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1  ÚVOD 
 
Tématem bakalářské práce je Hodnocení komunikačního mixu v daném podniku. 

Komunikační mix je v podniku velmi důležitým nástrojem, jelikož prodej výrobku těsně 

závisí na tom, zda firma umí zákazníka správně oslovit. Umění oslovit zákazníka je                     

v dnešním konkurenčním prostředí mnohdy otázka dalšího života společnosti. 

 

Objektem zkoumání je společnost Zubr a.s., která sídlí ve městě Přerov již od roku 1872        

a vyrábí pivo stejnojmenné značky. Společně s pivovary Holba a Litovel patří do seskupení 

Moravskoslezské pivovary a. s. . Pivo Zubr představuje produkt vysoké kvality                            

a nezaměnitelné, vyvážené chuti, která je vysoce oceňována odborníky i spotřebiteli. Od roku 

1995 do roku 2009 získal Zubr celkem 30 ocenění v prestižních degustačních soutěžích, jako 

například Zlatý pohár Pivex, České pivo či německá soutěž European Beer Star. Produkty 

značky Zubr patří mezi představitele tradičních českých piv především díky použití tradičních 

technologií spodního kvašení. 

 

Zubr je silně regionální značka, proto svou komunikaci zaměřuje především na Moravu,       

ale také na velkou část Slovenské republiky. Pivovar využívá širokou škálu nástrojů 

komunikačního mixu. Především ale sponzoruje velké množství akcí a je hlavním sponzorem 

přerovského hokejového týmu HC Zubr. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza současné marketingové komunikace společnosti Zubr a její 

hodnocení. Hlavním úkolem bude snaha o zjištění nedostatků v komunikaci a návrhy pro 

jejich eliminaci.  

 

V teoretické části bude popsána teorie marketingové komunikace, její definice a nástroje, 

které využívá. K tomuto výkladu bude použit dostupná odborná literatura.  

 

V praktické části bude provedena analýza komunikačního mixu společnosti Zubr a jeho 

hodnocení. Díky dotazníkům bude zjištěno, zda je marketingová komunikace společnosti 

efektivní. Zda se lidé s komunikací firmy setkávají a zda je jim díky různým nástrojům 

komunikace společnost povědomá. K vyhodnocení dotazníků bude využito statistických 

metod.  
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2  TEORIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 
 

2.1  KOMUNIKACE 

 
Marketingová komunikace, neboli komunikační mix je podsystémem marketingového mixu, 

který zahrnuje výrobkovou politiku, tvorbu cen, distribuční cesty a jak už bylo řečeno, 

komunikaci. "Moderní marketing si ovšem žádá více než jen vytvoření dobrého výrobku, 

stanovení atraktivní ceny a zpřístupnění výrobku na trhu. Společnosti musí také komunikovat 

s přítomnými a potencionálními stakeholdery (zainteresovanými skupinami) a veřejností.     

Pro většinu společností není otázkou, zda komunikovat, ale spíše co říci, jak to říci, komu      

a jak často. Komunikace je však stále obtížnější kvůli tomu, jak se stále více společností 

pokouší zaujmout roztříštěnou pozornost spotřebitelů." [8, s. 573] 

 

Primárním cílem marketingové komunikace je zvýšení informovanosti spotřebitelů o nabídce, 

její úkol je ale daleko širší. Především má zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti 

produktu, přesvědčit zákazníka k jeho přijetí a upevnit trvalé vztahy s ním a veřejností. [2] 

 

Marketingová komunikace má pro spotřebitele velké množství funkcí. Říká nebo ukazuje jak 

a proč výrobek použít, kdy a kde. Říká nám kdo výrobek vyrábí, jaká společnost a pod jakou 

značkou. Díky marketingové komunikaci mají společnosti možnost spojovat své značky         

s jinými místy, akcemi, lidmi, zážitky, značkami, pocity a věcmi. Přispívá k hodnotě značky 

tím, že ji vštípí do mysli spotřebitelů a dotvoří její image. [8] 

 
 

2.1.1  Osobní komunikace 
 
Osobní komunikace probíhá mezi dvěma nebo několika málo osobami, což je její velkou 

předností, jelikož umožňuje fyzický kontakt komunikujících stran. To může vést k růstu 

důvěry, otevřenosti a spolupráce. Tato forma komunikace je nejúčinnější, ale zároveň 

nejomezenější. Není totiž vždy jednoduché a možné, aby se partneři setkali na stejném místě, 

ve stejný čas. Zároveň klade vysoké nároky na náklady na jeden kontakt. [2] 

 
Osobní komunikace přináší ale i řadu výhod. Díky ní dokážeme vnímat nejen verbální 

stránku komunikace, ale i neverbální a vizuální, tedy mimiku, gestikalaci, pohyby, včetně 

oblečení, zařízení místnosti a celkového prostředí. Výhodou je také, že setkání nemusí nutně 
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probíhat jen v kanceláři, či v pracovním prostředí, ale může se odehrát například při návštěvě 

nějaké kulturní akce. Takovéto setkání se pak odehrává v mnohem příjemnější atmosféře. 

Právě těchto okolností využívá s úspěchem sponzoring. [4] 

 
Náhražkou komunikace z očí do očí může být například telefon, dopisy, elektronická pošta, 

telegraf, fax, popřípadě SMS zprávy. U těchto forem komunikací už ale přicházíme o vizuální 

vjemy. 

 
 

2.1.2  Neosobní komunikace 
 
Neosobní neboli masová komunikace přenáší informace bez osobního kontaktu mezi 

odesílatelem zprávy a příjemcem, ale i bez jejich vzájemného ovlivňování. "Tato forma 

komunikace umožňuje předat sdělení velké skupině potencionálních i současných zákazníků 

přibližně ve stejný okamžik, čímž snižuje vynaložené náklady na jednu oslovenou osobu, 

ačkoliv jejich absolutní výše může být velmi vysoká." [2, s. 222] 

 
Výhoda neosobní komunikace spočívá především v tom, že je možné oslovit geograficky 

rozptýlené segmenty a může být flexibilně měněna v závislosti se změnami na trhu                 

a prostředí. Nevýhodou jsou především vysoké náklady a chybějící osobní kontakt 

komunikujících osob. Účinnost sdělení také může snižovat fakt, že dané sdělení nelze 

přizpůsobit individuálnímu zákazníkovi. [2] 

 
Mezi neosobní formy komunikace patří především reklama, podpora prodeje, přímý 

marketing, public relations a sponzoring.  

 
 

2.2  SLOŽKY KOMUNIKAČNÍHO MIXU 

 
"Komunikační mix je vytvářen tak, aby splnil dané marketingové a komunikační cíle. Každý 

nástroj má své charakteristické znaky i náklady, se kterými je nutno počítat. Nasazení 

jednotlivých nástrojů komunikačního mixu závisí také na druhu výrobku a typu trhu, tj. zda 

jde o trh spotřebního zboží nebo o trh výrobních prostředků. U spotřebního zboží je většinou 

na prvním místě reklama, následovaná podporou prodeje, public relations a direct 

marketingem, kdežto na trhu výrobních prostředků je to především osobní prodej, podpora 

prodeje, direct marketing a reklama." [13, s. 22] 
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Mezi hlavní složky komunikačního mixu bývají řazeny především: 

• reklama, 

• podpora prodeje, 

• public relations a publicita, 

• osobní prodej,  

• přímý marketing. 

 
 

2.2.1  Reklama 

 
Reklamu můžeme definovat jako jakoukoliv placenou neosobní formu komunikace               

se zákazníkem prostřednictvím médií. Pomocí reklamy se snaží firmy poskytovat zákazníkovi 

informace o výrobku a o jeho vlastnostech. Různými argumenty se snaží vzbudit zájem                

o produkt a přesvědčit spotřebitele ke koupi. [2] 

 
"Z marketingového pohledu jako jednoho z komunikačních nástrojů umožňuje reklama 

prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, působících na smysly člověka. 

V inzerátu to může být zajímavý titulek, druh písma, barvy, v rozhlasové a televizní reklamě 

zvukový a hudební doprovod apod. "  [12, s. 21]  

 
Cíle reklamy 
 
Cíle reklamy je možné rozdělit dle toho, zda je jejich úkolem informovat, přesvědčovat nebo 

připomínat. Tyto druhy reklam většinou souvisí s fází životního cyklu výrobku.  

 
• Informativní reklama - jejím cílem je především seznámit spotřebitele s novým 

produktem na trhu nebo s novým prvkem již existujícího produktu. Souvisí tedy            

s první fází životního cyklu.   

 
• Přesvědčovací reklama - jejím cílem je zvýšení poptávky po produktu. Využívá        

se tehdy, kdy již výrobek má své místo na trhu a chce své postavení upevnit. Souvisí    

s fází růstu a s počáteční fází zralosti životního cyklu výrobku. Často se zde využívá   

i tzv. srovnávací reklama, která ukazuje silné stránky a přednosti vlastního výroku       

v porovnání s konkurenčním výrobkem. V řadě zemí je ovšem tento druh reklamy 

zakázán, jelikož vede k právním sporům. 
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• Upomínací reklama - jejím cílem je zachovat silnou pozici značky a předcházet 

nepříznivým vlivům, např. poklesu prodeje. Využívá se ve fázi zralosti či poklesu. 

Tato forma reklamy může také spotřebitele přesvědčovat, že zakoupení výrobku bylo 

správné rozhodnutí. [11] 

 
 
Tabulka 2.1 

Možné cíle reklamy 

 
Informativní reklama  

- Upozornit trh na nový produkt - Popsat dostupné služby 

- Navrhnout nová využití produktu - Vylepšit špatný dojem 

- Informovat trh o změně ceny - Zmírnit obavy zákazníků 

- Vysvětlit, jak produkt funguje - Vybudovat image společnosti 

Přesvědčovací reklama  

- Získat značce preference - Přesvědčit zákazníky k okamžité koupi 

- Změnit způsob, jak zákazník vnímá atributy 
produktu 

- Přesvědčit zákazníky, aby přijali návštěvu 
či telefonát prodejce 

- Povzbudit přechod ke značce  

Upomínací reklama  

- Připomenout zákazníkům, že produkt může 
být v blízké budoucnost zapotřebí 

- Udržet produkt v mysli zákazníků i mimo 
sezónu 

- Připomenout zákazníkům, kde mohou 
produkt koupit 

- Udržovat vysoké povědomí o produktu 

 

Zdroj: KOTLER, Philip aj., Moderní Marketing, 2007, s. 857  

 
Výběr reklamních médií 
 
Výběr média, které firma využije pro přenos reklamního sdělení, je jedním z nejdůležitějších 

rozhodnutí reklamní strategie. Chyba ve výběru média může firmu stát velké peníze.  

