleva 250 CZK na vybrané bundy 

Cílem této akce bylo jednak navýšení obratu prodejen, ale také vzbuzení zájmu 

zákaznic o zimní bundy, které se v tomto období vůbec neprodávaly kvůli nadprůměrně 

teplému počasí.  

Akce byla prezentována ve výloze pomocí kruhové nálepky o průměru cca 50 cm. 

Dále byl k této akci vytvořen propagační letáček, který se rozdával zákaznícím k nákupu a 

těm, které v průběhu akce bundu kupovaly, byla sleva automaticky odečtena.  

Všechny bundy byly prezentovány na stěně a přilehlých stojanech.  

Návštěvnost během akce nebyla vyšší ve srovnání s minulým rokem, avšak obrat se 

lehce zvýšil alespoň v prním týdnu této akce.  

Letáček je zobrazen v přílohách.  

 

 

5.1.3. Akce bundy 800 CZK 

Cílem akce bylo upozornit zákaznice na takové druhy bund, o které nebyl výslovný 

zájem a to hlavně kvůli jejich designu.  

Tato akce byla prezentována ve výloze pomocí nálepky a navíc zákaznicím, které jsou 

členky věrnostního orsay clubu přišel na email newsletter, který je zobrazen níže.  

Obr. 5. 3.: Akce bundy  

 

Zdroj:  Interní směrnice Orsay 

 

Na prodejní ploše byly všechny bundy zařazené v akci prezentovány na jednom 

stojanu a označeny cedulkou.  

Tato akce byla dle názoru autorky velice úspěšná, bundy se vyprodaly a obrat byl 

navýšen.  
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5.1.4. Akce svetry 500 CZK 

Cílem této akce bylo zvednout zájem o svetry a kardigany, které se v tomto období 

opět díky teplejšímu počasí neprodávaly. Většina kardiganů byla zlevněna z 969 CZK na 500 

CZK.  

Akce byla prezentována ve výloze nálepkou a stojany byly označeny výraznější 

červenou cedulkou.  

Zákaznice o tuto akci enormní zájem neprojevovaly, většinou si koupily jeden kus 

tohoto artiklu.  

Dle názoru autorky tato akce nijak výrazně nepřispěla k navýšení obratu ani 

návštěvnosti prodejen.  

 

5.1.5. Akce X-mas 20 % 

Této akce se mohli zúčastnit pouze zákaznice, které jsou členky Orsay clubu. Byly jim 

zaslány buď poštou nebo mailem dva slevové kupóny. Jeden byl adresně určen pro vybranou 

zákaznici a představoval slevu 20 % na celý sortiment výrobků kromě bižuterie. Druhý kupón 

představoval stejnou slevu, ale mohl být komukoli darován nebo využit osobně zákaznicí. 

Tato akce nebyla prezentována ani ve výloze a ani na prodejní ploše. Přímým mailem 

byly osloveny pouze cílové klubové zákaznice.  

Dle názoru autorky měla akce velký úspěch. Velmi navýšila obrat prodejny jak je 

uvidět v grafu na straně 42, obzvláště pak před vánočními svátky, kdy zákaznice nakupovaly 

více kusů zboží nejen pro sebe ale i pro své blízké.  

 

5.1.6. 1.fáze výprodeje (sleva max.50 %) 

Cílem této akce bylo navýšení obratu a uvolnění místa pro novou kolekci.  

Tento výprodej se začal prezentovat již před Vánocemi ve výloze i na prodejně. Nad 

stojany s výprodejovým zbožím visely stropní plakáty. Slevy nebyly nijak výrazné a před 

vánočními svátky o ně nebyl příliš zájem. Změna nastala 27.12. 2011, kdy lidé začali 

skupovat téměř vše, co bylo označeno jako sleva. Zřejmě jsou ovlivněni fenoménem, že po 

vánočních svátcích obchodníci ihned vše výrazně zlevňují.  

Klubové zákaznice obdržely newsletter, který je informoval o probíhajících 

výprodejích se slevami 20 %, 30 % a 50 % na vybrané zboží.  
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Navíc byla zlevněna vybraná bižuterie na cenu 60 CZK za kus. Tato akce byla 

propagována pouze samolepkou na stojánku s bižuterií.  

 

5.1.7. Akce sleva 25 % na kolekci „párty“ 

Tato akce probíhala pouze v 52. týdnu 2011. Akce se vztahovala na zlevněné i 

nezlevněné artikly a měla podpořit nákup zboží „párty“ kolekce, které se hodí právě na oslavu 

konce roku.  

Problémem u této akce bylo, že nepřišly včas propagační materiály. Byla tedy 

vytisknuta pouze cedulka ve formátu A4, která byla umístěna u produktů kolekce „párty“. 

Mnoho zákaznic tak přehlédlo tuto nabídku a až po upozornění personálu této akce využily.  

Zhruba v polovině doby trvání této akce přišla z centrály samolepka do výlohy 

upozorňující na tuto akci.  

Akce jako taková měla úspěch, kolekce „párty“ se doprodala, nicméně nedošlo 

k nárůstu obratu ve srovnání s minulým rokem a pouze ke slabému růstu návštěvnosti.  

 

5.1.8. 2. fáze výprodeje (sleva max. 70 %) 

Cíl této akce je stejný jako u předchozího výprodeje, uvolnit místo pro novou kolekci.  

Tato akce byla rovněž prezentována ve výloze pomocí plakátů a kakemona 70 % na 

vybrané artikly.  

Slevy jako takové zákaznice velice zaujaly, nicméně nedošlo k nárůstu obratu. Dle  

názoru autorky je to hlavně z důvodu, že české zákaznice chtějí v první řadě ušetřit a proto ve 

výprodeji nakoupí pouze jednu věc a odcházejí. Navíc v této fázi výprodeje již zákaznice 

nemají velký výběr artiklů a ani velikostí.  

 

5.1.9. Jeans on: sleva 250 CZK na vybrané džíny 

Cílem této akce bylo navýšení obratu a podpora prodeje džínů, které se doposud moc 

neprodávaly.  

Tato akce byla velmi dobře připravena i kreativně vymyšlena. Akce byla prezentována 

na webových stránkách společnosti Orsay, dále pak ve výloze i na prodejně.  

Výloha byla sladěna do červeno-modrých barev, jejíž součástí byl plakát zobrazený 

níže a pak také speciální reklamní stojan, na kterém byly vybrané džíny prezentovány.  
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Obr. 5. 4.: Akce džíny  

 

Zdroj:  Interní směrnice Orsay 
 

Artikly byly umístěny na stůl při vchodu do prodejny, takže se celá akce stala 

nepřehlédnutelnou. Navíc i personál nosil trička a odznak jeans on.  

Sleva byla odečtena všem zákaznicím na pokladně.  

Tuto akci hodnotí autorka velmi pozitivně, neboť došlo k zvýšení obratu prodejny. 

Navíc kreativní výloha lákala zákaznice do prodejny a ty pak kromě džínů nakupovaly i 

novou kolekci.  

 

5.1.10. Celkové zhodnocení 

Dle názoru autorky jsou nejúčinnější akce ty, které jsou i podpořeny marketingovou 

komunikací a to například pomocí newsletteru, reklamních bannerů na internetu či facebooku. 

Toto zákaznici upozorní, že v Orsay by mohla levněji a stylově nakoupit.  

Dále je pak důležitá prezentace ve výloze, která přiláká zákaznice, které se o dané akci 

dosud nedozvěděly. V neposlední řadě musí zákaznice akční zboží na prodejně také najít, 

tudíž musí být viditelně označeno.  

Dle hodnocení autorky patří mezi nejúspěšnější akce vánoční sleva 20 % na celý 

nákup, kterou sice využívají jen členky Orsay clubu, ale psychologicky působí na zákaznici 

tak, že čím více nakoupí, tím větší částka se jí z nákupu odečte. A dále pak akce Jeans on 

sleva 250 CZK na vybrané džíny, která byla precizně připravena a u zákaznic vyvolala velký 

ohlas hlavně díky barevnosti, kreativitě a přiznivým cenám. 
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5.2. Marketingové aktivity Orsay  

Obr. 5. 5.: Přehled marketingových akcí  

 

V grafu lze vidět, že většina zákaznic nezaznamenala žádné marketingové aktivity 

Orsay. Nejvíce účinná se jeví komunikace prostřednictvím e-mailu zasílání tzv. newsletteru, 

který zákaznice informuje o novinkách na prodejnách či o akcích a slevách. Informuje ale 

pouze členky Orsay clubu, které sdělily svou emailovou adresu.  

Orsay přistoupila letos poprvé i k prezentaci výprodejů pomocí rozdávání letáků 

v nákupních centrech a je vidět, že zákaznice toto oslovilo téměř stejně jako komunikace 

prostřednictvím facebooku. Ten je zatím pouze v polském jazyce.  

V analýze je dále rozebrána public relations v písemné i elektronické podobě a inzerce 

v tisku.  

5.2.1. Public relations 

Produkty společnosti Orsay mohou zákaznice občas vidět i v módních rubrikách 

lifestylových časopisů. V tabulkách níže je uveden přehled monitoringu tisku v měsících 

prosinci, lednu a únoru.  

Tab. 5. 2.: Monitoring tisku  

Prosinec 

Časopis 
Prezentovaný 

počet  artiklů 

Cosmopolitan 2 
In style 2 
Dáša 4 
Fashion 14 
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Jackie 3 
Katka 2 
Ona dnes 6 

Leden 

Časopis 
Prezentovaný 

počet artiklů 

Blesk pro ženy 12 
In style 1 
Marianne 1 
Ona dnes 1 
Joy 1 

Únor 

Časopis 
Prezentovaný 

počet  artiklů 

Marianne 3 
Katka 1 
Jackie 3 
Glanc 1 
Fashion 5 
Cosmopolitan 1 
Ona dnes 1 
Blesk pro ženy 6 
 

Výhodou tohoto způsobu public relations je, že se jedná o neplacenou formu 

prezentace, kdy módní redaktoři si buď dané artikly vypůjčí, nafotí a vrátí zpět, nebo si 

stáhnout již vyfocené produkty z internetu.  

