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1 Úvod 

Jako téma bakalářské práce byl zvolen „Návrh marketingové komunikace 

sportovního centra“.  

Toto sportovní centrum nese název „Funky Fresh“. Nejedná se o klasické sportovní 

centrum, které se týká kolektivních sportů a míčových her, ale jde o školu kitesurfingu, 

půjčovnu kitesurfů včetně veškerého vybavení a výrobce kitesurfových desek doplněné 

širokým spektrem doprovodných a podporujících aktivit, které budou popsány v dalších 

částech mé práce.  

Nedílnou součástí aktivit takovéhoto sportovního centra je správně cílená 

marketingová komunikace, jejíž význam je v českých podmínkách stále podceňován. Pro 

úspěch a ziskovost je dobře zvolená marketingová komunikace klíčovou podmínkou, bez 

které si podnik stěží získá klientelu, která se vrací nakupovat. 

Myšlenka projektu Funky Fresh existuje již sedm let, během kterých oba zakladatelé 

sbírali cenné zkušenosti a poznatky. Proto se projekt Funky Fresh chce nyní dostat do 

podvědomí široké veřejnosti. Poskytované služby jsou připraveny k prezentaci a nabídnutí 

zákazníkům. Projekt a oba zakladatelé chtějí zákazníkům poskytnout nadstandardní servis, 

služby a především výuku kite sportů. 

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si toto téma zvolil, je fakt, že celý projekt Funky 

Fresh usměrňuje a formuje můj kamarád Kamil Peterek společně s kolegou Vítězslavem 

Adamíčkem, se kterými jsem začal spolupracovat a podílet se na jedné z aktivit projektu 

Funky Fresh.  

Cílem mé bakalářské práce je definovat vhodnou cílovou skupinu zákazníků, kteří by 

měli zájem o nabídku služeb Funky Fresh a způsob marketingové komunikace, který je 

pro tuto skupinu zákazníků nejefektivnější.  

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy vztahující se k tématu bakalářské 

práce, popis portfolia služeb sportovního centra a popis metodiky při sběru dat.  

Praktická část bude zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a 

marketingového výzkumu na konkrétní firmě.  

Práce vyústí ve vymezení marketingové komunikace a segment zákazníků, na který 

má firma svou marketingovou komunikaci zaměřit. Nakonec chci navrhnout 

doporučení, díky kterým dosáhne Funky Fresh optimální marketingové komunikace 

zacílené na přesný segment zákazníků a také posílení svého konkurenčního postavení na 

trhu.   
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2 Charakteristika prostředí sportovního centra 

Sportovní centrum Funky Fresh představuje sdružení lidí, kteří mají za svou vášeň 

získávat nové informace a zlepšovat své dovednosti tak, aby mohli nabídnout ten nejlepší 

způsob jak si užít souhru s přírodou. 

Hlavní oblastí působnosti jsou pro Funky Fresh kite sporty v kterékoli ze svých 

podob. Projet Funky Fresh se snaží o porozumění přírodních zákonům tak, aby kite sporty 

mohli provozovat téměř kdekoli. Od příměstských rovin přes vysokohorské terény po 

exotické pláže. 

Být Funky Fresh je vnímáno jako souhra základních elementů, které obsahuje i logo 

Funky Fresh (viz. Příloha 6): VODA, ZEMĚ, VZDUCH A OHEŇ s Funky Fresh 

„přístupem“ k poznání. Proto FUNKY FRESH „THE ATTITUDE“. Všechny elementy 

jsou stále kolem nás kdekoli jsme. Přístup, „THE ATTITUDE“ je hlavní rozdíl proti 

globálnímu způsobu existence, který je znám z každodenního života, místo kterého projekt 

Funky Fresh nabízí alternativu. [25] 

2.1 Makroprostředí sportovního centra 

2.1.1 Demografické prostředí 

Demografické prostředí sportovního centra tvoří jeho uživatelé. Jsou to uživatelé 

různých věkových skupin a pohlaví. Tyto znaky nejsou nijak zásadní, protože kite sportům 

se věnuje široké spektrum zákazníků všech věkových skupin a pohlaví.  

Vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva v Moravskoslezském kraji je pozice projektu 

Funky Fresh dobře umístěna a může také využívat blízkého perspektivního trhu v Polsku. 

Demografické faktory jako úmrtnost či porodnost neovlivňují přímo využívání služeb 

sportovního centra Funky Fresh. 

2.1.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí hraje důležitou roli v ovlivnění využívání služeb sportovního 

centra Funky Fresh. Pokud bude stoupat míra nezaměstnanosti, nebudou mít potenciální 

zákazníci o tento druh služeb zájem, protože budou řešit základní a existencionální 

potřeby. 

Dalším faktorem silně ovlivňujícím využívání služeb FF je výše průměrné mzdy. 

V ČR je oproti jiným státům poměrně nízká, z čehož vyplývá menší zájem o poskytované 

služby tuzemských zákazníků, oproti zahraničním. Vzhledem k časté výuce a pořádání 

kurzů v zahraničí to však není zásadní problém, ale do jisté míry výhoda, ze které se dá 
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těžit. Dále může využívání služeb FF negativně ovlivnit inflace, v jejímž důsledku dochází 

ke zvýšení ceny služeb. 

2.1.3 Přírodní prostředí 

Přírodní faktory jsou naprosto zásadní v ovlivnění nabídky a poptávky vzhledem 

k typu poskytovaných služeb. Pokud bude vzrůstat znečistění prostředí, ovzduší a vod, 

bude upadat zájem o provozování jakékoli činnosti v takto zdevastované krajině.  

Vzhledem ke střídání ročních období se dají v ČR provozovat všechny druhy kite 

sportů po celý rok. 

Povětrnostní podmínky, které jsou ovlivněny různou nadmořskou výškou a členitostí 

celého území, jsou také velmi uspokojivé, a ČR je tedy vhodným místem pro poskytování 

kite kurzů, vzhledem ke klimatickým podmínkám.  

2.1.4 Technologické prostředí 

Nové technologie v oblasti kite sportů pomáhají jejich provozovatelům překonávat 

náročné podmínky v zimě a sněhu nebo v horku ve vodě a na zemi. Tím je dosaženo větší 

bezpečnosti a komfortu uživatelů tohoto náčiní a roste tak zájem o jeho užívání. Vzhledem 

k důmyslnosti tohoto vybavení roste i jeho pořizovací cena.  

Funky Fresh jako prodejce, distributor a výrobce poskytuje špičkové vybavení, 

oblečení a doplňky pro kite sporty a Surfskate. 

2.1.5 Politické prostředí 

Politické faktory regulují a ovlivňují podnikání a činnost sportovního centra Funky 

Fresh. Stanovuje normy, cla a další zákony, kterými je třeba se řídit při dovozu a vývozu 

zboží, poskytování služeb a vycestování z důvodu poskytování kite kurzů.  

Politické prostředí také ovlivňuje s kterými státy má ČR vízovou povinnost, kterou je 

rovněž nutno tolerovat.  

Pokud by země, ve kterých FF poskytuje své kurzy, omezily nebo zakázaly přístup 

občanům ČR nebo i jiným národnostem, bude to mít negativní vliv na tržby a možnost 

poskytování služeb v dané zemi.  

Dalším negativním politickým faktorem mohou být povstání, občanské války, 

revoluce diktatura aj. 
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2.1.6 Kulturní prostředí 

Kulturní prostředí ovlivňuje chování spotřebitele a zahrnuje faktory, které vznikají 

z hodnot, tradic, zvyků a preferencí zákazníků. Vzhledem k trendu globalizace a vlivem 

médií vzrůstá zájem o kite sporty a o poznávání nových míst a cestování do exotických 

destinací. 

Nelze říci, že kite sporty jsou v ČR tradičním sportem, ale mají zde vybudovanou 

základnu, kterou chce FF povznést na vyšší úroveň a vnést do ní řád a pravidla, kterými se 

budou muset kiteři řídit. 