Reklamní prostředky musí být schopné dostát komunikačních cílů. Jednoznačným cílem je 

určitě dosažení maximálního pokrytí potencionálního trhu. Omezením se zde ovšem stávají 

finanční zdroje. [11] Mezi hlavní média, které se využívají v reklamě, patří tisk, televize, 

rozhlas, venkovní reklama a internet. 
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a) Tisková média  

 

Do tiskových médií řadíme noviny a časopisy. Kromě toho sem patří i neperiodické 

publikace, např. katalogy, ročenky a interní publikace (firemní časopisy, klubové zpravodaje 

a další). [13] 

 
Noviny i časopisy lidé v naší republice čtou poměrně často. Tři čtvrtiny české populace         

si za dva týdny přečtou alespoň jeden placený deník a 89 % si přečte alespoň jeden časopis.  

Mezi nejčtenější české deníky patří Blesk, MF Dnes, Právo, Sport, Aha!, Lidové noviny              

a Hospodářské noviny. Nejčtenější časopisy jsou potom ty, které bývají vkládány do deníků, 

např. Blesk magazín TV. Dále mezi nejčtenější časopisy patří tzv. společenské časopisy, např. 

Rytmus života a Blesk pro ženy. O specializovanější časopisy není tak široký zájem. Jejich 

výhodou je ovšem stejnorodá čtenářská základna, čehož lze v reklamě účinně využívat. [6] 

 
Mezi výhody reklamy v novinách patří to, že si je kupujeme vědomě, čte je masové 

publikum, inzerce je flexibilní a rychlá a noviny jsou považovány za důvěryhodná média. 

Nevýhodami novin naopak jsou omezená selektivita (špatné zaměření cílových segmentů), 

přeplněnost inzercí, cenové znevýhodnění nepravidelných inzerentů, rychlé stárnutí výtisku 

novin a další. [6] 

 
Mezi výhody reklamy v časopisech patří možnost zasažení cílových skupin, delší životnost, 

využití redakčního kontextu (např. reklamu na kosmetiku umístit v příslušné rubrice)              

a podrobnost a věrohodnost informací. Výhodou časopisů je také to, že je zde lepší možnost 

využití kvalitnějších barev. Mezi nevýhody časopisů se řadí delší doba inzerce, přeplněnost, 

celoplošnost (nelze přizpůsobit podle regionů) a delší doba vybudování čtenářské obce. [13] 

 

b) Televize 

 
Televize je patrně nejviditelnějším reklamním médiem. Prostřednictvím televizních přijímačů 

a internetu ji denně sleduje asi 88 % české populace. Největší sledovanost je v čase od 19.00 

do 23.00. Televizní reklama umožňuje  názorné předvádění produktů, které využívá obraz, 

zvuk, hudbu i pohyb. Sdělení prostřednictvím televize mohou být tedy velmi působivá           

a emotivní. Reklama v televizi je také spojena s jakousi prestiží, jelikož diváci předpokládají, 

že tento druh reklamy si mohou dovolit jen společnosti v dobré finanční pozici. [6] 
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"Typ vysílací struktury, charakter jednotlivých stanic a jejich diváků, vysílací časy a náklady 

na minutu vysílacího času jsou rozhodujícími momenty, podle kterých se rozhoduje, kdy, zda 

a v jakém rozsahu použít televizi jako reklamní médium. Audiovizuální princip televize 

umožňuje efektivním způsobem předvést produkt, jeho funkční benefity, vyprávět příběh, 

budovat image značky, či přímo prodávat, a to vše velmi přesvědčivým způsobem. 

Prostřednictvím televizní reklamy lze nejlépe vzbuzovat emoce a budovat asociace                 

se značkou." [11, s. 73] 

 
Mezi výhody televizní reklamy patří především to, že působí na více smyslů, dále má masový 

dosah i selektivitu, je flexibilní v časovém plánování (můžeme zvolit vhodnou dobu            

pro zařazení reklamy) a lidé sdělení vnímají osobněji (nepůsobí tak anonymně). Nevýhodami 

televize jsou především vysoké náklady, přeplněnost, omezená selektivita, možnost přepínání 

kanálů při vysílání reklam a stručnost reklamy, která způsobuje omezené informace. [13] 

 

c) Rozhlas 

 
Reklama v rádiu znamená zasazování reklamních spotů do vysílání rozhlasových stanic. 

Většina lidí poslouchá rozhlas prostřednictvím radiopřijímačů, v současnosti se ale začíná 

rozšiřovat i poslouchání rádií online na internetu. Přes internet poslouchá rozhlas asi 12 % 

české populace. Nejvíce lidí poslouchá rádio v čase od 9.00 do 13.00 hodin. 

Nejposlouchanějšími stanicemi jsou Rádio Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, Kiss rádio, 

Hitrádio a Český rozhlas 1 a 2. [6] 

 
Jelikož je rozhlas vnímán pouze sluchem, je pokládán za doplňkové médium. Posluchači ho 

často vnímají spíše jako zvukovou kulisu. Rozhlas má oproti televizi výhodu nižší ceny a má 

větší možnost zaujmout cílové skupiny, podle charakteru rádia. Umí také pracovat se spoty, 

které odpovídají denní době či dnům v týdnu. Je tedy vhodný pro uvádění slevových akcí, 

akčních nabídek apod. [11] 

 
Mezi výhody rozhlasové reklamy se řadí především cenová dostupnost, vysoká segmentace           

a rychlost. Nevýhodou může být, že často funguje jen jako zvuková kulisa (lidé se při 

poslechu zbývají jinou činností a nesoustředí se). Dalšími nevýhodami je přeplněnost              

a roztříštěnost posluchačů. [13] 
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d) Venkovní reklama 

 
Venkovní reklama, neboli out-of-home reklama poskytuje široké spektrum různých médií. 

Mezi nejběžnější patří billboardy, plakátové plochy či prosvětlené vitríny. Spadají sem také 

ale různé potisky či nástřiky, reklamní plachty a různé makety a modely produktů. Venkovní 

reklama se nachází především na zastávkách městské dopravy, u silnic a dálnic, v ulicích 

měst, na budovách a novinových stáncích. Tyto reklamní média se nazývají outdoorová 

média. Stejná média, která se ovšem vyskytují uvnitř nákupních center, barů, restaurací, 

nádraží, vzdělávacích, sportovních, zábavních a dalších veřejných zařízení, se nazývají 

indoorová média. [6] 

 
Mezi výhody venkovní reklamy patří pestrost forem (od vývěsních tabulí až po billboardy), 

široký zásah a vysoká úroveň frekvence zásahu, novátorské tvůrčí příležitosti (stále nové 

formy), efektivita, velký počet míst a geografická flexibilita. Nevýhodami je, že musí 

obsahovat jen omezené množství informací (lidí si jí všimnou jen na několik sekund), mají 

dlouhou dobu realizace, nízkou selektivnost a jejich dostupnost je omezena některými 

vyhláškami a zákonnými předpisy. [13] 

 

e) Internet 

 
Reklama na internetu může mít několik podob: 

 reklamní prvky na webu 

 placené odkazy - marketing založený na vyhledávačích 

 reklama vkládaná do emailů (email marketing) 

 reklama v diskusních skupinách, konferencích [1, s. 82] 

 

Velkou výhodou internetové reklamy jsou zajisté nízké výrobní náklady. Mezi další nesporné 

výhody patří interakce (možnost okamžitého reagování na reklamu, přímé kontaktování            

s firmou, získání podrobnějších informací), nepřetržitost (je zobrazována nepřetržitě), vysoká 

selektivita, zpětná vazba, snadné měření reakce uživatelů a možnost využití zvuku, obrázků, 

textu a hypertextových odkazů. Nevýhodou internetové reklamy je možnost jejího blokování 

speciálními programy, nevšímavost a omezená velikost reklamní plochy. [1] 
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2.2.2  Podpora prodeje 
 
Podpora prodeje má za úkol přitáhnout pozornost spotřebitelů pomocí různých nástrojů. 

Prostředky, které podpora prodeje využívá, nejsou zaměřeny jen na koncové zákazníky,         

ale i na obchod. Využívají se především v situacích, kdy potřebujeme dosáhnout intenzivní            

a rychlé reakce. Výsledky většinou neutvářejí trvalé preference ke značce, ale jsou jen 

krátkodobé. [12] 

 
Podporu prodeje můžeme rozdělit do čtyř oblastí: 

 
• Spotřebitelská - ke stimulaci spotřebitelských nákupů. Patří zde různé slevy, bonusy, 

kupony, soutěže, cenové balíčky, dárky, ochutnávky a další. 

 
• Obchodní - k posílení prodejního úsilí distributorů a získání jejich podpory (slevy, 

spolupráce při reklamě, bezplatné zboží, veletrhy a další). 

 
• Podpora organizací - k získání obchodních nabídek, stimulaci prodeje, odměňování 

zákazníků z řad organizací a motivaci prodejců. 