Nevýhodou jsou pak nesrovnalosti ohledně ceny. Při provádění tohoto monitoringu 

bylo například zjištěno, že v časopise Fashion byly pořád prezentovány jedny a ty stejné šaty, 

které v únoru již byly ve výprodeji za mnohem nižší cenu, než bylo uvedeno v tomto médiu a 

také už na většině prodejen byly vyprodány. Stejná situace se opakovala i u dalších časopisů, 

kdy prezentovali artikly z kolekce podzim/zima 2011 v únorovém vydání, ale toto zboží na 

mnoha prodejnách už nebylo k dispozici či za sníženou cenu.  
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Tab. 5. 3.: Četnosti čtenosti  

Četnosti čtenosti u jednotlivých časopisů a serverů 

Responses  
N Percent 

Percent of 

Cases 

Cosmopolitan 59 8,7% 26,0% 

Elle 57 8,4% 25,1% 

Fashion 12 1,8% 5,3% 

Joy 56 8,2% 24,7% 

Estetika 14 2,1% 6,2% 

prozeny.cz 97 14,2% 42,7% 

super.cz 35 5,1% 15,4% 

mimino.cz 5 ,7% 2,2% 

novinky.cz/zena 23 3,4% 10,1% 

Glanc 21 3,1% 9,3% 

Rytmus života 10 1,5% 4,4% 

Žena a život 51 7,5% 22,5% 

Vogue 3 ,4% 1,3% 

Maxim 7 1,0% 3,1% 

Love Star 18 2,6% 7,9% 

Marianne 30 4,4% 13,2% 

Vlasta 9 1,3% 4,0% 

Burda 5 ,7% 2,2% 

ona.idnes.cz 20 2,9% 8,8% 

Instyle 13 1,9% 5,7% 

Ona dnes 32 4,7% 14,1% 

Harpe's Bazaar 15 2,2% 6,6% 

Marie Claire 10 1,5% 4,4% 

Blesk pro ženy 24 3,5% 10,6% 

aktualne.cz 10 1,5% 4,4% 

Sama doma 5 ,7% 2,2% 

Časopisya 

Facebook 40 5,9% 17,6% 

Total 681 100,0% 300,0% 

a. Group 
 

Tabulka výše je výsledkem primárního šetření. Respondenti měli uvést tři časopisy a 

internetové servery, které nejčastěji čtou. Časopisy jsou označeny výraznější barvou. Z nich je 

nejčtenější Cosmopolitan, za ním těsně na druhém místě ELLE a jako třetí se umístil Joy.  
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Internetové servery jsou označeny světlejší fialovou barvou. Z nich je pak nejčtenější 

server www.prozeny.cz, který se umístil daleko před ostatními. Druhé místo obsadil 

Facebook, který se stává stále oblíbenějším interaktivním zdrojem informací. Třetí místo 

obsadil server www.super.cz.  

Pro srovnání jednotlivých titulů jsem zvolila ukazatele náklad, průměrný prodaný 

náklad, čtenost, cenu za jednostránkovou a dvoustránkovou inzerci.  

 

Cosmopolitan 

Cosmpolitan vychází v 60 zemích světa. Cena tohoto lifestylového časopisu je 

v České republice pevně stanovena na 59,90 CZK. Vychází měsíčně. Cílovou skupinou jsou 

ženy ve věku 18 - 40 let se středně a středně vyššími příjmy.  

Tab. 5. 4.: Inzerce Cosmopolitan  
Vydaný náklad Údaj nebyl k dispozici 
Průměrný prodaný náklad 25 780 ks 
Čtenost 249 000 
Inzerce – jedna strana 248 000 CZK 
Inzerce - první dvoustrana 550 000 CZK 

Zdroj: <http://www.stratosfera.cz/pro-inzerenty/cosmopolitan> (20.3. 2012), upraveno 

autorem 

 

ELLE 

Časopis Elle vychází rovněž v 60 zemích světa. Jedná se o měsíčník a jeho cena je 

99,90 CZK. Cílovou skupinou jsou ženy ve věku 20 – 45 let, které mají zájem o módu a 

nejnovější trendy.  

Tab. 5. 5.: Inzerce ELLE  
Vydaný náklad 70 000 ks 
Průměrný prodaný náklad 45 000 ks 
Čtenost 166 000 
Inzerce – jedna strana 235 000 CZK 
Inzerce -  první dvoustrana 615 000 CZK 

Zdroj: <http://inzerce.burdamedia.cz/files/ce08c3fd.pdf>, (20. 3. 2012), upraveno 

autorem 

 

Joy 

Časopis Joy vychází jednou za měsíc. Jeho cena je 39,90 CZK. Cílovou skupinou jsou 

ženy ve věku 19 – 35 let, které jsou aktivní, vzdělané a sledují trendy.  

Tab. 5. 6.: Inzerce Joy  
Vydaný náklad 73 300 ks 
Průměrný prodaný náklad 40 002 ks 
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Čtenost 177 600 
Inzerce – jedna strana 205 000 CZK 
Inzerce – první dvoustrana 485 000 CZK 
Zdroj: <http://inzerce.burdamedia.cz/files/ce08c3fd.pdf>, (20. 3. 2012), upraveno autorem 

Dle získáných informací lze vidět, že nejen zákaznice Orsay nejčastějí čtou 

Cosmopolitan, proto se jeví jako nejvhodnější médium pro reklamu i z hlediska ceny inzerce.  

Nicméně společnost Orsay na podzim roku 2011 pro svou inzerci využila časopis ELLE.  

 

5.2.2. Marketingový projekt v časopise ELLE 

Pro větší atraktivitu kolekce Podzim/Zima 2011 se společnost Orsay rozhodla 

zrealizovat marketingový projekt ve spolupráci s časopisem ELLE. Tento časopis přináší 

ženám módní novinky a trendy, reportáže z přehlídkových mol všech předních světových 

návrhářů. Jsou zde i rubriky o cestování či psychologii, ale převážnou část zabírá prezentace 

módních produktů a reklamy inzerentů.  

Marketingový projekt spočíval v zobrazení tří témat kolekce Orsay na dvoustránce 

uprostřed říjnového, listopadového a prosincového vydání časopisu ELLE.  

Na prodejně pak bylo zboží vždy prezentováno na samostatném stojanu s upevněnými 

etiketami, na kterých bylo napsáno „Znáte z ELLE“ a fotografie daného výtisku. Etikety byly 

umistěny viditelně, a jejich rozměr byl cca 10 x 5 cm. Na prodejně Orsay Futurum 359 bylo 

také na stolku u zkušebních kabinek zákaznicím k dispozici aktuální vydání časopisu ELLE.  

Celá akce dle dostupného ceníku vydavatelství Burdamedia stála přibližně 1 410 000 

CZK.  

 

Obr. 5. 6.:ELLE říjen  
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Zdroj: <http://www.elle.cz/moda/novinky/nova-orsay-kolekce-rijen-obleceni-pro-sarmantni-

a-sebevedomou-zenu> (17. 1. 2012) 

Obr. 5. 7.: ELLE listopad  

 

Zdroj: <http://www.elle.cz/moda/novinky/nova-orsay-kolekce-listopad-obleceni-pro-

sarmantni-a-sebevedomou-zenu> (17. 1. 2012) 

 

Obr. 5. 8.: ELLE prosinec  

 

Zdroj:<http://www.elle.cz/moda/novinky/nova-orsay-kolekce-prosinec-obleceni-pro-

sarmantni-a-sebevedomou-zenu> (17. 1. 2012) 

 

Na základě údajů o prodeji a dlouhodobým pozorováním na prodejně Orsay Futurum 

359 bylo zjištěno, že žádná ze zákaznic si nezakoupila celý prezentovaný outfit.  

Z říjnového vydání byla nějvětší poptávka po pruhovaném tričku za 379 Kč, kterého 

bylo na prodejně dostatek a i barevné provedení se zákaznicím líbilo, dále pak šortky, kterých 
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bylo ale na prodejně cca 15 ks. Flaušový kabát za 1 999 Kč a módní „aktovka“ za 849 Kč 

zůstaly na prodejně a zákaznice o ně projevily zájem, až když se toto zboží slevnilo, kabát na 

1 000 Kč a „aktovka“ na 250 Kč.  Hnědé rukavice za 499 Kč prodejna Orsay Futurum 359 

neobdržela.  

V listopadovém vydání byla největší poptávka po kožešinové vestě, která se téměř 

okamžitě vyprodala, poté byl zaznamenán i zájem o šaty, které byly ušity z volnějšího 

materiálu a také ve volnějším střihu, proto zákaznice většinou kupovaly o velikost menší než 

kupují obvykle. Šaty ve velikosti XS, S a M se proto rychle vyprodaly a do slev se pak 

dostaly pouze velikosti L a XL. Co se týká hnědého svetru za 969 Kč, šály za 499 Kč a pásku 

za 299 Kč, tak všechny tyto atrikly se dostaly až do závěrečného výprodeje, zákaznice o ně 

nejevily zájem. Cena svetru v lednu klesla až na 250 Kč.  

V posledním prosincovém vydání největší úspěch zaznamenaly krajkové šaty za 1 149 

Kč, které se téměř okamžitě vyprodaly. Na prodejnu Orsay Futurum 359 bylo dodáno 

přibližně šest ks těchto šatů. Sako za 1 149 Kč a kabelka za 379 Kč se prodávaly pomalu a 

dostaly se až do výprodeje, kde jejich cena klesla na 600 Kč za sako za na 250 Kč za kabelku.  

Graf níže zachycuje odpovědi respondentů zda-li zaregistrovali marketingový projekt 

Orsay v časopise ELLE. V 85,5 % respondenti uvedli, že  kampaň nezaregistrovali.  

Obr. 5. 9.: Znalost kampaně v ELLE  

 

Tento marketingový projekt hodnotím negativně a to hlavně z důvodu ne příliš vhodné 

volby tohoto časopisu, jehož cílovou skupinou jsou sice ženy zajímající se o módu, ale 

s vyššími až velmi vysokými příjmy, které budou dávat přednost velmi luxusním značkám 

jako Versace, Prada, Guess, které v ELLE rovněž inzerují své produkty, a které jsou v oblasti 

kvality s produkty Orsay nesrovanatelné. Tabulka níže zobrazuje vztah mezi příjmem a 
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zaregistrováním kampaně.  U respondentů s příjmem nad 25 000 Kč neexistuje žádný, který 

by si inzerované produkty koupil.  

Management společnosti Orsay definoval svou cílovou zákaznici jako vdanou ženu ve 

věku 34 let, která má jedno dítě, žije ve středně velkém městě a má omezené finance, proto 

jsou pro ni ceny důležité. Nicméně svou inzerci umístili do časopisu, který stojí 100 Kč a 

přináší informace o luxusních produktech, jejichž ceny se pohybují v řádech deseti tisíců 

korun. Dle názoru autorky proto není konzistentní cílová skupina časopisu ELLE s cílovou 

skupinou zákazníků Orsay.  

Tab. 5. 7.: Účinnost kampaně vs. příjem  

 

Další problém autorka spatřuje v umístění inzertní dvoustrany doprostřed časopisu, 

kdy se zmenšuje pravděpodobnost, že si čtenář této inzerce všimne. 

 

5.3. E-shop Orsay 

Tab. 5. 8.: Zájem o e-shop  

Zájem o e-shop v ČR 

 

Uvítala by jste možnost nákupu 

zboží Orsay přes e-shop?  

ano ne Total 

ano 122 87 209 Jste členka Orsay clubu? 

ne 11 7 18 

Total 133 94 227 

 

V současné době funguje e-shop Orsay pouze pro Německo, Rakousko a Polsko. 