 

2.2 Charakteristika sportovního centra Funky Fresh 

Funky fresh je stále se rozvíjející projekt, jehož počátky sahají až do roku 2005. 

V tomto roce dva výše zmínění společníci, Kamil Peterek a Vítězslav Adamíček, společně 

se Švýcarskou firmou kiteskipper.ch, založili kite surfovou školu v Chorvatsku s názvem 

TAC – F4 Kiteboarding school.  

Tentýž rok založili centrum pro zimní kiting na Ramzové. Obě sportovní centra 

provozovali a vedli zde výukové kurzy.  

Zkušenosti, které společně nabyli za rok intenzivního učení široké veřejnosti za 

asistence Švýcarských instruktorů, chtěli předat dále zájemcům o výcvikové a výukové 

kurzy v České Republice. Zde však narazili na nepřipravenost trhu a celkovou 

nedostatečnou známost kite sportů.  

Rozhodli se proto pro dvou sezónní výuku v zahraničí v destinacích jako Thajsko, 

Egypt, Řecko, Vietnam, Srí Lanka aj. Tato výuka byla přínosem pro další osobní rozvoj, 

získání kvalifikace a zkušeností. Již během těchto let vyráběli a testovali nová prkna, která 

jsou nyní v prodeji. V této době se Vítězslav Adamíček stal rozhodčím světového poháru 

kite surfingu pro organizaci IKO.  

Později se stal Race directorem, tedy ředitelem závodu. Jako takový měl na starosti 

celý průběh a přípravu kite surfových závodů. Tuto funkci vykonával tři a půl roku. Kamil 

působil jako rozhodčí o rok méně. 

V roce 2011 oba ukončili spolupráci s organizací IKO a přešli k asociaci IKA, která 

je součásti celosvětové organizace pro veškeré jachtaření - ISAF. Pod touto asociací, jež 

respektuje i ostatní organizace, založili Českou kitovou federaci. V čele federace, na pozici 

prezidenta, je Vítězslav Adamíček, Kamil Peterek zastává funkci technical manager.  
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Zřízením ČKF by chtěli docílit sjednocení učebních postupů a technik instruktorů, 

zavést kurz a registraci instruktorů, kteří by museli projít zkouškami potvrzujícími jejich 

znalosti jak praktické, tak teoretické. Jejich úkolem je také vytvoření struktury výuky a 

závodů pro ČKF a určit kritéria pro fungování těchto aktivit. 

Tomuto úkolu by měl pomoct Funky Fresh sports club, který bude podporovat celé 

toto dění, bude informovat o jednotlivých událostech a jeho přičiněním budou 

organizovány závody pod hlavičkou ČKF.  

V současnosti je z pohledu projektu vše připraveno pro prezentaci. Projekt je 

schopen fungovat a může lidem nabídnout veškeré své hodnoty, které do něj oba společníci 

za roky práce vložili. Projekt se nyní, kdy je trh připraven na dražší, ale nadstandardně 

kvalitní služby, chce dostat do povědomí lidí, potažmo laické veřejnosti. Chce přestat být 

pouze undergroundovou organizací, známou především mezi skalními příznivci Kite 

sportů. 

Myšlenka projektu Funky Fresh je tedy utvářena celých 7 let. Důvodem, proč chtějí 

tento projekt uvést jako svou hlavní činnost až teď, byla vysoká časová náročnost práce pro 

organizaci IKO. Dalším důvodem byl nepřipravený trh a vývoj kite surfů, který potřeboval 

tři roky pro zhotovení bezchybného prkna, které může jít do prodeje. 

Současnost 

Projekt Funky Fresh prozatím fungoval jako sdružení nadšenců pro kite sporty nebo 

jako myšlenka, jak dělat určitý druh sportu ve spojení s akceptováním přírodních zákonů. 