 
• Podpora prodejců - k zlepšení jejich efektivního úsilí a k jejich motivaci. Patří zde 

prémie a soutěže. [7] 

 

Cíle podpory prodeje 

 
K hlavním cílům podpory spotřebitele se řadí zvýšení krátkodobých tržeb, přesvědčení 

spotřebitele k vyzkoušení produktu, získání dlouhodobého podílu na trhu, získání zákazníků 

naší konkurence, udržení a odměnění věrných zákazníků. V případě podpory obchodní jsou 

hlavními cíly: motivace maloobchodů k zařazení nových produktů, popřípadě zvýšení objemu 

stávajících, přesvědčení k inzerci produktů či přesvědčení obchodníků k předzásobení. Mezi 

cíle podpory prodejců patří získání většího zájmu prodejců o produkt a stimulace prodejce          

k získání nových zákazníků. [7] 

 
Nástroje podpory prodeje 

 
"K dosažení cílů podpory prodeje lze využít mnoha nástrojů. Při plánování je třeba brát         

v úvahu typ trhu, cíle podpory prodeje, konkurenci a nákladovou efektivitu jednotlivých 

nástrojů." [7, s.882] 
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Mezi hlavní nástroje PP spotřebitelů patří: 

 vzorky - určité množství výrobku či služby nabízené zdarma, 

 kupony - opravňují držitele k získání určité úspory při nákupu, 

 zvýhodněné balíčky - poskytují úsporu oproti běžné ceně výrobku, 

 rabaty - snížení ceny po uskutečnění nákupu  (výrobce vrátí část ceny), 

 výhry, soutěže, slosování, 

 věrnostní programy, 

 odměny za přízeň, 

 bezplatné vyzkoušení, 

 vázané podpory prodeje - spojení dvou nebo více značek ke zvýšení poptávky, 

 předváděcí akce. [8] 

 
Mezi nástroje PP obchodníků patří: 

 cenové slevy - sleva na každém uskutečněném nákupu v určitém časovém období, 

 zboží zdarma - poskytnutí za odebrání určitého množství zboží, 

 finanční podpora - poskytuje se maloobchodníkům kteří například podporují výrobek 

reklamou nebo vystavují výrobek. [8] 

 
Mezi nástroje PP patří: 

 obchodní veletrhy a konference - firmy zde propagují své produkty v očekávání 

určitých výhod, například uzavření nových obchodních dohod, udržování 

zákaznických kontaktů, představení nových produktů a dalších, 

 dárkové předměty - rozdávají se potencionálním i stávajícím zákazníkům (různé 

klíčenky, kalendáře, tužky, tašky s logem firmy), 

 soutěže prodejní síly - k motivaci prodejců ke zvýšení prodeje. [8] 

 
 

2.2.3  Public relations a publicita 
 
Public relations neboli "vztahy s veřejností jsou činnosti spojené s budováním vzájemného 

porozumění mezi firmou a jejím prostředím, cílovými a zájmovými skupinami." [5, s. 258] 

 
Veřejnost můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejnost představují především 

zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé a další. Vnější veřejnost se dá charakterizovat jako ta 

část veřejnosti, která má k firmě volnější vazby a její zájem o firmu může být jen dočasný.     
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Do vnější veřejnosti patří finanční kruhy (investoři, dlužníci, věřitelé), státní orgány a další.             

V současnosti ovšem roste význam zájmových a nátlakových skupin, organizací vládního           

i nevládního charakteru, médií a dalších. [5] 

 
Nástroji PR nic neprodáváme ani nenabízíme. Mezi hlavní nástroje PR patří: 

 spolupráce s tiskem - formou tiskových zpráv, besed, interview, 

 organizace událostí - představení nového produktu, oslavy k výročí založení podniku, 

udělení ocenění a další 

 lobbying - využívá se při jednání se zákonodárci a politiky, kdy organizace prezentuje 

své názory, 

 sponzoring - sponzorování kulturních, sportovních, sociálních a politických akcí, 

 reklama organizace - spojení reklamy a public relations (zaměřuje se na firmu jako 

celek, nejen na konkrétní produkt), [4] 

 firemní webové stránky. 

 
"Významnou součástí vztahů s veřejností je pozitivní publicita. Lze ji definovat jako neosobní 

stimulaci poptávky po výrobku, službě, místě, myšlence, osobě nebo organizaci bezplatným 

umístěním zprávy ve sdělovacím prostředku. Protože cílem publicity je seznámit obecnou 

veřejnost s charakteristickými rysy, výhodami a s užitečností výrobku nebo služby, mluvíme       

o ní jako o informační složce PR. Nezávisle na snaze a vůli firmy velmi často vzniká negativní 

publicita, kterou nelze řídit." [11, s. 107] 

 
 

2.2.4  Osobní prodej 
 
Osobní prodej je jedním z nejefektivnějším nástrojů komunikačního mixu. Umožňuje využití 

verbální i neverbální komunikace. Díky osobnímu kontaktu je možné lépe rozpoznat potřeby 

druhého a přizpůsobit tomu prodejní argumentaci. Osobní prodej má celou řadu podob. Patří 

zde například obchodní jednání, prodej v maloobchodní síti, zajišťování prodeje obchodními 

zástupci a mnoho dalších. [12] 

 
Hlavní výhody osobního prodeje: 

 schopnost pozorování reakcí zákazníka, podle nichž může prodejce měnit prodejní 

přístup, 

 možnost vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem - výhled dalších prodejů, 
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 zákazníci mívají pocit povinnosti reakce na návrhy prodejce, ať už pozitivní               

či negativní. [5] 

 
Nevýhody osobního prodeje: 

 vysoké náklady, 

 možný nátlak na kupujícího, 

 nesplnitelné sliby aj. [11] 

 
 

2.2.5  Přímý marketing 
 
Hlavním cílem přímého marketingu je získat okamžitou odezvu pomocí komunikace s pečlivě 

vybranými individuálními zákazníky a vybudování dlouhodobých vztahů s nimi. Manažeři 

komunikují přímo se zákazníky prostřednictvím individuálních a interaktivních jednání. 

Nabídky upravují pomocí podrobných databází podle potřeb segmentu, který je úzce 

definován  nebo někdy dokonce podle individuálních zákazníků. [7] 

 
Formy přímého marketingu: 

 
• Telemarketing (marketing po telefonu) - rozlišujeme aktivní telemarketing, kdy firma 

volá zákazníkovi a pasivní marketing, kdy zákazník oslovuje firmu. Mezi výhody 

telemarketingu patří velká míra pružnosti, rychlý kontakt se spotřebitelem a možnost 

okamžité změny. Používá se také pro marketingový výzkum, pozvání na akce, tvorbu 

a prověřování databází a další. 

 
• Katalogový prodej - spočívá v zasílání katalogů současnými i potencionálním 

zákazníkům. Pro zákazníka má tato forma prodeje mnoho výhod. Produkt si může 

vybrat v pohodlí domova, může ho srovnat s nabídkou konkurence, objednat si jej 

může telefonicky, písemně, či přes internet. 

 
• Zásilkový prodej - využívají jej především specializované obchodní domy, kdy je 

většinou tento prodej jedinou možností nákupu. Tento prodej je velmi náročný na 

spolehlivost, včasnost a kvalitu. Výhoda je možnost dobré segmentace trhu                  

a zpravidla je tento systém velmi pružný při změně poptávky. 
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• Teleshopping - využití televize jako komunikačního kanálu. Výhoda spočívá            

ve spojení vizuálních i sluchových podnětů, velké pokrytí trhu a možnost 

personifikace. Tato forma je ovšem vcelku nákladná a je zde nemožnost zacílení 

segmentu. [2] 

 
• Direct mail - zasílání různých nabídek, připomínek, oznámení. Tyto zásilky většinou 

obsahují dopis, reklamu, brožury, vzorky, video či audio nahrávky. [7] 

 
 

2.3  MODEL KOMUNIKAČNÍHO PROCESU 

 
Pro efektivní komunikaci musí marketér porozumět tomu, jak komunikace vlastně funguje. 

Hlavní strany v komunikačním procesu představují odesílatel a příjemce. Sdělení a médium 

jsou komunikační nástroje. Hlavní komunikační funkce jsou kódování, dekódování, reakce     

a zpětná vazba. Šum představuje v systému poslední prvek, který může komunikaci rušit. [8] 

 
 

2.3.1  Prvky komunikačního procesu 
 

Obrázek 2.1 

Prvky komunikačního procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOTLER, Philip aj., Marketing Management, 2007, s. 577 

 

• Odesílatel - účastník procesu, kterých předává sdělení další straně. 

• Kódování - představuje proces převodu sdělení do symbolické podoby (slovní, 

písemné - např. sestavení inzerátu). 
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• Sdělení - je to soubor, který odesílatel vysílá pomocí slov, obrazů nebo symbolů 

(např. samotná reklama). 

• Dekódování - příjemce v tomto procesu odhaluje význam sdělení. 

• Příjemce - účastník procesu, který přijímá sdělení od odesílatele. 

• Reakce - odezva po přijetí sdělení (příjemce může zareagovat například koupí 

produktu nebo nemusí udělat nic). 

• Zpětná vazba - příjemce sděluje odesílateli část odezvy (např. zda se inzerát 

spotřebitelům líbil, zda si jej pamatují). 

• Šum - neplánované zkreslení nebo rušení procesu (např. nepozornost při čtení inzerátu 

způsobí, že se k příjemci dostane jiné sdělení než odesílatel zamýšlel). [7] 

 
 

2.4  VÝBĚR KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

 

V marketingové komunikaci se používají dvě strategie - push (tlaku) a pull (tahu). Hlavní 

rozdíl mezi těmito strategiemi spočívá v jejich důrazu na jednotlivé komunikační nástroje. [7] 

 
 

2.4.1  Strategie tlaku 

 
Obrázek 2.2 

Strategie tlaku - push strategie 

 

 
Zdroj: KOTLER, Philip aj., Marketing Management, 2007, s. 838 

 

Strategie tlaku klade důraz především na osobní prodej a podporu prodeje. V této strategii     

je důležitá komunikace mezi jednotlivými články v distribučním kanále, jelikož jejím cílem   

je podpora výrobku při jeho cestě ke konečnému spotřebiteli. Výrobce tedy propaguje 

výrobek velkoobchodníkům a maloobchodníkům a ti jej propagují dále až ke konečným 
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spotřebitelům. Tohoto dosahují firmy pomocí příspěvků na společnou reklamu, obchodními 

slevami, programy na podporu dealerů a dalšími. [13] 

 
 

2.4.2  Strategie tahu 

 
Obrázek 2.3 

Strategie tahu - pull strategie 

 

 

Zdroj: KOTLER, Philip aj., Marketing Management, 2007, s. 838 

 

Strategie tahu funguje na principu stimulace poptávky konečného spotřebitele, který poté 

vyvine tlak na distribuční cesty. Cílem této strategie je také vytváření spotřebitelské 

poptávky. Výrobce sdělí obchodníkům, že vytvořil reklamní kampaň, která je zaměřena       

na konečného spotřebitele. Díky tomu se obchodník může připravit na očekávanou poptávku. 

[11] 

 

Ve strategii tahu jsou nepoužívanějšími prostředky komunikace reklama a podpora prodeje. 