V České republice by u členských zákaznic byl o internetový nákup zájem z 58 %. Pokud 

respondenti uvedli možnost, že by e-shop nechtěli, argumentovali většinou tím, že zboží si 

chtějí nejprve  vyzkoušet.  
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5.4. Návštěvnost 

Obr. 5. 10.: Návštěvnost Orsay  

 

Na začátku dotazníku měli respondenti uvést, jak často navštěvují prodejny Orsay. 

Nejvíce označovali odpověď 1-2 měsíčně, což je pro společnost Orsay pozitivní. Ani jeden 

z respondentů neuvedl, že by zde byl poprvé. Tento výsledek souvisí s již zmiňovaným 

fenoménem tzv. shopování, kdy lidé tráví v obchodních centrech čím dál více svého volného 

času, ale přitom nenakupují, ale pouze si prohlížejí zboží.  

 

5.5. Analýza produktu 

Z hlediska zadavatele výzkumu, společnosti Orsay, bylo důležité vědět, které produkty 

zákazníci nejvíce poptávají.  
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Obr. 5.11.:Přehled nakupovaných produktů  

 

V grafu výše lze vidět, že zákaznice nejčastěji nakupují tričko, top či halenku. 

Důvodem může být nižší cena těchto artiklů a také nižší náročnost při výběru a posouzení 

například vhodné velikosti či barvy.  

 

Obr. 5. 12.: Chybějící sortiment  

 

Vyhodnocení otázky co zákaznice ze sortimentu nejvíce postrádají bylo navíc 

rozděleno podle toho, jestli je či není členkou Orsay clubu.  

Což bylo provedeno z důvodu, že členské zákaznice navštěvují Orsay pravidelně a 

tvoří přibližně 20 % obratu firmy.  
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Členské zákaznice by nejvíce uvítaly rozšíření sortimentu o spodní prádlo a večerní 

šaty či topy. Naopak nečlenským zákaznicím chybí plavky a také večerní šaty a topy.  

Varianta „jiné“ nejčastěji obsahovala názory, že jsou zákaznice se vším spokojeny či 

postrádají větší velikosti.  

 

5.6. Služby Orsay 

Obr. 5. 13.: Využití služeb  

 

Graf výše zobrazuje nejvíce využívané služby. Rezervace zboží na jiné prodejně 

nabízí zatím pouze Orsay a dala by se proto považovat za jistou konkurenční výhodu. 

Personál ihned zákaznici v pokladním systém zjistí, zda se v Ostravě a okolí daný artikl 

nachází a v jaké počtu, vše poté telefonicky ověří a zarezervuje.  

Výměna a vrácení zboží je možné do 28 od nákupu. Zboží musí být nenošené a 

s původní etiketou. Délka výměny se v období vánočních svátků navíc prodlužuje o pět dní.  

Nákup dárkové poukázky je také využíván především v odobí Vánoc, kdy si zákazník 

může koupit dárkový poukaz, jehož nejnižší hodnota je 200 Kč, maximální částka závisí na 

dárci. Poukaz je navíc časově neomezen, platí ve všech Orsay prodejnách a nemusí se 

nevyčerpat jednorázově.  

Objednání zboží  ze skladu je určeno především pro ty zákaznice, které nespěchají 

s nákupem výrobku, který na prodejně již není k dispozici či je například poškozen. Přes 

pokladní systém provede personál objednávku vybraného artiklu a ten z polské centrály 

dorazí na prodejnu přibližně za 3 – 5 dní.  
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Zkracování kalhot není moc využívanou službou a to zejména z důvodu dlouhé lhůty 

pro zpracování, která se pohybuje okolo týdne až deseti dnů.  

 

5.7. Hodnocení důležitosti a spokojenosti s vybranými faktory 

Pro zjištění, které faktory byly hodnoceny nadprůměrně, průměrně a podprůměrně, byl 

v programu SPSS vyhodnocen jednovýběrový T-test.  

 

Nejlepší hodnocení představuje číslice 1 – „nejvíce spokojena“. Průměrné hodnocení 

pak číslo 3. Ze sloupce mean differences a vedlejším intervalu spolehlivosti lze vyčíst, že 

všechny vybrané faktory byly hodnoceny nadprůměrně. Spokojenost s prezentací zboží ve 

výloze a také spokojenost s personálem byla hodnocena více nadprůměrně než ostatní faktory. 

Toto je pro společnost Orsay velmi pozitivní.  

 

Protože příjem zákaznice je pro společnost klíčový faktor a prakticky rozhoduje o její 

útratě při nakupování, rozhodla se autorka podrobněji analyzovat odpovědi v otázkách 

spokojenosti zákaznic rozdělených dle příjmové skupiny. Údaje byly zjistěny díky 

adjustovaným reziduím zobrazených v kontingenční tabulce. 

Tab. 5. 9.: Prezentace zboží ve výloze  

 

Spokojenost s prezentací ve výloze byla hodnocena respondenty dle očekávání, kromě 

příjmové skupiny do 10 000 Kč, která s ní nebyla nejvíce spokojena, ale častěji uváděli 
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odpověď spíše spokojena. Celkově můžeme zhodnotit prezetaci zboží ve výloze jako 

úspěšnou.  

Tab. 5. 10.:Organizace zboží na prodejně  

 

Spokojenost s organizací zboží na prodejně, tedy v rámci „colour stories“, bylo nad 

očekávání hodnoceno velmi kladně u zákaznic s příjmem nad 25 000 Kč a s příjmem 15 000 – 

20 000 Kč. Naopak nebyla tak dobře hodnocena u zákaznic s příjmem do 10 000 Kč, které 

byly spíše nespokojeny. Závěrem lze říci, že organizace zboží na prodejní ploše v rámci 

„colour stories“ je mezi zákaznicemi vítána.  

Tab. 5. 11.: Cenová úroveň zboží  

 

Cenová úroveň zboží je opět hodnocena nad očekávání nejvíce kladně zákaznicemi 

s vyššími příjmy. Naopak zákaznice s příjmy do 10 000 Kč jsou s cenou spíše nespokojeny. 

Tento výsledek kopíruje trend, kdy pokud má zákazník méně finančních prostředků, tak vždy 

bude preferovat levnější zboží.  

Tab. 5. 12.: Servis u zkušebních kabin  

 

U hodnocení spokojenosti se zákaznickým servisem lze konstatovat, že téměř všechny 

zákaznice byly spokojeny podle očekávání. Kromě zákaznic s příjmem do 10 000 Kč, které 

nejméně označovaly variantu „nejvíce spokojena“.  
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Tab. 5. 13.: Příjemný personál  

 

Spokojenost s personálem byla nad očekávání hodnocena u příjmové skupiny nad 

25 000 Kč, která hodnotila personál velmi kladně. Příjmová skupina do 10 000 Kč 

s personálem nebyla až tak moc spokojena, ale pořád bylo hodnocení kladné. Zvláštností u 

příjmové skupiny 10 001 – 15 000 Kč je, že byly s personálem buď absolutně spokojeny či 

absolutně nespokojeny, podle očekávání vůbec nehodnotily personál průměrně.  

 

5.8. Swot analýza 

Obr. 5. 14.: Poziční mapa  

 

Výsledkem swot analýzy je poziční mapa. Tato mapa byla zpracována na základě 

průměrů důležitosti a spokojenosti u respondenty hodnocených faktorů. Číslice 1 označovala 

velmi kladné hodnocení a číslice 5 naopak velmi negativní hodnocení.  



 61 

Levý horní kvadrant zobrazuje faktory, u které jsou pro respondenty velmi důležité, 

ale jsou s nimi nejméně spokojeni. V našem případě se jedná o cenovou úroveň a organizace 

zboží na prodejně.  

Levý dolní kvadrant znázorňuje faktor příjemný personál, který má pro respondenty 

velmi vysokou důležitost a jsou s ním i velmi spokojeni.  

Pravý horní kvadrant představuje faktor servis u zkušebních kabinek, s nízkou 

důležitostí i spokojeností.  

A nakonec pravý dolní kvadrant zobrazuje faktor prezentace zboží ve výloze, který má 

vysokou spokojenost, ale nízkou důležitost.  

Společnost Orsay by měla tedy ještě zapracovat na organizaci zboží na prodejně, lépe 

informovat zákaznice co se kde nachází. V oblasti cenové úrovně dle názoru autorky již 

nemůže udělat více, hlavně z důvodu zdražujících se cen vstupů. Ovšem nabízí zákaznicím 

věrnostní program díky kterému mohou získat slevy.  

Dle názoru autorky je hodnocení faktoru příjemný personál, velmi důležité a může se 

jedna i o konkurenční výhodu ve srovnání s chováním personálu v ostatních prodejnách 

s oděvy.  

 

5.9. Orsay club 

Společnost Orsay nabízí pro své zákaznice věrnostní program Orsay club. Zákaznice 

se zaregistruje pomocí formuláře, který vyplní na pokladně pobočky. Má dvě možnosti, buď 

vyplní pouze rychlou registraci, kde uvede svůj e-mail, datum a podpis, poté jí na její 

emailovou adresu příjde formulář v elektronické podobě nebo vyplní celý registrační formulář 

přímo na pobočce.  

Mezi výhody Orsay clubu patří slevové poukázky na 120 Kč nebo 20% sleva na 

vybraný artikl, které zákaznicím chodí poštou domů. Poukázky na 120 Kč se dostávají buď u 

příležitosti vstupu do Orsay clubu nebo pokud uvedou své datum narození, dostávají ji jako 

slevovou poukázku k narozeninám.  

Dále dostávají klubové poukázky za nasbírané body, které se jim načítají na jejich 

orsay kartu při každém nákupu. Při utracení jedné koruny za neslevněné zboží zákaznice 

obdrží pět bodů, za nákup slevněného zboží pak tři body. Při překročení hranice 12 000 bodů 

pak dostává slevovou poukázku na 120 Kč.  

Mezi další výhody členství patří také prémiové slevy 20 % či 30% při zahájení nové 

kolekce, pak také možnost odložení tří kusů oblečení po dobu sedmi dnů nebo také sleva na 

krejčovský servis 50 Kč.  
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V posledních týdnech má vstup do orsay clubu spíše klesající tendenci. Což je 

ovlivněno převážně nabídkou věrnostních programů nejen u konkurence, ale téměř u všech 

maloobchodních prodejců a zákazník je tak doslova zahlcen kartičkami. Dalším vlivem je 

také přínos věrnostního programu, který pro zákaznici není zřejmý ihned při prvním nákupu, 

jako například okamžitá sleva a podobně.  

Další roli také hraje období, ve kterém dochází k nákupu. Například před Vánocemi je 

zájem o club klesající z důvodu, že do prodejny zamíří ve větším množství i netypičtí 

zákazníci, jako jsou muži, kteří pouze shánějí dárek pro svou ženu.  