Oba společníci tuto činnost provozují doteď na živnostenský list. V 1. kvartálu 2012 chtějí 

Funky Fresh zapsat jako s.r.o. Oba budou zřizovatelé s rovným dílem pravomocí. Pro 

potřebné finanční pokrytí spolupracují se zmíněnou Švýcarskou firmou Kiteskipper.ch, 

která působí jako investor a konzultant. 

Funky Fresh jako začínající firma potřebuje zorganizovat a strukturovat své činnosti 

tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity podnikání. Je zapotřebí dosáhnout bodu 

zvratu v co nejkratším možném časovém horizontu. 

  Bude třeba určit, jakým způsobem prezentovat zkušenosti a schopnosti instruktorů 

Kamila Peterka a Vítězslava Adamíčka (viz. Příloha 4.4, 4.5)., dále také jakým způsobem 

informovat stávající i potenciální zákazníky o aktualitách a kam umístit reklamu. 

V neposlední řadě by měl být propracován výukový program a nabídka tak, aby se 

zákazníci vraceli nebo aby, pokud možno opakovaně, absolvovali trip/guidance program. 
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Prozatím nejsou zřízeny žádné oficiální prostory nebo budova sloužící jako prodejna 

popřípadě sídlo firmy. Takovéto prostory momentálně oba společníci hledají a v jejich 

plánu je zřídit kancelář společně se showroomem, kde by mohly být vystaveny boardy a 

veškeré nabízené vybavení. Zároveň by bylo možné zde sjednat jakoukoli z níže 

uvedených poskytovaných služeb. 

Tyto prostory by se měly nacházet na území města Ostravy z důvodu zastoupení 

prodejců kite vybavení na Severní Moravě, možnosti oslovení velkého množství zákazníků 

jak z regionu, tak z Polska a v neposlední řadě, protože je bydlištěm všech zúčastněných. 

Už nyní však fungují dvě lokality (viz. Příloha 5), které poskytují Funky Fresh 

zázemí pro učení a organizování akcí jak v zimě – Klokočov tak i v létě – Mušov.  

 

2.3 Marketingový mix sportovního centra Funky Fresh 

2.3.1 Portfolio služeb 

Funky Fresh, jakožto začínající firma bude poskytovat stejné služby jako dosud, 

s tím rozdílem, že přejde pod právní formu s.r.o. Služby FF jsou jedinečné jak svou 

kvalitou, tak komplexností. Konkurenční firmy zdaleka nedosahují kvalit výuky a toho, co 

se zákazník naučí jako u FF.  

 

Služby poskytované sportovním centrem Funky Fresh (viz. Příloha 8 – 11): 

 training/travel, 

 trip/guidance, 

 team building, 

 Funky Fresh boards - Výroba a prodej, 

 Funky Fresh Shop, 

 Funky Fresh Sports Club, 

 poradenství – Technická podpora – Konzultace, 

 organizace eventů a závodů, 

 kurzy pro instruktory a rozhodčí, 

 kitefix.cz, 

 surfskate.cz. 
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Training/ Travel 

Jedna ze základních služeb, které FF poskytuje: učení a cestování. Výuka kite sportů 

je rozdělena do tří základních kategorií: Water (voda), Snow (sníh), Land (země). 

Water – kurz na vodě (viz. Příloha 4.1), díky kterému získá zákazník veškeré 

potřebné informace a dovednosti k samostatnému a bezpečnému užívání kitu. Kurz je 

rozdělen podle zkušeností zákazníků do čtyř kategorií (viz. Příloha 8):  

 intro, 

 beginer, 

 advanced, 

 workshop. 

 

Snow – kurz na sněhu (viz. Příloha 4.2), který se víceméně neliší od kurzu na vodě. 

Kurz opět počítá s nabídkou jak pro úplné začátečníky tak pro pokročilé. Je možno udělat i 

dvou denní kurz. Většinou se nelítá s tak velkými kity a učení je jednodušší.  

Kurz je opět rozdělen na 3 kategorie (viz. Příloha 9): 

 intro, 

 intermediate, 

 workshop. 