Výrobce si může popularitu u zákazníků vytvořit především předvedením výrobku, 

poskytnutím vzorků, pořádáním ochutnávek atd. Tyto akce jsou poté nejlepším prostředkem   

k nalákání obchodníků, kteří budou chtít výrobek prodávat, jelikož uvidí, že lidé o něj jeví 

zájem. [11] 
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2.5  INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

 

"Integrovaná marketingová komunikace představuje nový pohled na celek, kdy zákazník 

nevnímá jednotlivé parciální položky marketingového komunikačního mixu, ale k rozhodnutí 

o nákupu či jiném chování k podniku nebo produktu ho vede integrovaný vjem všech nástrojů 

a prostředků marketingové komunikace." [5, s. 263] 

 
Moderní marketingovou komunikaci je nutné v současnosti chápat nejen jako součást 

marketingového mixu, je totiž také propojena s personální politikou a dalšími, včetně jejího 

vztahu k otázkám obecného zájmu. Je nutné provázat všechny komunikační aktivity, které 

potom vytvoří komunikaci k jednotlivým cílovým skupinám. [11] 

 
Integrovaná marketingová komunikace je konceptem, který hodnotí strategickou úlohu 

komunikačních nástrojů (reklamy, podpory prodeje, public relations) a spojuje je, čímž 

poskytuje jasné, konzistentní a srozumitelné sdělení jednotlivým cílovým skupinám. Mnoho 

společností však stále ještě spoléhá na jeden či dva komunikační nástroje, navzdory tomu,    

že hromadné trhy se rozpadají do většího množství minitrhů, ke kterým je potřeba přistupovat 

zvlášť. K pochopení rozdílných způsobů, kterými může komunikace ovlivňovat chování 

spotřebitelů, je nutné přijmout komplexní pohled na spotřebitele. [8] 

 
 

2.5.1  Cíle integrované marketingové komunikace 
 

• Odlišení od konkurence na trhu, vytvořením jednotného a jasného profilu firmy          

a jejích produktových značek, 

• snížení nákladů komunikace a vytvoření synergického efektu, 

• posílení vztahů se zaměstnanci a zvýšení jejich motivace, 

• u cílových skupin dosáhnout příznivého přijetí firmy - posílení důvěryhodnosti           

a reputace společnosti u široké veřejnosti. [11] 
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2.5.2  Výhody a nevýhody integrované marketingové komunikace 
 

Mezi výhody integrované komunikace patří: 

• úspornost a účelnost - je možné jí dosáhnout správnou kombinací nástrojů, 

• cílenost - použití jiných způsobů k oslovení každé cílové skupiny, 

• vytvoření jasného umístění značky - zformovat pro zákazníky jednotný obraz, 

• interaktivita - znamená, že firma musí naslouchat názory toho, komu je zpráva určena. 

[11] 

 

Mezi nevýhody integrované komunikace patří: 

• riziko vytvoření nesoudržné celkové komunikace firmy, 

• v případě nadměrného opakování sdělení možnost podráždění zákazníka, 

• složitost jejího změření a vyhodnocení jako celku. [11] 

 
 

2.6  TVORBA EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 

 
Při tvorbě efektivní marketingové komunikace musí "marketingový komunikátor určit cílové 

publikum, stanovit komunikační cíle, připravit sdělení, vybrat média, jejichž prostřednictvím 

bude toto sdělení předávat, a získat zpětnou vazbu, aby mohl měřit účinky komunikace."           

[7, s. 820] 

 
 

2.6.1  Jednotlivé kroky k vývoji efektivní komunikace 
 

• Určení cílového publika - patří sem potencionální kupující a současní uživatelé. 

Může na ně být pohlíženo jako na jednotlivce, skupiny, speciální cílové skupiny        

či veřejnost obecně. Mají velký vliv na rozhodování komunikátora o tom, co bude 

řečeno, jak to bude řečeno, kdy, kde a kým to bude řečeno.  

 
• Stanovení komunikačních cílů - v této fázi se marketingový komunikátor rozhoduje, 

jakou odezvu chce vyvolat - v nejvíce případech jde o vyvolání nákupu. Existuje šest 

fází připravenosti cílového publika k nákupu - povědomí o produktu, znalost, 

sympatie, preference, přesvědčení a koupě. Mezi další možné cíle může patřit potřeba 

kategorie, povědomí o značce, postoj ke značce. 
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• Příprava sdělení - účinné sdělení by mělo získat pozornost, udržet zájem, vzbudit 

touhu a vyvolat akci. Zde se využívá modelu AIDA. V této fázi je také důležité 

rozhodnout se, co říci (obsah sdělení) a jak to říci (struktura a formát sdělení). 

 

 

Obrázek 2.4 

Model AIDA 

 

 

 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ Dagmar, Strategický marketing, 2008, s. 241 

 

• Výběr médií - v této fázi je nutné vybrat komunikační kanály. Rozhoduje se zde mezi 

osobními a neosobními kanály. 

 
• Získání zpětné vazby - díky ní měříme efekt na cílové publikum. V této fázi 

zkoumáme, zda si publikum sdělení pamatuje, kolikrát jej viděli, jaký z něj mají pocit 

a jaký mají vztah k firmě a jejím produktům. [7] 

 
 

2.7  GUERILLOVÝ MARKETING 

 
"Guerillový marketing se drží daleko od vyšlapaných marketingových cestiček a připoutává 

pozornost (téměř) výhradně díky své originalitě. Pozornost je ovšem vzácným zbožím, kterého 

se v důsledku nešikovně vedených marketingových kampaní mnoha firmám nedostává. Buď je 

oslovení rušivé, nebo proběhne ve špatnou chvíli, je nudné, nebo si člověk připadá, že ho 

pronásleduje na každém kroku apod." [10, s. 55] 

 
Marketingoví pracovníci, kteří se rozhodnou skoncovat se starými pravidly musí  mít určitou 

dávku odvahy. Guerillová reklama se objevuje na neobvyklých místech, přichází nečekaně    

a neohlášeně - snaží se využít momentu překvapení. Sází především na originalitu a senzaci, 

ovšem bez obtěžování cílové skupiny a bez poškozování veřejnosti. [9] 
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Guerillový marketing se snaží pořádat akce především na lokalitách, které jsou hojně 

navštěvované, např. nákupní centra, tržiště či společenské masové akce. Výhodou je 

především, že je zde možnost oslovení velkého množství osob, které mohou své zkušenosti 

přenášet dále. [10] 

 

Tabulka 2.2 

Možnosti a rizika Guerilla marketingu 

 

 

 
Zdroj: MONZEL Monika, 99 tipů pro úspěšnější reklamu, 2009, s. 149 
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3  MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V KONKRÉTNÍM PODNIKU  
 

3.1  SPOLEČNOST ZUBR a. s. 

 
Společnost Zubr a. s.  se nachází v Přerově, kde vyrábí pivo stejnojmenné značky již od roku 

1872. Pivo Zubr se v současnosti řadí mezi deset nejznámějších českých značek. Společně     

s pivovary Litovel a Holba tvoří holding P. M. S. a. s..  

 
Navzdory tomu, že pivovarnictví v České republice vykazuje mírný pokles, společnosti Zubr 

se stále daří úspěšně navyšovat prodej. Zájem o pivo značky Zubr je nejen u domácích 

spotřebitelů, ale i v zahraničí. Přestože je největším zahraničním odběratelem stále 

Slovensko, pivovaru se daří rozšiřovat export i mimo Evropu. Přerovští pivovarníci připisují 

tyto úspěchy především stabilně vysoké kvalitě piva a zvyšující se poptávce po tradičních 

pivech, které jsou vyráběné klasickou technologií. V prvních pěti měsících roku 2010            

se podařilo společnosti zvýšit prodej téměř o 15 % oproti roku předchozímu, tedy o 15 tisíc 

hektolitrů piva. [14] 

 
Slogan společnosti 

"Legenda o síle a chuti" 

 

Obrázek 3.1 

Logo společnosti 

 

 

 

 
 
Zdroj: http://www.vhospode.cz/seznam-pivovaru/85-zubr/ [cit. 2012-04-05] 
 
 

3.1.1  Historie pivovaru Zubr 
 
První písemné záznamy o přerovském pivovaru jsou dochovány již z konce 15. století. Pivo 

se tehdy vařilo ve velkém měděném kotli, pod kterým se topilo dřívím. Roku 1692 se pivovar 

stal majetkem města. Na počátku 17. století byla produkce piva přes tisíc hektolitrů piva,       
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v polovině 18. století narostla na dva tisíce hektolitrů a v polovině 19. století činila asi dva     

a půl tisíce hektolitrů piva ročně. Tehdy v pivovaru pracoval sládek a sedm dělníků. [17] 

 
V roce 1872 byl položen základní kámen Prvního moravského akciového pivovaru v Přerově. 

Rok poté se zde začalo vařit pivo. Maximální produkce tehdy činila 20 000 hl piva ročně. 

Akcionáři tehdy velmi riskovali, jelikož v Přerově se již nacházel jeden prosperující pivovar   

a v jeho okolí dalších osm. Roku 1939 došlo k zastavení provozu a roku 1948 byla společnost 

znárodněna. [15] 

 
Produkce začala prudce vzrůstat od roku 1955. Roku 1958 měl pivovar rekordní počet 

zaměstnanců - 600. Od té doby jejich počet stále klesal. Dne 10. 5. 1994 vznikla akciová 

společnost Zubr. V roce 1999 dosáhly tržby 305 milionů korun, se ziskem 7 milionů.  Těchto 

výsledků bylo dosaženo především díky skladbě sortimentu a také díky tomu, že pivovar 

vůbec nezdražoval. I přesto že v roce 2000 byl hospodářský výsledek ve ztrátě asi 8 milionů 

korun, čistý obrat činil 400 milionů korun. Tuto ztrátu vytvořily především opravné položky 

na pohledávky po lhůtě splatnosti a na cenné papíry. V roce 2000 byla také vytvořena velká 

rezerva na plánované investice ve výši 17 milionů korun. [15] 

 
V roce 2000 se začal Zubr stáčet i do PET lahví. V únoru 2001 začala společnost budovat 

novou varnu. Velmi oblíbená jedenáctka Zubr Gold se začala v roce 2003 prodávat                  

i v lahvích, do té doby byla k dostání jen točená. Zubr Classic v tomto roce získal ocenění 

Klasa, které uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským 

produktům. V roce 2010 byl zahájen projekt výstavby nové stáčírny a skladů, ty byly 

uvedeny do provozu v roce 2011. [18] 

 
Dnes pivovar Zubr zásobuje svým pivem nejen blízké okolí (okresy Přerov, Kroměříž, Zlín, 

Prostějov, Vsetín, Nový Jičín), ale i vzdálenější oblasti (Jižní Moravu, Žilinu, Čadcu, 

Bratislavu, Košice, Povážské Bystrice a další). Jeho export míří především do Polska, 

Německa a Maďarska a rozšiřuje se i do Rakouska, Itálie, Řecka, Španělska, či do zemí 

bývalého Sovětského Svazu. [17] 

 
 

3.1.2  Produkty pivovaru 
 
Všechny klasické produkty jsou k dostání v 30-ti litrových sudech a v lahvích. V 50-ti 

litrových sudech jsou k dostání všechny, kromě Zubru Free. Do plechovek se stáčí Zubr Gold, 



  

26 
 

Premium a Free a do pet lahví Zubr Classic a Premium. Zubr Gold je k dostání                        

i v multipackovém balení. Zubr Gold, Classic tmavé a Free můžeme potkat také v podobě  

15-ti litrových sudů. [20] 

 

Klasické produkty 

 
• Zubr Classic - světlé výčepní pivo. Je charakteristické svou zlatožlutou barvou          

a hustou pěnou. Vyznačuje se střední plností a silnějším řízem. Jeho hlavním znakem 

je vyšší intenzita hořkosti s harmonickým charakterem. Zubr Classic je 10-ti stupňové 

pivo a jeho obsah alkoholu se pohybuje kolem 4,1 %. 