Obr. 5. 15.: Registrace Orsay clubu  

 

Na základě dotazování bylo zjištěno, že téměř všichni respondenti jsou členy Orsay 

clubu. Někteří se do něj i během vyplňování dotazníku zaregistrovali.  
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Obr. 5. 16.: Využití poukázek clubu  

 

Z grafu výše lze vidět, že nejvíce jsou využívané poukázky za nasbírané body, které 

zákaznice obdrží přímo na pokladně po zaplacení nákupu. Tato poukázka je menšího formátu, 

takže si ji většina zákaznic uschová přímo v peněžence a předloží rovnou při příštím nákupu. 

Výhodou je, že ji tedy nezapomíná doma, jako například narozeninové či uvítací poukázky, 

které mají větší rozměr i silnější gramáž papíru.  

 

5.10. Analýza konkurence 

Pomocí písemného dotazování byly také získány informace o tom, které konkurenční 

prodejny zákazníci Orsay navštěvují. Výsledky šetření jsou uvedeny v tabulce níže.  

První místo obsadily prodejny Orsay, což je velmi pozitivní. Na druhém místě se 

umístily prodejny New Yorker. Těsně na třetím místě pak C&A. Graf níže zobrazuje 

v procentuálním vyjádření nejnavštěvovanější prodejny a sloupec „other“ pak slučuje ty 

prodejny, které byly uvedeny v četnosti menší než 5 %. 
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Tab. 5. 14.: Návštěvnost konkurence  

Návštěvnost konkurenčních prodejen 

Responses  
N Percent 

Percent of 

Cases 

Orsay 153 22,9% 67,4% 

New Yorker 74 11,1% 32,6% 

HM 72 10,8% 31,7% 

CA 73 10,9% 32,2% 

Terranova 38 5,7% 16,7% 

Reserved 37 5,5% 16,3% 

Lindex 26 3,9% 11,5% 

Mango 28 4,2% 12,3% 

Bershka 7 1,0% 3,1% 

Kenvelo 17 2,5% 7,5% 

Benetton 3 ,4% 1,3% 

Puma 3 ,4% 1,3% 

Tailly Wejl 11 1,6% 4,8% 

Zara 9 1,3% 4,0% 

Takko Fashion 25 3,7% 11,0% 

FF 7 1,0% 3,1% 

Promod 12 1,8% 5,3% 

Motivi 9 1,3% 4,0% 

Marks and Spencer 7 1,0% 3,1% 

Zebra 2 ,3% ,9% 

Private member 8 1,2% 3,5% 

Pietro Filipi 4 ,6% 1,8% 

Steilman 2 ,3% ,9% 

Camaieu 20 3,0% 8,8% 

S.Oliver 5 ,7% 2,2% 

Lacoste 1 ,1% ,4% 

Obchodya 

Gate 15 2,2% 6,6% 

Total 668 100,0% 294,3% 

a. Group 
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Obr. 5. 17.: Návštěvnost konkurence  

 

 

Na základě těchto výsledků je možno usoudit, že největšími konkurenty Orsay 

v České Republice jsou New Yorker, C&A, H&M, Terranova a Lindex.  

K získání dalších informací o konkurenci byla použita kvalitativní technika výzkumu 

– mystery shopping. Ten probíhal na pěti výše zmíněných prodejnách s cílem zjistit informace 

o interitéru prodejny, chování zaměstnanců a zákaznickému servisu a marketingových 

aktivitách.  

 

5.10.1. New Yorker 

Prodejny New Yorker jsou rozmístěny ve všech velkých nákupních centrech 

v Ostravě. Pro sběr dat byla vybrána prodejna v obchodním centru Futurum, Novinářská 6a, 

Ostrava 702 00.  

Mystery shopping proběhl dne 19. března 2012, v 15:00. Na prodejně se v tuto dobu 

pohybovalo přibližně 23 zákazníků.  

Prodejna se nachází v OC Futurum, její logo je na nákupním centru uvedeno. Prodejna 

není prezentována pomocí billboardů, letáku ani naváděcích šipek. U každého vchodu 

v obchodním centru je zobrazena mapa, proto byla prodejna i snadno k nalezení. Díky svému 

výranému červenému logu je i snadno rozpoznatelná mezi ostatními obchody. 

Prodejna má k dispozici výlohu. Aktuálně byla prezentována jarní kolekce. Figuríny 

jsou šedé barvy pouze s náznakem obličejových rysů a vlasů, působí velmi umělým dojmem. 
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Prezentované oblečení na nich vynikne barevností, ale je těžké se s touto prezentací ztotožnit. 

Jarní kolekce byla prezentována i pomocí kulatých nálepek přilepených na sklo výlohy.  

Celkové hodnocení exteriéru prodejny je spíše průměrné, jelikož upoutá velkým 

osvětleným logem a vstupní bránou, ale prezentace artiklů na figurínách není až tak poutavá.  

Prodejna je uspořádána dle oblečení pro muže a ženy. K prezentaci artiklů jsou 

použity shopy, facingové tyče a stoly. Interiér prodejny je sladěn do tmavě šedé barvy, 

prodejna působí temným dojmem, avšak díky tomu vynikne lépe barevnost oblečení. Na 

prodejně hraje moderní popová hudba. Interiér působí moderním dojmem.  

Zboží je na prodejně prezentováno dle produktové skupiny a některé i dle tématu. 

Během mystery shoppingu bylo zboží nepřehledně seřazené, věšáky různě trčely ze stojanů a 

na stolech bylo zboží různě rozházené. Všechny artikly byly viditelně označeny etiketou.  

Zakoupené zboží je možné vyměnit i vrátit do 28 dnů. Mezi služby, které prodejna 

poskytuje patří prodej dárkových poukázek a možnost odložení zboží. Doba odložení zboží je 

možná do druhého dne do 20:00. Zlevněné artikly odložit nelze.  Celkový dojem z prezentace 

sortimentu zboží je spíše negativní a to hlavně z důvodu logické neseřazenosti a nepořádku na 

prodejně.  

Personál při vstupu mystery shoppera nepozdravil, dokonce ani nebyl nikde vidět. 

Prodejce zákazníka samostatně neoslovil a mystery shopper musel prodejce sám vyhledat i 

oslovit. Přibližný počet prodejců se pohyboval okolo pěti.  

Prodejce hovořil nahlas a srozumitelně, odpovídal sice na všechny dotazy ale 

evidentně chtěl již rozhovor ukončit a působil nervózním dojmem.  Při otázce ohledně 

sortimentu, konkrétně jestli mají trička i v jiné barvě, téměř okamžitě odpověděl, že ne, avšak 

cca po 10 vteřinách odpověděl, že vlastně ano, nicméně tyto trička nemohl na prodejně najít. 

Jiné alternativy nenavrhnul a ani nenabídl dodatečný produkt. Při placení prodejce postupoval 

jako robot, pozdravil, ale dodatečný produkt nenabídl, oční kontakt vůbec neproběhl, byl 

velmi neosobní ale při odchodu z prodejny pozdravil.  

Celkový dojem z prodejce je velmi negativní. I když se snažil odpověď na dotazy, 

působil dojmem, že mu je to nepříjemné a chce se již věnovat jiné činnosti. Obsluhujícím byla 

žena. 

Při návštěvě mystery shoppera probíhala prezentace jarní kolekce, jinak žádné slevové 

či akční nabídky prezentovány nebyly. Prodejna obecně k propagaci používá nálepky ve 

výloze, plakáty ve zkušebních kabinkách, označení jednotlivých stojanů, internetové stránky 

firmy, katalog obchodního centra a celorepublikově také televizní spoty.  
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5.10.2. C&A 

Pro mystery shopping byla vybrána prodejna v obchodním centru Futurum, 

Novinářská 6a, Ostrava 702 00.  

Sběr dat proběhl 19.března 2012 přibližně v 17:30. Na prodejně bylo tu dobu asi 30 

zákazníků.   

Prodejna se nachází v zadní části OC Futurum a logo prodejny je zobrazeno na dvou 

stranách nákupního centra. Prodejna není prezentována pomocí billboardů ani naváděcích 

šipek, ale je snadno k nalezení, pokud zákazník vchází přes zadní vchod. Pokud jde přes 

vchod hlavní, může mít s nalezením prodejny problém. Prodejna je snadno rozpoznatelná od 

ostatních.  Má možnost prezentace zboží ve výloze. Ve výkladní skřini byla v době mystery 

shoppingu prezentována nová kolekce v námořnickém stylu. Výloha působí strohým dojmem 

a není nápaditá, figuríny jsou tělové barvy, vlasy mají jen naznačené stejně jako rysy 

v obličeji. Celkové hodnocení výlohy je spíše podprůměrné.  

Prodejna je rozdělena na dvě patra a je uspořádána dle oděvů pro muže, ženy a děti. 

K prezentaci zboží jsou použity shopy, facingové tyče, stoly a malé stojánky. Orientace na 

prodejně je snadná, nicméně v sekci pro ženy jsou oděvy již nesystematicky seřazeny, pouze 

dle barevnosti. Interiér prodejny je sladěn do světle žluté a bílé barvy, prodejna působí čistým, 

ale laciným dojmem. Hraje zde moderní popová hudba.  

Zboží je prezentováno podle barevného schématu a také podle značky. Na shopech a 

facingových tyčích bylo zboží pěkně seřazeno. Na stolech bylo rozházené. Všechny artikly 

byly viditelně označeny etiketou.  

Zakoupené zboží je možno vrátit i vyměnit do 30 dnů od nákupu. Prodejna nabízí 

možnost odložení zboží a nákup dárkové poukázky. Celkové hodnocení sortimentu je 

průměrné.  

Personál při vstupu mystery shoppera do prodejny nepozdravil a ani neoslovil. 

Zákazník musel oslovit prodejce sám. Přibližný počet  prodejců se pohyboval okolo čtyř. Při 

oslovení prodejce mluvil nahlas a srozumitelně, trpělivě odpovídal na dotazy a snažil se o 

oční kontakt i úsměv. V sortimentu se vyznal, ale alternativy ani dodatečný produkt nenabídl. 

K opětovné návštěvě nevyzval, ale při odchodu z prodejny pozdravil. Celkový dojem 

z prodejce je spíše pozitivní. Mystery shoppera obsluhovala žena.  

Na prodejně v době mystery shoppingu žádná akce neprobíhala. K propagaci prodejna 

používá nálepky ve výloze, reklamní letáky – sešity,  které rozesílá prostřednictvím pošty 

obyvatelům Ostravy, dále pak internetové stránky firmy, katalog obchodního centra a občas 

také spoty v rádiu.  
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5.10.3. H&M 

Mystery shopping byl proveden na prodejně v Avion Shopping parku, ulice Rudná 

3114/114, Ostrava – Zábřeh 700 30, dne 20. března 2012 přibližně v 11 hodin. Počet 

zákazníků se této době pohyboval okolo 20.  

Prodejna se nachází v části č. 1, jejíž vchod je umístěn vedle prodejny Ikea.  Logo je 

zobrazeno na budově nákupního centra. Prodejna není prezentována pomocí letáků ani 

naváděcích šipek.  