 

Land – kurz věnovaný výuce kite sportů na zemi, myšleno na asfaltu, hlíně, trávě 

apod. (viz. Příloha 4.3). Je často doplňkem výuky na vodě. Na těchto površích se nejezdí 

na běžných kiteboardech. Zákazník si může vybrat takzvanou bugynu, což je nízká tříkolka 

se sedačkou na nerovné nebo travaté povrchy, mountain board, surfskate nebo kolečkové 

brusle na asfaltové plochy.  

Tyto kurzy jsou rozděleny jen do dvou kategorií (viz. Příloha 10): 

 intro, 

 riding. 

 

2.3.2 Distribuce 

Funky Fresh poskytuje výuku Kite sportů na území České Republiky – Nové Mlýny, 

Mušov aj. a v zahraničí – Egypt, Řecko, Polsko, Slovensko, Vietnam, Thajsko, Švýcarsko, 

Německo, Srí Lanka.  
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Půjčovna surfskatů je situována v Ostravě, je však možné zapůjčit boardy na různé 

akce nebo půjčovat na místě konání nějakého eventu. Prodej je rovněž možný na různých 

akcích nebo při závodech apod. 

Služby nejsou zprostředkovány třetími stranami a vždy je poskytuje pouze FF a 

surfskate.cz. 

2.3.3 Marketingová komunikace 

Současná marketingová komunikace je nedostačující a je zapotřebí ji zdokonalit. 

Webové stránky FF (viz. Příloha 7) jsou po designové stránce zdařilé a tematicky se 

shodují s názvem a účelem, který mají plnit, chybí však obsah rubrik. Tento prostoj je 

zbytečný a stránky mohly fungovat a plnit svou funkci delší dobu. Naopak stránky 

surfskate.cz jsou zpracovány velmi profesionálně a zdařile. Je sice třeba doplnit, 

aktualizovat a upravit některé sekce, ale jedná se jen o drobné úpravy.  

Dobře fungují profily na sociálních sítích, které informují o aktualitách a událostech, 

jak ohledně surfskate tak kite sportů. Zájmové skupiny se tak mohou účastnit pořádaných 

akcí nebo se z reportu dozvědět podrobnosti jak akce probíhala, pokud se nemohli dostavit. 

V rámci surfskate.cz byly v Ostravě na konci loňské sezony pořádány čtyři propagační 

akce s longboardy Carver a Slide. Surfskate.cz se rovněž účastnil sportovního veletrhu 

Sport Life v Brně, kde jsem ho osobně zastupoval a prezentoval. Podobné akce jsou 

skvělým zdrojem kontaktů a možností zviditelnit se. 

2.3.4 Lidé 

Funky Fresh je rozděleno mezi tři společníky, z nichž dva vedou společnost aktivně. 

Jak bylo řečeno výše, právě oni formují a rozvíjejí myšlenku FF, podílejí se na tvorbě cílů 

a jejich dosažení. Dále s FF spolupracují teamrideři, tedy teamoví jezdci, kteří mají být 

vidět na akcích, závodech a eventech, kde šíří myšlenku a produkty FF a Carver. 

Instruktoři Funky Fresh jsou většinou kontaktní a obsluhující pracovníci. Podpůrným 

pracovníkem může být správce webových stránek. 

Příjemce služby mohou být všichni zákazníci, kteří se chtějí naučit kite sportům, 

půjčit si vybavení nebo surfskate nebo se zúčastnit některé z pořádaných akcí. Příjemcem 

služby může být také zákazník zajímající se o nabízené produkty a chce je poznat, 

vyzkoušet, popřípadě koupit. Vztah k zákazníkovi je neformální.  

Službu je v mnoha ohledech možno personalizovat podle přání zákazníka. Je možno 

zvolit destinaci teambuildingu, kurz může být upraven podle potřeb a přání zákazníka. 
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Během Trip/ Guidance programu mohou být navštívena místa požadovaná zákazníkem. 