 
• Zubr Classic tmavé - tmavé výčepní pivo. Jeho charakteristickými rysy je hnědo-

černá barva, hustá pěna, vyšší plnost a dobrý říz. Vyznačuje se střední intenzitou 

hořkosti s jemným charakterem. Charakterizuje ho také aroma praženého sladu. Zubr 

Classic tmavé je 10-ti stupňové pivo s obsahem alkoholu asi 3,8 %. 

 
• Zubr Gold - světlé výčepní pivo. Vyznačuje se zlatou barvou s hustou kompaktní 

pěnou, střední plností a silnějším řízem. Intenzita hořkosti je střední s jemným 

harmonickým charakterem. Zubr Gold je 11-ti stupňové pivo s obsahem alkoholu 

okolo 4,6 %. 

 
• Zubr Premium - světlý ležák. Zubrácký ležák má zlatavě medovou barvu, hustou      

a jemnou pěnu, střední až vyšší plnost a silnější říz. Charakterizuje ho střední intenzita 

hořkosti s jemným harmonickým charakterem. Zubr Premium je 12-ti stupňové pivo    

s obsahem alkoholu 5,1 %. 

 
• Zubr Free - nealkoholické pivo. Má jemnou chuť, výraznou hořkost a příjemný říz. 

Maximální obsah alkoholu je 0,49 %. [17] 

 

K dostání je také pivo Zubr stupňovitosti 8, které se stačí pouze do plechovek. Při 

výjimečných příležitostech, jako jsou Vánoce nebo Mikuláš, je k dostání i čtrnáctka Maxxim 

v omezeném množství. 
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3.1.3  Ekonomické údaje společnosti Zubr 
 

Základní kapitál společnosti Zubr činí 271 milionů korun. [16] 

 

Tabulka 3.1 

Ekonomické údaje 

 
Rok Tržby (Kč) Zisk/Ztráta (Kč) Aktiva celkem (Kč) 

2004 468 957 000 37 471 000 480 868 000 

2005 402 995 000 - 14 970 000 488 723 000 

2008 423 108 000 14 267 000 515 998 000 

2009 400 401 000 11 435 000 499 556 000 

 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/hospodarske-vysledky/47676906/ [cit. 2012-04-05] 

 

Tabulka 3.2 

Finanční ukazatele 

 
Rok Rentabilita aktiv Likvidita celková 

2004 8% 2,99 

2005 -3% 2,16 

2008 3% 1,21 

2009 2% 1,39 

 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/hospodarske-vysledky/47676906/ [cit. 2012-04-05] 

 
Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. Trend tohoto ukazatele by měl být stoupající. [3] U společnosti Zubr je tento 

vývoj spíše kolísavý. 

 
Pojmem likvidita se obecně rozumí schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatel 

celkové likvidity poměřuje objem oběžných aktiv s objemem krátkodobých závazků. 

Přiměřená hodnota tohoto ukazatele by měla být ve výši 1,5 - 2,5. [3] Společnost Zubr se ve 

většině případů v tomto rozmezí pohybuje, což znamená, že je společnost schopna dostát 

svým závazkům ve správné výši i čase.  
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3.2  KOMUNIKAČNÍ MIX SPOLEČNOSTI ZUBR 

 
Ve společnosti Zubr je důležité rozdělení volby komunikačních nástrojů na ATL aktivity       

a BTL aktivity. ATL aktivity neboli nadlinkové aktivity, jsou takové, které se zaměřují        

na imagové záležitosti. Pivovar tyto aktivity zprostředkovává pomocí rádia, billboardů            

a internetu. BTL aktivity neboli podlinkové aktivity jsou zaměřeny především na podporu 

prodeje, patří zde tedy různé ochutnávky, soutěže apod. Firma se snaží tyto dvě aktivity 

vyvažovat.  

 
Ještě důležitější dělení je rozdělení dvou hlavních segmentů firmy. Tyto segmenty                

se rozdělují podle toho, jestli dochází ke spotřebě produktu v místě prodeje. První skupinou je 

tedy gastrosegment - sudový segment, neboli on trade, do kterého se řadí restaurace, kavárny, 

hospody a další restaurační zařízení. Do těchto zařízení je pivo Zubr dodáváno v podobě    

15-ti, 30-ti, 50-ti litrových sudů či v cisternách. U gastrosegmentu hraje velkou roli umístění 

zařízení a jeho prostředí. Druhou skupinou je lahvový, neboli off trade segment. Zde patří 

obchody a markety. V lahvovém segmentu ovlivňuje zákazníky především obal, cena, slevy    

a další. 

 
 

3.2.1  Reklama 
 
Mezi hlavní nástroje reklamy, které firma využívá patří: 

• tisk, 

• rozhlas, 

• reklama na internetu, 

• billboardy, 

• plakáty a letáky, 

• vlastní noviny - Pivní listy.  

 
Plošnou reklamu v tisku realizuje společnost jen okrajově. Pokud ji ale realizuje, umisťuje ji 

především do odborných titulů, jako např. Zboží a prodej, Moderní obchod apod. Z denního 

tisku jsou to pak především regionální mutace deníků - MF Dnes, Právo aj. 

 
Reklamu v rádiu je možné slyšet po celé České republice, především ale na Moravě. Rádia ji 

vysílají také na Slovensku. Z celoplošných stanic spolupracuje Zubr především                        
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s Radiožurnálem, Impulsem, Evropou 2 a Frekvencí 1. Z regionálních stanic jsou to zejména 

rádia Haná, Zlín a Rock max.  

 
Billboardy jsou umisťovány především v okolí dálnic a okresních silnic. Jsou rozmístěny 

zejména po Moravě a na západním Slovensku. 

 
Dříve společnost využívala také reklamy v televizi. Jelikož je však Zubr silně regionální 

značka, byla tato forma reklamy zrušena. Reklama v televizi není pro společnost tak 

efektivní, jelikož pivo, hlavně sudové, distribuuje především do okolí, zatímco televize 

působí celoplošně.  

 
Společnost Zubr vydává i své noviny, které nesou název "Pivní listy". Tyto noviny vycházejí 

dvakrát ročně, v červenci a prosinci. Jsou dostupné především restauracím a hospodám, které 

je nabízejí konzumentům. Jsou dostupné také zaměstnancům pivovaru. V těchto novinách 

společnost píše o aktuálním dění v pivovaru i o novinkách v celém pivovarnickém průmyslu. 

 
 

3.2.2  Podpora prodeje 
 
Společnost Zubr využívá širou škálu nástrojů podpory prodeje. Proto zde bude vhodné 

rozdělit si je na nástroje, které využívá v lahvovém segmentu, a které v sudovém. 

 
Nástroje podpory prodeje pro lahvový segment 

 
a) Soutěže - společnost pořádá každoročně několik různých soutěží pro své zákazníky.   

V minulém roce pořádala například: 

• soutěž s výherními kódy pod víčky - o 63 chytrých telefonů Samsung 

Galaxy Mini a iPady 2. Tato soutěž probíhala od 18. července do 19. září 2011. 

Každý den vyhrál jeden kód, který se v soutěžním čase objevil přesně uprostřed 

seznamu vložených kódů. 

• soutěž o exkurzi s hvězdami SKA Petrohrad - hlavní výhrou bylo osobní 

setkání s Jevgenijem Arťuchinem, Maximem Afinogenovem, Jakubem Štěpánkem 

a dalšími. Soutěž probíhala na konci srpna. Princip spočíval v dokončení věty:          

S týmem SKA Petrohrad bych se v pivovaru Zubr měl setkat já, protože… . 
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• soutěž o vstupenky na Zubrfest - tuto soutěž pořádal Zubr ve spolupráci 

s Hranickým deníkem. Hrálo se o dvě volné vstupenky. Soutěž probíhala              

na začátku září a soutěžilo se formou SMS odpovědí na jednoduchou otázku.  

 
b) Ochutnávky - konají se v letních měsících u vybraných marketů na Moravě. Celkově 

se jich během léta koná kolem 100 až 150.  

 
c) Zubr bojovník a další online aktivity - kampaň Zubr bojovník probíhá na webových 

stránkách, kde si mohou zájemci navrhnout podtácek s vlastní podobiznou.  

 
d) Zvýhodněné balení - např. multipack Superior, který obsahuje tradiční 

desetistupňové pivo a dvanáctistupňový ležák.  

 
e) Slevy, kupony. 

 

 

Nástroje podpory prodeje pro sudový segment 

 
a) Večerní programy - vedou je školení promotéři, na nichž do velké míry závisí 

úspěch celého večera. Tyto programy  navazují zajímavým způsobem přímý kontakt   

s konzumentem v jeho oblíbeném lokále. Akce vítají nejen samotní návštěvníci gastro 

zařízení, ale i jejich provozovatelé.  

• Laser tour (laserová projekční střelnice) - velmi oblíbený celovečerní 

program. Soutěžící má možnost si za každá dvě vypitá piva virtuálně 

zastřílet laserovou puškou na projekční plátno. Výsledky jednotlivých 

hráčů mohou na projekčním plátně průběžně sledovat všichni hosté.     

Na konci večera jsou vyhlášení nejlepší střelci, kteří získají originální 

dárky.  