V obchodním centru není snadno k nalezení, pokud zákazník vchází hlavním vchodem 

či vstupuje  přes podzemní parkoviště. Prodejna působí „zastrčeným“ dojmem. Nicméně je 

pro zákazníky  snadno rozeznatelná, především díky výraznému červenému logu a větší 

výkladní skříni. Aktuálně byla ve výloze prezentována jarní kolekce v pestrých barvách. 

H&M používá figuríny bílé barvy pouze s náznakem rysů v obličeji a vlasů. Výloha působila 

čistým a upraveným dojmem. Celkový dojem z exteriéru je pozitivní.  

Prodejna je stejně jako C&A uspořádána do sekcí pro ženy, muže a děti. K prezentaci 

používají shopy, facingové tyče, police, stoly a plastové boxy.  

Orientace v dámském oddělení je poměrně snadná. Odděleně je prezentováno spodní 

prádlo, doplňky, aktuální módní kolekce i běžná kolekce. Celý interiér prodejny je sladěn do 

bílé barvy, což stejně jako výloha působí čistým a svěžím dojmem. Na prodejně hrála tichá 

moderní popová hudba.  

Dámský sortiment je rozdělen dle produktové skupiny a dle tématu. Při vstupu do 

prodejny je po levé straně kolekce s nejnovějšími módními trendy. Naproti této kolekce jsou 

prezentován doplňky (pásky, šátky, bižuterie, sluneční brýle apod.). Při vstupu do prodejny je 

po pravé straně křídlo kolekce většinou do práce a společenské oděvy. Vzadu vlevo je pak 

prezentována móda pro těhotné ženy, vedle ní pak sportovní kolekce a úplně vzadu je ve 

výklenku prezentováno spodní prádlo. V době mystery shoppingu bylo zboží pěkně srovnáno 

a seřazeno na prezentačních zařízeních a bylo viditelně označené etiketou.  

Zakoupené zboží je možno do 28 dnů od nákupu vyměnit či vrátit. Místo hotovosti 

však zákazník obdrží dárkovou dobropisovou kartu. Prodejna poskytuje možnost odložení 

zboží a prodej dárkových poukázek.  

Sortiment je celkově hodnocen kladně i když se pohybuje na vyšší cenové úrovni.  
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Personál při vstupu do prodejny pozdravil, zákazníka však samostatně neoslovil. 

Mystery shopper musel prodejce oslovit sám. Přibližný počet prodejců pro dámské oddělení 

byl okolo tří.  

Při oslovení hovořil prodejce nahlas a srozumitelně, ochotně odpovídal na dotazy, 

udržoval oční kontakt a snažil se zjistit dodatečné informace o tom, pro jakou příležitost chce 

zboží nakoupit. V sortimentu se vyznal, nabízel i alternativy, nenabídl ovšem dodatečný 

produkt. Mystery shoppera k opětové návštěvě nevyzval, ale pozdravil při odchodu 

z prodejny. Celkový dojem z prodejce je pozitivní. Obsluhujícím byla žena.  

V době mystery shoppingu žádná akce neprobíhala. Veškerá prezentace byla zaměřena 

na jarní kolekci. K propagaci využívají plakáty ve výlohách, stropní plakáty na prodejně, 

plakáty ve zkušebních kabinkách, internetové stránky firmy a často také využívají reklamu se 

známou osobností například Madonna a televizní spoty.  

 

5.10.4. Terranova 

Pro mystery shopping byla vybrána prodejna v OC Futurum, Novinářská 6a, Ostrava 

702 00. Sběr dat probíhal 21. března 2012 přibližně ve 14 hodin. Počet zákazníků na prodejně 

se pohyboval okolo deseti osob.  

Prodejna Terranova se nachází na hlavním trase vedoucí před obchodní centrum. 

Prodejna je snadno k nalezení při vstupu zákazníka z hlavního vchodu. Logo prodejny není 

uvedeno na nákupním centru a prodejna není ani jinak prezentována. Prodejna je hůře 

rozpoznatelná mezi ostatními obchody a to z důvodu nevýrazného loga. Nemá k dispozici 

výlohu. Figuríny stojí v přední části výlohy na místě výkladní skříně. Jsou šedé barvy pouze 

s náznakem vlasů a rysů v obličeji. Figuríny prezentovaly novou jarní kolekci. Tato 

prezentace působí laciným dojmem.  

Prodejna není uspořádána tématicky. Mezi použitá prezentační zařízení patří 

především shopy, facingové tyče a stoly. Orientace na prodejně není snadná. Oděvy jsou 

různě nesystematicky rozházené. Interiér prodejny je sladěn do tmavě šedé barvy, což působí 

temným dojmem. Na prodejně hrála hlasitá moderní popová hudba.  

Je těžké určit podle čeho je zboží na prodejně prezentováno. Mystery shopper se 

přiklání spíše dle barev a stylu. Zboží v době fiktivního nákupu bylo rozházené, nepěkně 

seřazené, shopy i facingové tyče byly přecpané zboží. Těžko se hledala správná velikost 

artiklu. Všechno zboží bylo viditelně označeno etiketou.  

Vrácení a výměna nenošeného zboží je možná do 14 dnů. Prodejna poskytuje možnost 

odložení zboží a nákup přes e-shop. Celkové hodnocení sortimentu je negativní.  
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Personál při vstupu zákazníka do prodejny nepozdravil a ani ho samostatně neoslovil. 

Na prodejně byli v té době dva prodejci. Při oslovení prodejce hovořil nahlas a srozumitelně, 

nebyl ovšem moc vstřícný a bylo na něm vidět, že se mu již nechce odpovídat na další otázky. 

V sortimentu se vyznal, ale nechtělo se mu zboží moc ukazovat, pouze odkázal, že takové 

sukně mají „tam v rohu“ apod. S výběrem zboží tedy moc neporadil a jiné varianty či 

dodatečný produkt nenabídl. Při odchodu zákazníka z prodejny nepozdravil.  

Celkový dojem z prodejce je velmi negativní. Obsluhujícím byla žena.  

 V době mystery shoppingu neprobíhala žádná marketingová akce. K propagaci 

prodejna používá především stropní plakáty a katalog obchodního centra.  

 

5.10.5. Lindex 

Mystery shopping pro prodejnu Lindex byl proveden v Avion shopping parku, ulice 

Rudná 3114/114, Ostrava – Zábřeh, 700 30, dne 20. března 2012 přibližně v 12 hodin 30 

minut.  

Počet zákazníků se v té době pohyboval okolo 25 osob.  

Prodejna se nachází v části č. 2, jejíž vchod je situován směrem k tramvajím. Je dobře 

dostupná také z pozdzemního parkoviště. Logo Lindex je zobrazeno dvakrát na nákupním 

centru. Prodejna byla prezentována pomocí billboardu umístěným před vstupem od 

tramvajové zastávky, který upozorňoval na Gwyneth Paltrow, která se stala tváří Lindex pro 

jarní kolekci.  

Prodejna je snadno rozpoznatelná, má k dispozici velkou výlohu, kde je aktuálně 

prezentována jarní kolekci s Gwyneth Paltrow. Výkladní skříň působí luxusním a čistým 

dojmem. Figuríny jsou černé barvy pouze s náznakem rysů v obličeji a vlasů.  

Prodejna je uvnitř uspořádána tématicky pro ženy a děti. K prezentaci jsou použity 

shopy, facingové tyče, stoly, police a plastové boxy. Orientace na prodejně je snadná. Celá 

prodejna je sladěno do tmavě šedé a bílé barvy, působí čistým dojmem. Hraje zde moderní 

popová hudba.  

Zboží na prodejně je prezentováno dle tématu a produktové skupiny. Ihned u vchodu 

se prezentuje dražší a módní zboží. Na levém křídle prodejny jsou prezentovány doplňky – 

bižuterie, šátky, sluneční brýle, punčochy, ponožky a spodní prádlo. Zboží bylo seřazeno a 

pěkně uloženo, kromě slevového stojanu, který byl umístěn v zadní části prodejny. Všechno 

zboží bylo viditelně označeno etiketou.  

Zakoupené zboží je možno do 14 dnů vrátit či vyměnit. Prodejna nabízí možnost 

odložení zboží, vyzvednutí zboží objednaného přes e-shop či zakoupení dárkové poukázky.  
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Sortiment je kvalitní, mají zde pěkný výběr, ale dražší.  

Personál při vstup mystery shoppera pozdravil, z vlastní iniciativy ho však neoslovil. 

Počet prodejců pro dámské oddělené čítal dvě osoby.  

Při oslovení prodejce hovořil nahlas a srozumitelně, na všechny dotazy odpověděl a 

v sortimentu se vyznal. Bohužel nenavrhoval jiné alternativy a ani dodatečný produkt a to i 

přesto, že zde mají poměrně široký sortiment a daly by se zkombinovat různé doplňky.  

Při odchodu zákazníka podzravil. Celkový dojem z prodejce je průměrný, nebyl příliš 

aktivní. Obsluhujícím byla žena.  

V době mystery shoppingu probíhala na prodejně propagace jarní kolekce s Gwyneth 

Paltrow. Akce byla prezentována ve výloze velkým plakátem s fotkou herečky v oblečení 

Lindex a na prodejně byla prezentována pomocí menších plakátů přímo u stěny, kde byla tato 

kolekce vystavena. Navíc byl i před vchodem do nákupního centra velký billboard 

upozorňující na tuto akci.  

Lindex obecně k propagaci používá plakáty ve výloze, reklamy se známou osobností, 

internetové stránky firmy, katalog obchodního centra, prezentaci zboží na internetových 

serverech a v dámských časopisech.  

 

5.10.6. Celkové zhodnocení konkurence Orsay 

Na základě výsledků mystery shoppingu lze obecně říci, že konkurence nabízí 

podobný produkt, ale je téměř vždy problém s personálem a nabídkou produktu.  

Nejhůře se personál choval v Terranově a New Yorkeru, kde bylo evidentní, že 

zákazník rovná se někdo, kdo zde není vítán. Lze říci, že tento problém najdeme téměř 

v každém obchodě v České Republice. Málokterá firma dává zaměstnancům do popisu práce 

aktivně komunikovat se zákazníkem a nabízet mu dodatečný produkt či radu. Společnost 

Orsay na toto dává důraz, proto se zde zaměstnanci snaží zákazníkovi vyhovět tak, aby byl 

spokojený a rád se vracel. Což je dle názoru autorky velká konkurenční výhoda pro Orsay. 

V oblasti prezentace produktů na prodejně dopadla nejhůře asi Terranova, kde se ve 

zboží opravdu nedalo vyznat. Jinak má každá prodejna svůj specifický systém prezentace, 

který také záleží na velikosti prodejny. Nejlépe má prezentaci zboží vyřešenou New Yorker, 

který využívá zejména facingové tyče díky kterým je produkt viditelný z přední části a 

zákazníka tak lépe upoutá a prohlédne si téměř celou kolekci během chvíle.  