Prodávaný surfskate komplet může být osazen komponenty podle přání zákazníka nebo 

naopak zákazník si koupí pouze příslušenství k vytvoření surfskate, protože desku (deck) 

má vlastní. 

Proměnlivost poptávky závisí na ročním období v tuzemsku. Během léta jsou 

pořádány kite surfové kurzy, v zimě pak snowkite kurzy. V zimním období navíc výuka 

kite surfů probíhá v exotických přímořských destinacích a ve vysoko horských destinacích. 

Poptávka tedy může být konstantní celý rok, avšak je možné prodlení z důvodu cestování a 

již probíhajících kurzů nebo závodů.  

Služba je dostupná ve školících centrech a po domluvě s provozovateli. 

2.3.5 Materiální prostředí 

Každý instruktor vlastní několik kite surfů a kite boardů, longboard a automobil. Dále 

FF vlastní tříkolku pro land kiting, mountain boardy, split boardy a  snow boardy, tedy vše 

potřebné pro výuku kite sportů. Teamrideři vlastní aspoň jeden surfskate Carver pro 

marketingovou komunikaci, na který dostanou slevu 45 %, jako odměnu za práci pro FF, 

potažmo surfskate.cz.  

2.3.6 Procesy 

Hlavním procesem FF je výuka zákazníků a poskytování lekcí kite sportů. Mezi 

instruktory a zákazníky je vysoká míra interakce, což znamená, že zákazníci se aktivně 

podílejí na kurzu a musí do něj vložit své úsilí. Tento proces může být označen jako služba 

poskytovaná specialisty.  

Sportovní centrum FF může poskytovat své služby celoročně. V létě poskytuje water a 

land kite kurzy v tuzemsku a snow kite kurzy v zahraničí. V zimě poskytuje water, 

popřípadě land, kite kurzy v zahraničí a snow kite kurzy v tuzemsku. (viz. Příloha 8, 9, 10) 

Objednání kurzů probíhá prostřednictvím internetových stránek, e-mailu, popřípadě 

po telefonické dohodě. Čekání na začátku kurzu je ovlivněno pouze délkou času mezi 

zakoupením kurzu a jeho začátkem. 

2.3.7 Ceny poskytovaných služeb 

Ceny služeb poskytovaných FF jsou v porovnání s konkurencí vysoké. Na rozdíl od 

konkurence však kurzy FF poskytují kvalitnější výuku, od velmi zkušených instruktorů. 

V kurzech FF se zákazníci opravdu naučí to, proč přišli a zákazníci z jiných kurzů se chodí 

znovu učit do FF, protože výuka, kterou poskytla konkurence, byla na mnohem horší 
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úrovni a zákazník nezískal potřebné znalosti a dovednosti. Tento jev je častý a vysoká cena 

(viz. Tabulka 2.1) tedy není překážkou nebo nevýhodou, protože její výše je adekvátní 

tomu, co zákazník dostane. 

 

Tabulka 2.1 Ceník kite lekcí 

Workshop  400 euro/osoba 

Skupinová lekce – 2 – 4 osoby (6 hodin +) 350 euro/osoba 

Individuální lekce – 1 osoba (1 hodina +) 100 euro/osoba 

Semi-individuální lekce – 2 osoby (1 hodina +) 65 euro/osoba 

Zdroj: autor 

 

Ceny půjčovny Surfskate (viz. Tabulka 2.2) jsou víceméně shodné s cenami jiných 

půjčoven longboardů. Surfskate ale nabízí speciální longboardy a surfskaty Carver a Slide, 

které konkurence nenabízí, tudíž zde není tlak na cenu nebo nutnost přizpůsobení se 

konkurenci. Pravidlem pro vypůjčení je složit vratnou zálohu 1000 Kč. Zákazníkům, kteří 

si board vypůjčí a poté zakoupí nový Surfskate Carver nebo Slide, se výše půjčovného 

odečítá od jeho ceny. 