• Beer tour (interaktivní projekční program) - zájemci si díky tomuto 

programu mohou vyzkoušet svou zručnost. Soutěžící s tácem zdolává 

překážky, které se mu zobrazují na projekčním plátně. Cílem je posbírat 

co nejvíce bodů a nevylít žádné pivo. Nejzručnější účastníci na konci 

večera získají speciální ceny.  

• Zubr Forbes (eletronická imitace výherního automatu) - tento program 

je realizován postupně na více provozovnách za večer. Promo tým          
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za pomocí dotekového notebooku a speciálního programu umožní všem 

přítomným si za svá momentálně vypitá piva na účtence zahrát                 

o zajímavé ceny.  

• Železný Zekon - tradiční posezení s populárním silákem. Držitel mnoha 

zápisů do Guinessovy knihy rekordů v průběhu večera předvede celou 

řadu svých siláckých kousků. Zábavnou formou také otestuje zdatnost 

přítomných hostů a nejúspěšnější také odmění.  

 
b) Reklamní dárky - společnost Zubr poskytuje gastrosegmentu širokou škálu různých 

předmětů zdarma. V první řadě poskytuje začínajícím restauračním zařízením 

předměty, které jsou nezbytné k natočení piva. Tudíž výčepní zařízení a sklenice, dále 

také ubrusy a podtácky. Dalšími reklamními dárky jsou trička, košile, kšiltovky, které 

už spadají k podpoře prodejního servisu. Pro firmu je totiž vždy dobré, když má 

obsluha oblečení s logem. Tyto reklamní dárky jsou samozřejmě dostupné i lahvovým 

zákazníkům v různých soutěžích.  

 
c) Slevy. 

 
 

3.2.3  Public relations  
 
Společnost Zubr využívá těchto nástrojů public relations: 

• sponzoring,  

• organizace událostí, 

• tiskové zprávy, 

• firemní webové stránky, 

• stránky na sociální síti Facebook. 

 
Společnost sponzoruje, především regionálně, velké množství akcí. Některé události 

sponzoruje finančně a jiné zase naturálně. Pivovar vkládá své prostředky především             

do sportovních a kulturně - společenských akcí. Finančně se účastní především na činnosti  

úspěšného přerovského hokejového týmu HC Zubr. Mezi další sportovní akce, které 

sponzoruje patří extraliga v házené a Zubrcup (tenis). Dále se také zapojuje do sponzorství 

rekreačních sportů, které mají charakter masových akcí pro veřejnost regionu - Mamut tour           

a Přerovská padesátka. Pivovar sponzoruje také desítky kulturních akcí, mezi které patří např. 
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Jazzový festival a rockové festivaly. Je také sponzorem folklorního souboru Haná Přerov. 

Pivovar se snaží zapojovat také do sociálních akcí. Podporuje například projekt Běh naděje, 

který je spojen s dobrovolnou sbírkou, jejíž výtěžek se investuje do výzkumu rakoviny. 

Zapojil se také do projektu Chráněné dílny, což jsou organizace, které zaměstnávají lidi         

se změněnou pracovní činností, s mentálním či fyzickým postižením. Díky těmto dílnám      

se učí handicapované osoby samostatně zvládat svoji práci. Společnost se v minulém roce 

zapojila také do celorepublikové programu "Řídím, piju nealko pivo", který má podpořit boj 

proti alkoholu za volantem a bezpečnost na silnicích. Pokud řidiči projdou testem na alkohol, 

obdrží nealkoholické pivo Zubr Free. 

 
Společnost Zubr také organizuje různé události. Mezi již tradiční se řadí Zubrfest. Den konání 

festivalu společnost označuje také jako svátek guláše a piva. Minulý rok se konal již sedmý 

ročník Zubrfestu, kdy se na přerovské výstaviště přišlo podívat 7 500 lidí.  Pivovar také 

organizuje projekt "Zelené stezky". Tento sportovní projekt probíhá na Olomoucku a okolí. 

Má podpořit zdravý životní styl a sportovního ducha, při akci se tedy samozřejmě nabízí 

nealkoholické pivo Zubr Free.  

 
Pivovar pravidelně vydává zprávy o aktuálním dění v pivovaru, v kterých především 

informuje o nově získaných oceněních. Tyto zprávy poté zveřejňuje buď v regionálních 

denících, na webových stránkách společnosti či facebookových stránkách nebo v Pivních 

listech.  

 
Společnost Zubr má své firemní webové stránky - http://www.zubr.cz/. Tyto stránky obsahují 

především aktuality týkající se pivovaru. Je zde také možné se dočíst něco málo o historii,      

o výrobě piva a získaných oceněních. Samozřejmě jsou zde také představeny produkty 

značky Zubr a zveřejněny kontaktní údaje.  

 
Velkým trendem dnešní doby je zakládání profilů na sociálních sítích. Firmy neváhají a také 

si zde vytvářejí své stránky. Zubr drží krok s dobou a proto si také založil stránku                 

na Facebooku. Na této sociální síti má již 6 244 fanoušků. Jelikož podnik tento rok slaví              

140-té výročí založení, probíhá zde právě odhalování Pivovarských deníků, které popisují 

průběh vzniku pivovaru.  
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Publicita 

 
Vytváření dobré pověsti a pozitivní publicity je pro podniky velmi důležité. Společnost Zubr 

se snaží zvyšovat svou pozitivní publicitu účastí na různých prestižních soutěžích. Díky 

výhrám v těchto degustačních soutěžích podnik nejlépe ukáže, že pivo, které vyrábí je 

opravdu kvalitní, jelikož ho ocení i odborníci.  

 
Jen v letech 1995 - 2009 získalo pivo Zubr celkem 30 prestižních ocenění a jeho úspěchy 

nadále pokračují. V soutěži České pivo v roce 2010 se na prvních dvou pozicích v kategorii 

světlého výčepního piva umístili Zubr Gold a Zubr Classic. V soutěži European Beer Star 

2010 se na prvním místě umístil Zubr Premium v kategorii českých piv. V roce 2011 získal 

řadu ocenění ve Zlatém poháru Pivex. Tři velké vítězství si odnesl Zubr Premium, jako 

absolutní vítěz roku 2011, také jako vítěz kategorie světlý ležák a za kolekci Superior (sestava 

nejlepšího světlého ležáku a nejlepšího světlého výčepního piva). Zubru Classic a Gold byly 

uděleny také certifikáty kvality. Úspěchy pokračují i v letošním roce. V soutěži Zlatý pohár 

Pivex 2012 získal pivovar Zubr ocenění "Pivovar 20-ti letí" a ocenění za nejlepší pivní 

kolekci. Zubr Gold se stal šampionem a absolutním vítězem soutěže, Zubr Premium se stal 

nejlepším světlým ležákem. Zubr Free dostal stříbrnou medaili a Zubr Classic tmavý 

bronzovou medaili. [19] 

 

 

3.2.4  Osobní prodej 
 
Osobního prodeje podnik využívá především prostřednictvím: 

• prodejních prezentací, 

• obchodních veletrhů a výstav (účastní se každoročně několika veletrhů a výstav          

v tuzemsku i v zahraničí). 

 
 

3.2.5  Přímý marketing 
 
Nástrojů přímého marketingu společnost Zubr moc nevyužívá. Ke spojení se sudovými 

zákazníky používá především telemarketing a direct mail. 
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Pro sudové zákazníky je velkou výhodou využívání telemarketingu. Objednávky sudového 

piva se vystavují předem. Pivo poté rozváží firemní nákladní auta Zubru. Pokud ovšem 

majitel restauračního zařízení zjistí, že objednal málo piva, stačí do společnosti zavolat.         

V případě že firemní auto ještě neodjelo z výstavu, je možné objednávku opravit a pivo navíc 

tak hned do auta doložit. I pro pivovar je velmi výhodné vést si seznamy čísel sudových 

zákazníků. Občas může totiž nastat situace, že na výstavu dojde určitý druh piva a proto        

se obchodní oddělení může okamžitě spojit se zákazníkem a zjistit, zda místo tohoto druhu 

chce nějaký jiný, nebo např. místo 30-ti litrového sudu 50-ti litrový. 

 
Obchodní informace a sdělení týkající se novinek či akčních nabídek jsou zasílány sudovým 

zákazníkům také prostřednictvím direct mailingu. Tyto informace pivovar zasílá průměrně 

jednou za měsíc. 

 
 

3.3  STRATEGIE TLAKU A TAHU 

 
Společnost Zubr se snaží tyto dvě strategie vyvažovat. Prostřednictvím strategie tlaku působí 

na distributory (poskytování akcí a slev). Prostřednictvím strategie tahu zase působí             

na konzumenty, kteří si pak zboží sami vyžádají (reklama). Obě tyto strategie dobře 

kombinují letáky marketů. Ty působí na snížení ceny dodavateli a zároveň působí jako 

reklamní nástroj pro zákazníka.  
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4  VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ A NÁVRH OPATŘENÍ 
 
K hodnocení účinnosti marketingové komunikace společnosti Zubr bylo využito 

dotazníkového šetření. Toto šetření probíhalo pomocí internetového dotazování, 

prostřednictvím sociální sítě Facebook a osobním dotazováním. Osobní dotazování probíhalo 

v okolí okresu Přerov.  

 
Dotazník obsahuje 26 otázek, uzavřeného a polouzavřeného typu. První tři otázky se týkají 

struktury respondentů. Další dvě jsou obecného charakteru. Zbytek otázek se už váže              

k vyhodnocení účinnosti marketingové komunikace.  

 

Velmi pozitivní bylo zjištění v otázce 4, ve které všichni dotazovaní uvedli, že znají 

společnost Zubr.  

 

 

4.1  STRUKTURA RESPONDENTŮ 

 
Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 105 osob. Tito respondenti byli rozdělení podle 

pohlaví, věku a bydliště.  

 
Graf 4.1 

Pohlaví respondentů 

 

43%

57%
muž 

žena

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Dotazování se zúčastnilo 45 mužů (43 %) a 60 žen (57 %). Vyšší procento účasti žen je 

způsobeno pravděpodobně tím, že ženy byly více ochotné a přístupnější.  
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Graf 4.2 

Věk respondentů 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle očekávání bylo nejvíce zúčastněných ve věkové kategorii od 15 do 25 let, celkem 54      

(52 %). I přesto, že se dotazník týká společnosti vyrábějící alkoholické nápoje, nebyla 

zvolena věková hranice až od 18-ti let, jelikož v hlavní roli jde o komunikaci firmy, ne           

o konzumaci alkoholu. Druhou nejpočetnější skupinou byla věková skupina od 36 do 50 let - 

20 respondentů (19 %), dále 50 let a více - 16 respondentů (15 %) a nejméně početná byla 

skupina od 26 do 35 let - 15 respondentů (14 %). 