Co se týká výlohy, tak žádný ze zkoumaných konkurentů již nevyužívá tradiční 

figuríny, kteří vypadají jako skuteční lidé, což je dáno celosvětovým trendem. Podobné typy 

figurín používají i značkové obchody jako Yves Saint Laurent či Versace. Příprava takovéto 
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výlohy sice zabere méně času, ale není tak propracovaná  a reálná jako využití klasických 

figurín. Na základě primárního výzkumu je vidět, že zákazice Orsay hodnotí velmi pozitivně 

prezentaci ve výloze, kdy jsou využity právě klasické figuríny. Můžeme proto považovat 

prezentaci ve výloze za další konkureční výhodu.  Navíc Orsay využívá si poměrně dost 

dekoračních prvků jako jsou židle, lampióny, linoleum či emotivní plakáty podtrhující celou 

prezentaci.  

V oblasti marketingové komunikace je na tom nejlépe Lindex a H&M, kteří jsou 

neustále vidět. Oba dva řetězce často využívají známých osobností ve svých reklamách, což 

zvyšuje image značky. Dále používají reklamu v televizi a billboardy. Jedním 

z nějdůležitějších prvků marketingové komunikace je, že oblečení značek Lindex a H&M 

často vybírají redaktoři módní časopisů a serverů k propagaci určitého módního hitu či stylu.  

Jsou potom například prezentováni na serveru www.prozeny.cz, který je součástí 

www.seznam.cz, který denně otevřou tisícovky lidí a tyto společnosti mají reklamu prakticky 

zdarma.  
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Společnost Orsay působí na českém trhu řadu let a za tu dobu se zařadila mezi stálé 

značky. Nicméně s přílivem nových konkurentů, kteří investují do reklamy a prezentace 

svých výrobků se Orsay dostala do pozadí s image obchodu s dražším a nezajímavým zbožím 

či s oblečením pouze pro starší ženy.  

Autorka proto navrhuje pro Orsay marketingovou strategii vycházející ze 

známého sloganu „Thank God I´m a woman“. Cílem marketingového sdělení je komunikovat, 

že móda Orsay se hodí pro každou ženu v každém věku, a že s outfitem Orsay je žena 

trendová, šik, elegantní, atraktivní a hlavně ženská. Cílem marketingové strategie je hlavně 

ukázat ženám jaké produkty Orsay nabízí,  získání nových zákazníků a odlišení se od 

konkurence. Prezentace produktu je důležitá vzhledem k současnému způsobu 

merchandisingu, kdy zákaznice musí strávit na prodejně velmi dlouhou dobu, aby si všechny 

produkty prohlédla, a na to většina žen nemá v dnešní době čas. Při získávání nových 

zákaznic by se Orsay měla zaměřit nejen na cílovou skupinu pracující 23 – 40 let, ale 

například i na těhotné ženy jako úplně nový segment zákaznic.  

Na základě výsledků situační analýzy vnitřního i vnějšího prostředí společnosti Orsay 

byly navrhnuty opatření v rámci marketingového mixu, které povedou k implementaci 

marketingové strategie.  

Pokud společnost Orsay návrhy akceptuje, může dospět především ke zviditelnění 

svých produktů, přílivu nových a udržení si stávajících zákazníků a navýšení obratu resp. 

zisku.   

 

6.1. Produktová strategie 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že zákaznice nejčastěji v Orsay nakupují tričko, top či 

halenku nebo oděv do práce. Naopak postrádají oblečení větších velikostí, spodní prádlo, 

plavky a večerní šaty či topy.  

Dle názoru autorky je nejčastějším nákupem tričko, protože je to také nejjednodušší. 

Zákaznice si produkt vyzkouší a sama si také určí jestli jí artikl sedí nebo ne. Pokud ji 

personál dále nenabídne žádné doplňky či kalhoty, odchází pouze s jedním artiklem. Cílem 

společnosti Orsay je, aby zde zákaznice nakoupila celý outfit tzn. také utratila větší částku 

peněž, ale zároveň byla spokojena s tím, jak dobře vybrala a oblečení jí ladí.  

Proto navrhuje rozšíření a také zpestření sortimentu.  

6. Návrh marketingové strategie 
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Autorka navrhuje vytvoření speciální kolekce triček Orsay v různých barvách. Logo 

Orsay by mělo být zvýrazněno kamínky či stříbrnou barvou. Cena triček by se pohybovala 

okolo 249 Kč. Cílem těchto triček by byl jednak propagační, kdy zákaznice sama dává najevo, 

jakou značku nosí a také si takový artikl mohou koupit i zákaznice, které nedisponují velkým 

množstvím finančních prostředků, proto by si celý outfit nekoupily a odešly by bez nákupu, 

ovšem u tohoto trička je zaujme hlavně cena a proto si ho koupí s dobrým pocitem, že ušetřily 

a navíc budou opět propagovat značku Orsay.  

Dále autorka navrhuje pomocí podpory prodeje či speciální akce podpořit nákup 

kostýmků do práce. Kampaň by probíhala běhěm 14 dnů, a podstatou by byl nákup celého 

kostýmku a sleva na košili či halenku. Tím by byl docílen prodej více kusů najednou a 

zvýšení obratu. Navíc konkurenční prodejny takovéto produkty vůbec nenabízí, čímž by se 

Orsay ještě navíc propagací takové akce, zcela odlišila.  

V oblasti rozšíření sortimentu by se autorka zaměřila na kolekci spodního prádla a 

kolekci večerních šatů. Kolekci spodního prádla by představovalo dvacet kompletů – 

podprsenka, kalhotky v různých odstínech a střihových provedení. Podle poptávky a 

prodaných kusů by se kolekce buď rozšířila či stáhla. Cena kompletu by se pohybovala 

v rozmezí 500 – 600 Kč.  

Na základě pozorování a dialogem se zákazníky byl zjištěn problém s načasováním 

prodeje párty kolekce a plesových šatů. Tato kolekce na prodejny přichází začátkem 

listopadu, kdy není téměř žádná poptávka po těchto produktech. Koncem prosince většina 

těchto artiklů zlevní a vyprodá se. V lednu a únoru pak začínají chodit zákaznice s tím, že by 

chtěly šaty na ples, ale ty už na prodejnách nejsou k dispozici. Proto autor navrhuje posunutí 

termínu zaslání plesového zboží na prodejny a také posunutí termínu jeho zlevnění. Navíc by 

v lednu mohla na prodejny přijít speciální kolekce luxusních plesových šatů, které by byly 

v omezeném množství, tak aby byla jejich nositelka originální a eliminovala se možnost 

situace, kdy na plese má více osob stejné šaty.  
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Obr. 6. 1.: Ukázka plesových šatů  

 

Zdroj: 

<http://www.google.cz/imgres?start=127&hl=cs&biw=1024&bih=509&addh=36&tbm=isch

&tbnid=7fDw9PYPjTpnMM:&imgrefurl=http://linkuj.czD4http://www.luxurymag.cz/data/cl

anky/2009-02/clanek00263/title_clanek00263.jpg>  (2. 4. 2012) 

 

Na prodejny by přišlo celkem 8 modelů  pouze po jednom kuse z každé velikosti, což 

celkově dává 40 kusů.  Šaty by byly propracovány do nejjemnějších detailů. Cena šatů by se 

pohybovala od 2 000 – 4 000 Kč. K těmto šatům by byly k dispozici i „psaníčka“ a bižuterie.  

Výsledkem této nabídky by bylo navýšení obratu, nabídnutí specifického produktu, 

kterým by se Orsay odlišila od svých konkurentů a uspokojila by poptávku, která se zde 

každoročně objevuje.  

Co se týká větších velikostí, tak autorka navrhuje pouze u artiklů, které jsou poptávané 

většinou zákaznic, například trenčkoty, koženkové bundy, saka, saténové halenky, vyrobit i 

velikosti 44.  

Pro získání nových zákaznic bylo společnosti Orsay navrhnuto oslovit segment 

těhotných žen a vytvořit pro ně specifickou kolekci, která by byla vyrobena z příjemných 

materiálů jako bavlna a viskóza. Střihy by byly volné a splývavé. Kolekce by obsahovala 

trička, kalhoty (s gumou v pase), tuniky a šaty. Orsay již takové produkty v podstatě vyrábí, 

ale jejich cílená prezentace by přilákala do prodejny právě tyto těhotné ženy, které by zde 

jinak nepřišly. Na prodejně by byla tato kolekce prezentována odděleně od ostatních a 

označena štítkem „Pregnant“ a plakátem s těhotnou modelkou v outfitu Orsay.  

V oblasti prezentace produktu na prodejně, která patří ke slabším stránkám společnosti 

Orsay na základě odpovědí respondentů, autorka navrhuje proto v prní řadě snížení počtu 

artiklů na shopech. Pro zákazníka tak bude snadnější prohlídka zboží, nebude muset 



 76 

z přecpaného shopu, který nejde ani srovnat, vytahovat artikl násilím. Bude si snáze hledat 

svoji velikost a také prodejna bude působit upravenějším dojmem. Na zákazníka také působí 

psychologicky, když vidí méně zboží, a také „poslední“ kus  vybraného zboží, většinou 

uskuteční nákup ihned. Artikly, které by byly ze shopu odstraněny, by byly uschovány 

v sociální místnosti a průběžně by byly jimi doplňovány shopy.  

V oblasti prezentace zboží ve výloze má Orsay konkurenční výhodu a měla by tak i 

nadále pokračovat a propracovávat své výlohy do detailů.  

V rámci produktové strategie autorka také navrhuje zavedení internetového obchodu 

pro Českou republiku. Tento e-shop by byl řízen centrálou ve Wroclawi, kde se nachází i 

sklad, takže je zde předpoklad pro okamžitou informovanost o stavu zásob na skladě. Zvýší se 

tím hlavně zákaznický komfort při nakupování. Oblečení, které by zákaznicím nesedělo by 

bylo možné vyměnit či vrátit do 30 dnů od obdržení zásilky na kterékoliv prodejně. 

 

6.2. Cenová strategie 

Ze swot analýzy vyplynulo, že zákaznice jsou nejméně spokojeny s cenou, která je pro 

ně velmi důležitá. 

Společnost Orsay s příchodem nové kolekce Jaro/Léto 2012 ceny svých produktů 

lehce navýšila. V průměru o 5 – 10 %. Z důvodů zvyšujících se cen vstupů při výrobě oděvů, 

autorka tento krok považuje za správný a navrhuje udržet toto lehké zvýšení cen. 

Pro zákaznice, které nejsou s cenou spokojeny, pak navrhuje více propagovat Orsay 

club a jeho výhody, kam patří hlavně slevové poukázky, což toto navýšení cen bude 

kompenzovat.  

Navíc bude tato cenová strategie podpořena i komunikační strategií, která Orsay 

v očích zákazníků vyzdvihne a budou poté i tyto ceny akceptovat.  