 

Tabulka 2.2 Ceník půjčovny Surfskate 

1 hodina 80 Kč 

2 hodiny 140 Kč 

3 hodiny 210 Kč 

4 hodiny 270 Kč 

1 den (24h) 500 Kč 

2 dny (víkend) 900 Kč 

1 týden 1500 Kč 

Zdroj: Autor 
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2.4 SWOT analýza Funky Fresh 

2.4.1 Silné stránky 

 Rozsáhlé znalosti kite sportů, počasí a povětrnostních podmínek, navigace na moři 

 Kvalitní kurzy kite sportů 

 Nadstandardní kompetence 

 Jedinečné produkty 

 Distributor Carver skateboards a Slide pro ČR a SK 

 Prodej konkurenci 

 Spolupráce s několika zahraničními firmami 

 Výuka v exotických destinacích 

 Dobrá komunikace prostřednictvím sociálních sítí 

 Výborná znalost cizích jazyků 

 Aktivity v souznění s přírodou 

 Nekonvenční pohled na celou problematiku a originální přístup 

2.4.2 Slabé stránky 

 Neznalost cílového segmentu 

 Začínající firma  

 Slabá kupní síla Moravskoslezského kraje 

 Absence půjčovny vybavení pro kite sporty pro veřejnost (pouze pro účastníky 

kurzu) 

 Slabá prezentace produktů a služeb 

 Neaktualizované webové stránky 

 Neexistující kvalitní databáze zákazníků 

 Nedostačující organizační struktura firmy 

 Firma nevykazuje dostatečný zisk – spotřebuje veškeré vydělané prostředky – pod 

bodem zvratu 

 Omezené finanční prostředky 

 Dlouhá doba dodání zboží z USA 
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2.4.3 Příležitosti 

 Poptávka sousedních zemí po nabízených produktech – Polsko, Slovensko 

 Nová školicí střediska, kde budou chtít výuku od Funky Fresh 

 Větší důvěra zákazníků při prohlédnutí zboží a nabídky služeb v kanceláři 

 Vstup do podvědomí zákazníků díky prodejců 

 Poptávka po službách tábory, DDM - kroužky, školami 

 Získání zpětné vazby  

 Návštěvnost blogu o aktuálním dění  

 Vyhledávání a zapojení do skupin na sociálních sítích zákazníky 

 Poptávka po instruktorských kurzech 

 Slabá konkurence 

2.4.4 Hrozby 

 Zákazníci nebudou navazovat v kurzech 

 Zákazníci nebudou využívat Trip/Guidance programu 

 Pokles poptávky po kurzech kite sportů 

 Zákazníci začnou preferovat jiné sporty 

 Politické nebo jiné nepokoje v navštěvovaných zemích 

 Špatné politické vztah s dodavatelskými zeměmi 

 Vysoké kurzy měn  

 Celní bariéra, daně 

 Zásadní znečištění životního prostředí 

 Vysoká míra nezaměstnanosti 

 Stárnutí populace 

 Vysoká inflace 

 Nízká průměrná mzda 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

Definice marketingu služeb 

V současné době vysvětlují podstatu služeb nejlépe američtí autoři Kotler a 

Armstrong:  

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout  

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby 

může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“
1
 

3.1 Vlastnosti služeb 

S vlastnostmi služeb souvisí následující pojmy (viz. Obr. 3.1): 

 nehmotnost, 

 neoddělitelnost, 

 proměnlivost, 

 pomíjivost. 

Nehmotnost 

Nehmotnost představuje nejcharakterističtější vlastnost pro služby. Odvíjejí se od ní 

další vlastnosti služeb. Nehmotnost způsobuje, že služby nelze zhodnotit žádným fyzickým 

smyslem. Před koupí nelze službu prohlédnout ani vyzkoušet, protože prvky, které ji 

představují, jako spolehlivost nebo osobní přístup, lze ověřit až při její spotřebě. 

Tento rys je také příčinou, proč zákazník obtížně hodnotí konkurující si služby, obává 

se rizika při nákupu a jako základ pro hodnocení kvality služby používá cenu. 