 

Graf 4.3 

Bydliště respondentů 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejvíce respondentů pocházelo z Olomouckého (42) a Zlínského (41) kraje. 14 účastníků 

dotazování bylo z Moravskoslezského kraje, 5 z Jihomoravského a 3 účastníci ze 

Středočeského.  

 
Graf 4.4 

Konzumace piva 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
Většina respondentů (73), pivo pije, 32 respondentů ne. Při zkoumání závislosti konzumace 

piva na pohlaví, vyšlo najevo, že velká většina mužů pivo pije (96 %) a u žen je to napůl. 50 

% účastněných žen pivo pije a 50 % ne. Čímž se ale dá vyvrátit zaběhlé tvrzení, že pivo je jen 

mužské pití. Konzumace piva u žen se také zvyšuje nejspíš z toho důvodu, že je dnes              

k dostání velký sortiment druhů piv (nízkokalorické, ovocné a jiné). Společnost Zubr sice 

ovocné pivo nevyrábí, ale je v holdingu se společností Litovel, která do Zubru dováží pivo 

značky Escape. Toto pivo je k dostání v příchuti maliny, zázvoru a limetky.  

 
Graf 4.5 

Znalost loga a sloganu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Velmi pozitivní je, že celkem 91 respondentů si dokázalo hned vybavit logo nebo slogan 

společnosti Zubr.  

 

 

4.2  VNÍMÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO MIXU SPOLEČNOSTI  ZUBR 

 
Otázky 6 až 26 v dotazníku se týkaly především marketingové komunikace společnosti. Byla 

zde také snaha o zjištění prostředků, vedoucím k jejímu zlepšení.  

 

Graf 4.6 

Znalost reklamy 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Nejvíce respondentů (69) se setkalo s venkovní reklamou, tedy billboardy či plakáty. 41 

respondentů vidělo reklamu v tisku, 28 ji zaslechlo v rádiu, 8 se s žádnou formou nesetkalo 

vůbec. 4 lidé také uvedli, že se setkali s jinou formou reklamy, konkrétně s reklamou                 

v televizi. Tato forma sice již byla zrušena, ale pro firmu je i tak pozitivní, že si ji lidé 

pamatují. To potvrzuje také graf č. 4.7.  

 

Z dalšího zkoumání ovšem také vyplynulo, že přestože se nejvíce lidí setkalo s venkovní 

reklamou, moc ji nevnímají. 52 % dotazovaných se na billboardy u silnic jen během vteřiny 

podívá, 32 % si je prohlíží a 16 % je nevnímá vůbec. Aby tedy byly billboardy efektivnější           

v upoutání pozornosti, musí být opravdu výrazné. Pokud na nich bude něco zajímavého, 

zapamatují si je i lidé, kteří se na ně jen mrknou. Další doporučení, týkající se billboardů by 

mohlo být, aby na nich byly zobrazovány především nealkoholická piva. Jelikož jsou 
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billboardy většinou umístěny v okolí silnic, všímají si jich hlavně řidiči, kteří ovšem pivo         

s obsahem alkoholu nesmí pít.  

 
I přesto, že společnost Zubr hojně využívá reklamu v rádiu, jen 19 % respondentů se s ní 

setkalo. To bude způsobeno především tím, že 46 % respondentů dělá při poslechu rádia 

spoustu jiných věcí a má ho tedy spíše jako kulisu. 31 % vnímá především hudbu                   

a zpravodajství a jen 23 % poslouchá všechno, včetně reklam.  

 

Graf 4.7 

Reklama v televizi 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Velmi pozitivní je, že celkem 74 respondentů si reklamu v televizi pamatuje. Z toho 41 

nechápe, proč už ji firma nevysílá a 33 respondentů to nezajímá. Pro společnost by bylo určitě 

přínosné, kdyby po zrušení reklamy v televizi svým zákazníkům vysvětlila důvod jejího 

stažení.  
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Graf 4.8 

Sponzoring 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Nejvíce respondentů (24) se zúčastnilo pivních slavností či Zubrfestu, 20 respondentů se 

zúčastnilo nějaké kulturní akce, sponzorované pivovarem a 14 respondentů navštívilo 

hokejový zápas. Nejvíce respondentů (52) se ovšem nezúčastnilo žádné akce. To bude 

způsobené nejspíš tím, že tyto akce se konají především v Přerově a jeho blízkém okolí, tudíž 

většina zúčastněných je jen z Olomouckého kraje. Z respondentů, kteří se nějaké akce 

účastnili, je 94 % hodnotí pozitivně a jen 6 % negativně. 

 

Graf 4.9 

Doporučené oblasti sponzorství 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejvíce respondentů (55) doporučilo ke sponzorování kulturní akce, 49 sportovní akce a 36 

sociální projekty. 3 respondenti také navrhly sponzorovat akce pro děti a podporovat děti        

v dětských domovech. Jelikož společnost Zubr sponzoruje docela velké množství kulturních    

a sportovních akcí, mohla by se tedy více zaměřit na sociální projekty, například právě na 

podporu dětských domovů.  

 
Graf 4.10 

Soutěže 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
I přesto, že 54 respondentů oceňuje pořádání soutěží, tak se jich neúčastní. Jen 15 

respondentů se zapojuje do soutěží, pořádaných pivovarem. 8 lidí z dotazovaných si myslí, že 

by těchto soutěží mělo být více a 28 respondentů se o tyto soutěže nezajímá.  

 
Graf 4.11 

Atraktivita cen 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro nejvíce respondentů (49) jsou nejatraktivnější ceny v podobě elektroniky, telefonů či 

televizí. Druhý nejvyšší počet respondentů (41) by rád hrál o volné vstupenky na akce 

pořádané společností a 30 respondentů by si přálo soutěžit o firemní produkty. Respondenti 

také navrhovali výhry jako například osobní automobil či dovolená. Cena v podobě osobního 

automobilu by byla pro společnost nejspíš hodně nákladná. Návrh dovolené už je reálnější. 

Nemuselo by se jednat přímo o zájezdy do zahraničí. Mohlo by se ale soutěžit například         

o pobyty spojené s přístupem do pivních lázní nebo podobných zařízení.  

 

Graf 4.12 

Hry, soutěže 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Z dotazovaných se 53 lidí zúčastnilo nějaké soutěže či hry a 52 ne. Z dalšího dotazování 

vyšlo najevo, že 51 % respondentů považuje tyto hry za příjemné zpestření večera, 23 % si 

myslí, že by jich mělo být více a 26 % si nemyslí, že by tyto hry byly nějakým přínosem. 

 
Většinou jsou ovšem tyto soutěže hodnoceny kladně a hodně lidí to naláká do restauračního 

zařízení. Pivovar ovšem nemá dostatek promo týmů. Proto by měl zaměstnat alespoň dva 

týmy navíc, třeba studenty na dohodu o provedení práce. Také by se firma měla snažit o to, 

aby pořádání těchto soutěží bylo atraktivnější i pro majitele hospod (například za uspořádání 

30-ti litrový sud zadarmo). Stále by se to mělo vyplatit, protože dle zkušeností tyto akce 

nalákají do hospody až o 50 % hostů více.  
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Graf 4.13 

Internetové stránky 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Z grafu 4.13 jasně vyplývá, že návštěvnost internetových stránek je velmi nízká. Ze 17 

respondentů, kteří tyto stránky navštívili, připadají přehledné jen osmi, dalších devět by 

některé věci změnilo a 88 respondentů tyto stránky nikdy nenavštívilo. Návštěvnost stránek 

by se mohla zvýšit například pořádáním soutěží přes internet nebo zavedením on-line 

objednávek produktů. 

 

Graf 4.14 

Noviny - Pivní listy 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
V grafu 4.14 lze vidět, že většina respondentů (77) nemá o existenci Pivních listů tušení. 

Dalších 13 lidí ví, že existují, ale ještě se s nimi nesetkali a pouze 15 lidí se s nimi setkalo. 
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Noviny mají majitelé hospod nabízet hostům, z šetření ovšem vyplynulo, že to nejspíš většina 

nedělá. Proto by se měl pivovar snažit o větší motivaci majitelů k nabízení těchto novin.        

V novinách se totiž vyskytuje mnoho zajímavých článků a zákazníci by se při konzumaci 

piva alespoň na chvíli určitě zabavili.  

 

Graf 4.15 

Nástroje podpory prodeje 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Pro nejvíce respondentů (43) jsou nejdůležitější slevy, pro 23 respondentů zvýhodněné 

balíčky zboží, 20 respondentů ocení nejvíce ochutnávky a 19 soutěže. 

 

Graf 4.16 

Projekty pro řidiče 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro 54 respondentů jsou akce "Řídím piju nealko pivo" velmi přínosné, 40 respondentů          

si myslí, že by jich mělo být více a jen 11 si myslí, že jsou tyto projekty zbytečné. Z toho 

vyplývá, že lidé podporují tyto projekty. Proto by se nejspíš měly konat častěji než jednou 

ročně. Přínosné by bylo pořádat je například dvakrát až třikrát do roka (na jaře, v létě             

a na podzim). Společnost by tímto mohla zlepšit svou image.  

 

Graf 4.17 

Dny otevřených dveří 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.17 vyplývá, že pro podnik by bylo velice přínosné pořádat dny otevřených dveří, 

jelikož by měly asi velkou účast. Celkem 93 respondentů by si tyto exkurze přálo a jen 12 ne. 

Pivovar sice zajišťuje bezplatné exkurze, ale jen pro skupiny, které se předem objednají. Dny 

otevřených dveří by byly pro zákazníky jistě atraktivnější, zvlášť kdyby se tam soutěžilo 

například o různé předměty s firemním logem a kdyby probíhaly ochutnávky. Tyto dny by 

také mohly zvýšit prodej v nedaleké podnikové prodejně.  
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Graf 4.18 

Dárky na prodejně 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Pivovaru by se určitě vyplatilo, kdyby v podnikové prodejně rozdávali drobné dárky, 

například alespoň k 50-ti litrovým bečkám. Možná by to také podpořilo prodej v prodejně.      

Z respondentů by to 64 ocenilo, 6 ne a 35 prodejnu vůbec nenavštěvuje.  