 

6.3. Komunikační strategie 

Inzerce v médiích  

Z výsledků analýzy vyplynulo, že marketingový projekt v časopise ELLE neměl téměř 

žádný efekt. Tuto kampaň zákaznice z 85,5 % vůbec nezaregistrovaly. V oblasti prezentace 

Orsay v jiných módní či dámských časopisech jde spíše o sporadickou záležitost, navíc se 

prezentované artikly opakují v každém vydání a bývají proto neaktuální. Nejvíce jsou 

produkty Orsay prezentovány v časopise Fashion, který čtenářkám radí jak a kde se stylově 

obléknout. Nevýhodou je, že tento časopis čte minimum zákaznic Orsay.  
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Z výzkumu dále vyplynulo, že nejčtenějším  časopisem je Cosmopolitan, který také 

odpovídá cílové skupině zákaznic Orsay. Cena inzertní dvoustrany je na téměř stejné úrovni 

jako ve výše zmiňovaném ELLE, ale čtenost je přibližně o 100 000 osob větší.  

Pokud by společnost Orsay měla v úmyslu další marketingovou kampaň pro Českou 

Republiku, měla by si vybrat časopis Cosmpolitan, který je zárukou udržení jisté image a také 

větší čtenosti a tím pádem i většího povědomí o kampani.  

Autorka navrhuje také speciální inzertní projekt v časopise Cosmopolitan. Podstatou 

by byla brožurka o rozměru A6 vložená do tohoto časopisu. Obsahovala by stručný popis 

firmy, nástin toho co znamená prezentace ve stylu „colour stories“, informaci o tom, kdy 

„colour stories“ na prodejny přicházejí a ukázky z následujících kolekcí. Byly by zde popsány 

výhody Orsay clubu a poukaz na slevu 20 %  na celý nákup při registraci do Orsay clubu.  

Cílem této akce by bylo zvýšit známost značky, upozornit na zboží a způsob jeho 

organizace na prodejně, nábor zákaznic do Orsay clubu a zvýšení obratu prodejen.  

Návrh a tisk tohoto letáku by si společnost Orsay musela obstarat sama. Hrubým 

odhadem okolo 2 Kč za kus.  

Podle inzertního ceníku časopisu Cosmopolitan vychází vložení letáku na 0,6 Kč/ks. 

Navíc se platí ještě plastová fólie a to 2 Kč/ks. Jelikož údaj o vydaném nákladu nebyl 

k dispozici, odhadem se bude pohybovat okolo 60 000 ks. Celková cena za tuto reklamní 

kampaň činí 144 000 Kč. I kdyby se cena barevného tisku letáku Orsay navýšila, pořád vyjde 

tento druh inzerce finančně lépe než inzertní dvoustrana v časopise Cosmopolitan či ELLE. 

Navíc si čtenářky vždy všimnou, že je k časopisu něco přiloženo, pokud je obalený fólií.  

 

 

Public relations 

V rámci dosavadní komunikační strategie cílené public relations neprobíhalo. Autorka 

navrhuje více spolupracovat s módními časopisy a servery. Posílat jim aktuální informace o 

kolekci a tiskové zprávy. Toto by měla na starosti centrála ve Wroclavi, která by tiskovou 

zprávu přeložila také do polštiny, maďarštiny, slovenštiny a slovinštiny a zaslala do 

vybraných médií. Pro Českou Republiku by se informace a tiskové zprávy zasílaly do 

časopisů Cosmpolitan, Joy, Marianne, Ona Dnes a na internetové servery www.prozeny.cz a 

www.novinky.cz/zena.  Samozřejmostí by byla publikace informací a zpráv na facebooku 

Orsay pro Českou Republiku.  

Další kapitolou je pak účast na módních přehlídkách pořádajících obchodním centrem. 

Nákupní centrum Futurum žádné takové přehlídky zatím neuskutečnilo. Pobočka Orsay 
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Futurum 359 propůjčila oděvy pro akci Kreativní žena, pořádanou stránkami 

www.modajakoumeni.cz, která probíhala v listopadu 2011 v Park Inn. Hlavní stylistkou a 

protagonistkou akce byla Inéz Bohdanová Bortóliová. Tato akce měla veliký úspěch a 

prakticky na druhý den proudily do prodejny Futurum 359 zákaznice s přáním koupit 

prezentované modely.  

Pokud by se takové akce uskutečnily znova, autorka doporučuje společnosti Orsay 

zúčastnit se, protože jde o velmi kvalitní a hlavně neplacenou formu propagace produktu.  

 

POP materiály 

V rámci podpory prodeje by bylo vhodné se zaměřit na vizuální prezentaci produktů 

v rámci colour stories. A to hlavně z důvodu, že 2/3 nákupních rozhodnutí jsou realizovány 

v místě prodeje. Z výsledků analýzy vyplynulo, že se na prodejně nacházejí POP materiály. 

Jedná se především o stropní plakáty, označení cedulkou stojanů s akčním zbožím a  textilní 

plakáty, které prezentují danou kolekci a jsou na prodejně a mění se dvakrát ročně.  

Vzhledem k tomu, že né každá nová colour story je prezentována pomocí POP 

materiálů a také, že zákaznice nehodnotily kladně uspořádání artiklů na prodejně, autorka 

navrhuje, využít u každé colour story tzv. look book. Jedná se o katalog, ve kterém by byla 

vyfocena modelka v modelech dané „colour story“. Na prodejně, by bylo podstatou  ukázat 

zákaznici, jaké artikly se v dané „colour story“ nacházejí a jak je možno zkombinovat do 

pěkného outfitu.  

Look book by byl umístěn na polici u každé colour story ve výše prsou, tak aby si ho 

každá zákaznice všimla.  

Pro klubové zákaznice by navíc byl zaslán newsletter s elektronickým vydáním look 

booku každých 14 dní. V přílohách je pak uvedena ukázka možného návrhu Look Booku. 

V budoucnu by se pak katalog prezentoval elektronicky na dotykové obrazovce 

v prostoru zkušebních kabinek, kde by si zákaznice sama zvolila „colour story“ a nabídku 

modelů.  

 

Věrnostní program 

V rámci věrnostního programu autor navrhuje pouze změnu ve využitelnosti 

klubových poukázek, které zákaznice obdrží poštou. Stále častěji se objevují případy, kdy 

zákaznice obdrží poukázku na 120 Kč slevu či 20 % slevu na oblíbený „kousek“, a s cílem 

maximálně ušetřit si vybere jeden artikl v hodnotě například 150 Kč, který si po slevě koupí 

za 30 Kč. Pro společnost Orsay to má téměř nulový vliv na obrat. Autor proto navrhuje zasílat 
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poukázky, které by neobsahovaly slevu 120 Kč, ale například při nákupu jednoho artiklu sleva 

10 %, při nákupu dvou artiklů sleva 20 % a při nákupu tří artiklů sleva 25 %. Toto by 

zákaznice lépe motivovalo k nákupu co největšího počtu zboží a také by  vybíraly i dražší 

artikly.  

 

Reklama 

Pro Českou Republiku společnost Orsay zatím žádnou reklamní kampaň v televizi či 

rozhlase neprezentovala a dle názoru autora by to ani nebylo efektivní vzhledem k cenám 

reklamních spotů v televizi.  

Další formou reklamy, kterou Orsay doposud nevyužila je venkovní reklama na 

billboardech či citylights. Tato reklama je z hlediska efektivnosti daleko vhodnější pro využití 

k prezentaci produktů Orsay. Ke zvýraznění kampaně by pomohla spolupráce s celebritou, 

která by byla nafocena v modelech Orsay. Mohlo by se jednat buď o kampaň pouze pro 

Českou Republiku, potom by se „tváří“ Orsay stala populární česká osobnost, například 

Taťána Kuchařová,  Jitka Čvančarová, Zuzana Vejvodová či Taťána Vilhelmová. 

Pokud by tato marketingová kampaň byla řízená z centrály v Německu, mohla by se 

„tváří“  Orsay stát například Scarlett Johansson, Jessica Alba nebo Natalia Portman. 

Zákaznice by se poté lépe ztotožnily s produktem, došlo by k navýšení poptávky i 

obratu.  

Obr. 6. 2.:Návrh kampaně s celebritou  

 

Zdroj: <http://zabava.dama.cz/clanek.php?id=10123>, upraveno autorem (17. 4. 2012) 
 

Online komunikace 

Vzhledem k velké využívanosti a oblibě facebooku autorka navrhuje zřídit 

facebookovou stránku Orsay přímo pro Českou Republiku. To by umožňovalo získat zpětnou 

vazbu přímo od zákaznic, které by pomocí tlačítka „to se mi líbí“, mohly hodnotit jednotlivé 

modely či „colour stories“. Dále by také získávaly aktuální informace o akcích a slevách.  
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6.4. Orientační rozpočet 

Autorka vyčíslila pouze orientační rozpočty pro implementaci některých 

navrhovaných opatření.  

 

Produktová strategie 

Tab. 6. 1.: Rozpočet - produkt  

Artikl Průměrná prodejní cena/ks Příjem z prodeje 20 ks 
Propagační trička Orsay 249 Kč 4 980 Kč 
Spodní prádlo - komplet 550 Kč 11 000 Kč 

Plesové šaty 3 000 Kč 60 000 Kč 
 

Vyčíslení zisku nebylo možné z důvodu neznalosti výrobních nákladů společnosti 

Orsay.  

Komunikační strategie 

Tab. 6. 2.: Rozpočet - komunikace  

Akce Orientační náklady 
Inzerce - Cosmopolitan 144 000 
Celebrita v reklamě 400 000 

 

V položce celebrita v reklamě, je zahrnuto focení, styling celebrity a honorář, který  se 

ale může lišit podle vybrané osobnosti. Navíc je zde třeba i počítat s náklady na návrh 

a tisk propagačních materiálů a jejich instalace ve všech prodejnách Orsay v ČR.  
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Cílem práce bylo navrhnout efektivní marketingovou strategii a kroky k její 

implementaci na základě změn marketingového mixu, pro maloobchodní jednotku Orsay. 

Tento cíl se podařilo naplnit v rámci opatření v produktové, cenové a komunikační strategii.  

Na základě výsledků analýzy sekundárních a primárních dat byly navrhnuty opatření 

uvedené níže.  

Mezi nejdůležitější návrhy v oblasti produktové strategie patří rozšíření sortimentu o 

kolekci propagačních triček Orsay, spodní prádlo, plesové šaty a kolekci „Pregnant“.  Dále 

zavedení internetového obchodu pro Českou Republiku, který by byl řízen centrálou ve 

Wroclawi.  

V rámci cenové strategie se firmě doporučuje zůstat v u cen, které lehce navýšila a to 

především z důvodu růstu výrobních nákladů a daně. Nicméně se také doporučuje více 

propagovat Orsay club a jeho výhodné slevové poukázky, které umožní zákaznicím alespoň 

zčásti toto navýšení kompenzovat.  