 

Graf 4.19 

Reklamní předměty 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Z grafu 4.19 překvapivě vyplynulo, že většině respondentů (56) reklamní předměty nevadí, 

naopak je oceňují, jelikož díky nim hned poznají, jaké pivo se v restauraci čepuje. 37 

respondentů obtěžuje, když je reklamních předmětů mnoho a 12 si jich vůbec nevšímá. 
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Graf 4.20 

Stránky na sociálních sítích 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Většina respondentů (82) si myslí, že je pro podniky přínosné zakládání stránek na sociálních 

sítích, 23 respondentů si myslí opak. Zakládání stránek na těchto sítích je přínosné pro 

podniky především proto, že jejich fanoušci se zde mohou přidat a tak se účastnit různých 

diskuzí. Například na facebookových stránkách pivovaru Zubr je možné se kdykoliv na 

cokoliv zeptat a někdo pověřený z pivovaru na otázku odpoví. Momentálně na těchto 

stránkách probíhá zveřejňování pivovarského deníku, kdy se od nejstarších počátků pivovaru 

dostáváme až do současnosti.  

 

 

4.3  DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

 

Ze získaných údajů vyšlo najevo, že marketingová komunikace společnosti je vcelku účinná. 

Celých 100 % respondentů totiž společnost Zubr zná a 87 % si dokáže vybavit její logo či 

slogan. 

 
 

4.3.1  Reklama 
 
Většina respondentů se s nějakou formou reklamy společnosti setkala, jen 5 % respondentů se 

s žádnou nesetkalo.  
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Důležité bylo zjištění, že lidé se nejčastěji setkávají s reklamou ve formě billboardů. Více jak 

polovina respondentů se na ně ale podívá jen zběžně. Billboardy pivovaru jsou stručné           

a vcelku výrazné, tudíž by mohly upoutat pozornost i během chvíle. Vhodné by bylo, kdyby  

u nich například bylo i uvedeno, kde se nachází nejbližší restaurační zařízení, které pivo 

čepuje. Vzhledem k tomu, že billboardy bývají umisťovány zejména u silnic, vhodné by bylo 

zaměření i na nealkoholické pivo. 

 
Co se týká reklamy v rádiu, bylo zjištěno, že většina lidí ho má spíše jako kulisu, možná proto 

se také jen 19 % respondentů s touto formou setkalo. Proto by bylo vhodné k reklamě v rádiu 

přidat nějakou zajímavou hudební kulisu. Vzhledem k probíhající kampani Zubr bojovník by 

se reklamní znělka mohla týkat například nějakého známého akčního filmu. Do rádií by se 

také společnost měla snažit zasadit především spoty týkající se probíhajících soutěží, což by 

mohlo zajistit zvýšení účasti v nich. 

Zajímavé bylo také zjištění, že hodně lidí si pamatuje reklamu v televizi, což dokazuje že 

televize je jedním z nejdůležitějších a nejvíce viditelných médií. Možná také to zapříčinilo, že 

lidé si při dotazování vybavovali především starší kampaň s bojovníkem, který představoval 

bájného hrdinu. Tato reklama byla totiž ještě vysílaná v televizi. Pro společnost by bylo jistě 

přínosné, kdyby zákazníkům vysvětlila, proč byla tato forma reklamy zrušená. Popřípadě by 

bylo vhodné zasadit opět televizní reklamu alespoň do regionálních televizí na Přerovsku, 

Olomoucku a Zlínsku. Reklama v těchto regionálních televizích by zajisté nebyla tak 

nákladná a lidé by si alespoň zapamatovali novou kampaň, kde jsou v hlavních rolích 

záchranář či hasič.  

 
 

4.3.2  Soutěže, hry 
 
Pro respondenty jsou nejatraktivnějšími výhrami ceny v podobě elektroniky, které také 

společnost do soutěží zasazuje. Velké procento respondentů by si také přálo hrát o více 

volných vstupenek na akce pořádané pivovarem. V minulém roce proběhla takováto soutěž 

jen jedna a pouze o dvě volné vstupenky na Zubrfest. Proto by bylo vhodné navýšit počet 

těchto vstupenek. Špatný nebyl ani návrh cen v podobě dovolených, například soutěže               

o pobyty v pivních lázních by byly jistě atraktivní.  

 
Další doporučení se týkají her pořádaných v restauračních zařízeních. Tyto hry probíhají         

v průměru jednou ročně v jednom zařízení, což je vzhledem k jejich oblibě poměrně málo. 
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Pivovar ovšem nemá dostatek promo týmů, které se starají o hladký průběh těchto her. Bylo 

by tedy jistě vhodné zaměstnat pár týmů navíc a také motivovat majitele hospod k častějšímu 

pořádání těchto her.  

 
 

4.3.3  Internetové stránky 
 

Z průzkumu vyplynulo, že webové stránky pivovaru navštěvuje jen 16 % respondentů.          

Z tohoto už tak malého počtu respondentů připadají však přehledné jen polovině, což je velmi 

špatný výsledek. Stránky pivovaru opravdu nejsou zpracované zvlášť kvalitně. Co se týká 

designu, ten je velmi pěkný, obsah však zaostává. Například historie pivovaru je zde popsána 

velmi stroze a informace o produktech nejsou aktualizované. Zákazník se tak zde vůbec 

nedočte například o existenci 15-ti litrových sudů, kvasnicovém pivu či speciálních 

produktech (čtrnáctka Maxxxim, osmistupňové pivo). Je zde také naprostá absence nějaké 

fotogalerie či zábavných her. Návštěvnost stránek by mohla stoupnout díky soutěžím 

pořádaným přes internet nebo zavedením e-shopu (online objednávky produktů nebo 

reklamních předmětů). 

 
 

4.3.4  Další návrhy 
 

Jedním z nejdůležitějších návrhů je pořádání dnů otevřených dveří. Drtivé většině 

respondentů se tento nápad líbil a spousta by se těchto dnů také zúčastnila. Pivovaru by tyto 

exkurze spojené s ochutnávkami a soutěžemi určitě zvýšily publicitu. Také by tyto dny mohly 

zvýšit prodej v podnikové prodejně, o jejíž existenci nemá hodně lidí tušení.  

 
V oblasti sponzoringu by se společnost Zubr mohla více zaměřit na sociální projekty. 

Například podpora dětských domovů by podniku zajisté vylepšila image. 

 
Díky drobným dárkům k sudům v podnikové prodejně by se mohl zvýšit její obrat. Podnik si 

nechává vyrábět spoustu drobných předmětů s firemním logem (propisovačky, zapalovače, 

klíčenky a další), které nemají velkou pořizovací hodnotu, ale zajistily by větší 

konkurenceschopnost prodejny.  
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V oblasti podpory prodeje by bylo vhodné například alespoň jednou za rok pořádat                

v hospodách akce typu 3+1 zdarma nebo ke třetímu vypitému pivu reklamní dárek.                             

U konkurenčních značek piva tyto akce bývají poměrně časté, u piva Zubr však již méně. 

Neatraktivnějším nástrojem PP se podle očekávání staly slevy.  

 
Vhodné by bylo také více podpořit reklamu na 15-ti litrové sudy. Při osobním dotazování 

vyšlo najevo, že spousta lidí netuší, že tato velikost sudů existuje. Vzhledem k tomu, že 

někteří lidé nemají rádi lahvové pivo a 30-ti litrový sud je pro ně moc velký, je 15-ti litrový 

sud nejlepší alternativou například na chaty či při posezení s přáteli mimo hospodu.  

 

Z dotazování vyšlo najevo také, že většina lidí nezná Pivní listy. Tento zpravodaj by ovšem 

mohl připadat hodně hostům restauračního zařízení velmi zajímavý. Díky tomu, že zde 

podnik píše o získaných oceněních, by si mohl vylepšit svou image. Je zde také spousta 

zajímavostí z celého pivovarnického průmyslu. Píše se zde také o akcích, které pivovar 

pořádá a sponzoruje, díky čemuž by mohla stoupnout účast na nich. Většina majitelů 

restauračních zařízení ale tyto noviny ve svých zařízeních ani nevystavuje, což je velká 

škoda. Pivovar by se proto měl snažit, aby se tyto výtisky k zákazníkům dostaly.  

 

Pivovar by také mohl zlepšit svou image tím, že by organizoval více projektů na podporu 

boje proti alkoholu za volantem. Minulý rok se například účastnil projektu "Řídím, piju 

nealko pivo" ve spolupráci s policií ČR. Tato akce však probíhá jen jednou ročně. Bylo by 

vhodné tyto akce pořádat např. na jaře, v létě i na podzim. 
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5  ZÁVĚR 
 
 
Cílem bakalářské práce byla analýza současné marketingové komunikace společnosti Zubr    

a její hodnocení. Analýza marketingové komunikace proběhla úspěšně. Byly popsány 

všechny nástroje marketingového mixu, které společnost využívá a díky dotazníkovému 

šetření proběhlo jejich zhodnocení. V práci jsou obsaženy zjištěné nedostatky v marketingové 

komunikaci a návrhy na jejich eliminaci.  

 

První část bakalářské práce se vztahuje k teorii marketingové komunikace. V této části je 

zahrnuta definice marketingové komunikace, podrobně jsou zde popsány složky 

komunikačního mixu a reklamní média. Dále je v teoretické části popsán model 

komunikačního procesu, výběr komunikační strategie, je zde objasněn pojem integrované 

marketingové komunikace, tvorba efektivní komunikace a guerillový marketing.  

 

V druhé části je popsána společnost Zubr, její historie, jsou zde představeny produkty 

pivovaru a je zde také něco málo o ekonomických údajích podniku. Dále už je rozebrán 

samotný komunikační mix společnosti se zaměřením na podporu prodeje a public relations.  

 

Poslední část je zaměřena na samotné hodnocení marketingové komunikace pomocí 

dotazníkového šetření. To probíhalo prostřednictvím internetu a také osobním dotazováním. 

Dotazování se účastnily všechny věkové skupiny od patnácti let. Nižší věková hranice byla 

zvolena z toho důvodu, že výzkum se netýká samotné konzumace alkoholu, v takovémto 

případě by byla nastavena hranice od osmnácti let.  

 

Mezi hlavní doporučení ke zlepšení komunikace pivovaru patří - inovace webových stránek, 

opětovné nasazení televizní reklamy alespoň do regionálních televizí, billboardy se 

zaměřením i na nealkoholické pivo, zaměstnání více promo týmů pro zajišťování večerních 

programů a pořádání dnů otevřených dveří. 
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