Návrhy pro komunikační strategii zahrnují celou sféru využití prostředků ke 

komunikaci se zákazníkem.  

Pro klasickou reklamu resp. reklamní kampaň  se společnosti Orsay doporučuje využít 

„tváře“ známé osobnosti, například Taťány Kuchařové, Jitky Čvančarové, Zuzany Vejvodové 

či Taťány Vilhelmové.  

Pro reklamu v médiích bylo navrhnuto využití časopisu Cosmopolitan, hlavně díky 

čtenosti a ceně inzerce.  

V rámci public relations je důležité zasílat předem informace a tiskové zprávy do 

vybraných médií a internetových serverů a to hlavně z důvodu aktuálnosti.  

Pro komunikaci přímo v místě prodeje byl navrhnut nový POP materiál a to tzv. look 

book, neboli katalog produktů pro danou „colour story“, který by byl k dispozici zákazníkům 

a díky němu by si mohli lépe vybrat a zkombinovat produkty Orsay.  

V rámci online komunikace bylo navrhnuto založení facebookových stránek Orsay pro 

Českou Republiku, které by umožňovaly okamžitou interaktivní komunikaci se zákazníky.  

Výsledkem implementace těchto opatření bude pro společnost Orsay představovat 

příliv nových i stávajících zákazníků v důsledku odlišení se od konkurence zajímavou 

nabídkou i formou marketingové komunikace. A v neposlední řadě také navýšení zisku, což 

představuje stěžejní cíl fungování celého podnikatelského procesu.  

7. Závěr 
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aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

B2C  business to customer 

B2B  business to business 

ČBA  Česká bankovní asociace 

DPH  daň z přidané hodnoty 

GSL  General Logistics Systems 

HDP  hrubý domácí produkt 

Kč  korun českých 

PR  public relations 

resp.  respektive 

tzv.   takzvaně 
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Příloha č. 1 – Letáčky k akci bundy a džíny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 - Dotazník 

 

DOTAZNÍK 
Dobrý den, 
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže při zpracovávání diplomové práce. 
Snahou společnosti Orsay je mít spokojené zákaznice, které se budou rády vracet, a proto bych ráda znala právě Váš názor, který může 
významně pomoci najít a odstranit případné nedostatky.  
Dotazník je anonymní.  
Děkuji Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 
                                                 Bc.Petra Nováková 
Pokud není uvedeno jinak, odpovídejte prosím zakroužkování pouze jedné možnosti. 
 
 
1. Uveďte prosím, které obchody s dámskou módou znáte: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Uveďte prosím 3 obchody s dámskou módou, které navštěvujete nejčastěji: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
3.  Obchody Orsay navštěvujete: 
3.1. jsem zde poprvé 
3.2. jednou týdně 
3.3. 1-2  měsíčně 
3.4. 1-2 čtvrtletně 
3.5. 1-2 za půl roku 
3.6. 1-2 za rok 
 
4. Jaký druh oblečení v Orsay nejčastěji nakupujete: 
4.1. kabát, bundu 
4.2. kalhoty + sako (oděv do práce) 
4.3. košile 
4.4. tričko, top, halenka 
4.5. kalhoty, džíny 
4.6. šaty 
4.7. doplňky – pásek, šátek, bižuterie apod. 
 
5. V sortimentu Orsay nejvíce postrádáte:  
5.1. plavky 
5.2. spodní prádlo 
5.3. večerní šaty, topy 
5.4. větší výběr doplňků (kabelky, pásky, šátky) 
5.5. jiné:………………………………………… 
 
6. Z nabídky služeb Orsay jste využila: (možnost, zakroužkovat i více odpovědí) 
6.1. vrácení/výměna zboží 
6.2. zkracování kalhot 
6.3. objednávání zboží ze skladu 
6.4. rezervace na jiné prodejně 
6.5. nákup dárkové poukázky 
6.6. nic 
 
7. Ohodnoťte,  jak jsou pro Vás důležité tyto faktory. (1-nejvíce důležitý, 5 – absolutně nedůležitý).  
                
      1   2   3   4   5 
7.1.Prezentace zboží ve výloze           
7.2. Organizace zboží na prodejně                      
7.3. Cenová úroveň zboží                   
7.4. Servis u zkušebních kabinek       
7.5. Příjemný personál       

 
8. Ohodnoťte, jak jste spokojena s těmito faktory. (1- nejvíce spokojena, 5 – absolutně nespokojena) 
      1   2   3   4   5 
8.1. Prezentace zboží ve výloze       
8.2. Organizace zboží na prodejně      
8.3. Cenová úroveň zboží       
8.4. Servis u zkušebních kabinek       
8.5. Příjemný personál       



 

9. Jste členka Orsay clubu? 
9.1. ano 
9.2. ne 
 
10. Využila jste některou z poukázek Orsay clubu? (možnost, zakroužkovat i více odpovědí) 
10.1. Uvítací, sleva 120 Kč 
10.2. Narozeninová, sleva 120 Kč 
10.3. sleva 20 % na vybraný atrikl 
10.4. poukázka za nasbírané body 
10.5. jiná akce, např: 20% vánoční sleva, pre-sale 30 %. 
10.6. nevyužila jsem 
 
11. Jaké druhy reklamní aktivit Orsay jste zaznamenala? (možnost, zakroužkovat i více odpovědí) 
11.1. inzerce v tisku 
11.2. rozdávání letáků v obchodním centru 
11.3. reklama na internetu 
11.4. Orsay facebook 
11.5. email newsletter 
11.6. žádné 
 
12. Jaké dámské časopisy a internetové servery čtete? Uveďte aspoň 3.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
13. Zaregistrovala jste inzerci Orsay v časopise ELLE? 
13.1. ano, zboží jsem si šla koupit na prodejnu 
13.2. ano, zboží jsem si prohlédla, ale nekoupila 
13.3. ano, ale zboží mne nezaujalo 
13.4. nezaregistrovala jsem 
 
14. Uvítala by jste možnost nákupu zboží Orsay přes e-shop? 
14.1 ano 
14.2 ne 
 
15. Doplňte do věty slovo, které se podle Vás nejvíce odpovídá: 
15.1. Móda Orsay se hodí pro……………………………… 
15.2. Žena, která obléká módu Orsay je……………………. 
15.3. Když se řekne Orsay, vybavím si......................barvu. 
 
16. V jaké věkové kategorii e pohybujete: 
16.1. 15 – 20 let 
16.2. 21 – 30 let 
16.3. 31 – 40 let 
16.4. 41 – 50 let 
16.5. nad 50 let 
 
 
17. Váš měsíční příjem se pohybuje v intervalu: 
17.1. do 10 000 Kč 
17.2. 10 001 – 15 000 Kč 
17.3. 15 001 – 20 000 Kč 
17.4. 20 001 – 25 000 Kč 
17.5. nad 25 000 Kč 
 
18. Vaše nejvyšší dosažení vzdělání: 
18.1. základní 
18.2. středoškolské  - vyučena 
18.3. středoškolské s maturitou 
18.4. vysokoškolské 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Záznamový arch 

Záznamový arch 

Týden Akce Stručný popis Cíl 
Propagační 
materiály 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Scénář mystery shoppingu konkurence 

Scénář mystery shoppingu konkurence  

Prodejny: New Yorker, C&A, H&M, Terranova, Lindex 

Datum: 

Čas: 

Přibližný počet zákazníků na prodejně: 

 

Exteriér: 

Kde se prodejna nachází?............................................................. 

Je logo prodejny uvedeno na nákupním centru? ANO/NE 

Je prodejna prezentována podle billboardů, letáků či naváděcích šipek? ANO/NE 

Je prodejna snadno k nalezení v obchodním centru? ANO/NE 

Je okamžitě rozpoznatelná? ANO/NE 

Má prodejna k dispozici výlohu? ANO/NE 

Co je ve výloze aktuálně prezentováno? Popis: 

 

Jakým dojmem výloha působí? Popis: 

 

Interiér 

Je prodejna uspořádána tématicky? ANO/NE 

Jaké typy zařízení je použito k prezentaci zboží?  

• Shopy (podlouhlé stojany) 

• Facingové tyče 

• Police 

• Stoly 

• Vitríny 

Je orientace na prodejně snadná? ANO/NE 

Do jakých barev je sladěn interiér prodejny (stropy, stěny, podlaha, prezentační zařízení)? 

……………………………………………………………… 

Jakým dojmem prodejna působí? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Hraje na prodejně hudba? ANO/NE 

Jaký typ hudby? ………………………………………………………………………………. 



 

 

Sortiment 

Jakým způsobem je zboží prezentováno? 

• Dle barev:………………………………….. 

• Dle produktové skupiny:…………………… 

• Dle outfitu:…………………………………. 

• Dle tématu:………………………………….. 

Bylo zboží pěkně uloženo a seřazeno na preztačních zařízeních? ANO/NE 

Bylo zboží viditelně označeno etiketou? ANO/NE 

Je možno zakoupené zboží: 

• Vyměnit 

• Vrátit 

• Vyměnit i vrátit 

Označte služby, které prodejna poskytuje: 

• Doplňkový prodej 

• Servis u zkušebních kabinek (odebírání vyzkoušeného zboží, jiné velikosti apod.) 

• Věrnostní program 

• Dárkové poukázky 

• Krejčovský servis 

• Nákup přes e-shop 

• Možnost odložení zboží (max. doba:…………………………….) 

Celkové hodnocení sortimentu   1 2 3 4 5 

 

Personál 

Pozdravil personál při vstupu do prodejny? ANO/NE 

Oslovil prodejce samostatně zákazníka? ANO/NE 

Za jak dlouho prodejce oslovil zákazníka? 

• Ihned 

• Do 3 minut 

• Do 6 minut 

• Při zkoumání zboží 

• Zákazník musel oslovit sám 

Přibližný počet prodejců na prodejně:……………………………………………………. 



 

Hovořil prodejce nahlas a srozumitelně? ANO/NE 

Byl ochoten odpovědět na všechny dotazy? ANO/NE 

Byl vstřícný a udržoval oční kontakt? ANO/NE 

Vyznal se v sortimentu? ANO/NE 

Poradil s výběrem zboží? ANO/NE 

Navrhnul i jiné alternativy? ANO/NE 

Nabídl dodatečný produkt? ANO/NE 

Vyzval prodavač k opětovné návštěvě prodejny? ANO/NE 

Pozdravil při odchodu zákazníka z prodejny? ANO/NE 

Obsluhoval: Muž / žena 

 

Marketing 

Probíhá na prodejně momentálně nějaká akce? ANO / NE 

Popis:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

K propagaci prodejna (daná společnost) používá: 

• Plakáty, nálepky ve výloze 

• Stropní plakáty na prodejně 

• Plakáty ve zkušebních kabinkách 

• Reklamní letáky 

• Katalogy 

• Internetové stránky firmy 

• Facebook 

• Tisk (časopisy, noviny, katalog obchodního centra) 

• Jiné:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 – Ukázka „Look Book“ 

 

 

 