[13, 16] 

Neoddělitelnost 

U služeb nelze oddělit produkci a spotřebu tak jako u zboží. Služba musí být 

produkována v přítomnosti poskytovatele a ten se tak stává neoddělitelnou součástí 

produkce. Stejně tak zákazník se účastní procesu poskytování služeb. 

Vzhledem k neoddělitelnosti poskytovatele služeb a zákazníka, je mnohdy i ten 

spoluproducentem služeb a podílí se na vytváření služby s dalšími zákazníky.  

_______________________ 

1
 
KOTLER, Philip a Veronica WONG a John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 4. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2, str. 710. 
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Poskytovatel služby a zákazník se tedy musí setkat v místě a čase tak, aby mohla být 

realizována výhoda pro zákazníka. [13, 16] 

Proměnlivost 

Vliv proměnlivosti služeb spočívá v tom, že v procesu poskytování služby jsou přítomni 

zákazníci a poskytovatelé, jejichž chování nelze vždy předvídat. Proto je možné, že kvalita 

a způsob poskytnutí jedné služby budou rozdílné u různých spotřebitelů. Proměnlivost 

služeb je důvod, proč zákazník může obdržet různou kvalitu služby a obtížně si vybírá 

mezi konkurenty. Stanovením norem kvality a kontroly je možno těmto výkyvům 

předcházet. [13, 16] 

 

Obr. 3.1 Vlastnosti služeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X., str. 239. 

 

Pomíjivost 

Službu nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet z důvodu její 

nehmotné podstaty.  Pomíjivost služby je důvod, proč zákazník službu obtížně reklamuje.  

Jako náhrada je většinou poskytnuta sleva z ceny služby nebo vrácení zaplacené ceny. 

Producent služby může být konfrontován jak s nadbytečnou, tak s nenaplněnou 

kapacitou. [13] 
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3.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je souhrn všech nástrojů použitých pro utváření vlastností služeb 

nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mohou být použity s různou intenzitou a 

v různém pořadí. Společným cílem pro všechny prvky marketingového mixu je uspokojit 

potřeby zákazníků a přinést zisk. [13] 

Původní model 4P, typický pro marketing hmotného zboží, byl vzhledem ke 

specifickým potřebám služeb upraven a rozšířen na 7P [13]: 

3.2.1 Produkt (Product) 

Produkt představuje vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných 

i nehmotných potřeb. U čistých služeb je produkt popsán jako určitý proces, často bez 

pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu 

produktů. 

3.2.2 Cena (Price) 

Cena se vzhledem k nehmotnosti služeb stává významným ukazatelem kvality.  

Rozhodující je relativní úroveň ceny, úroveň koupěschopné poptávky, úloha ceny při 

podpoře prodeje (slevy), úloha ceny při snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a 

produkční kapacitou v místě a čase.  

Rovněž z neoddělitelnosti služeb od poskytovatele vyplývají pro tvorbu ceny určitá 

specifika.  

3.2.3 Distribuce (Place) 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Souvisí 

také s místní lokalizací služby a s volbou případného zprostředkovatele dodávky služby. 

Kromě toho jsou služby spjaty s pohybem hmotných prvků tvořících součást služby. 

3.2.4 Marketingová komunikace (Promotion) 

Komunikovat v marketingové filozofii znamená na jedné straně informovat, 

seznamovat s výrobky a službami, vysvětlovat jejich vlastnosti, vyzdvihnout jejich užitek, 

kvalitu, hodnotu, prospěšnost a použití, na straně druhé učit se a naslouchat, přijímat a 

reagovat na podněty a požadavky spotřebitelů. [9] 
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3.2.5 Lidé (People) 

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka s 

poskytovatele služby. Proto se také lidé stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem k tomu, že 

zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje i on její kvalitu. Organizace by 

se měla zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců. Stejně tak by měla 

stanovovat určitá pravidla pro chování zákazníků. [6, 7, 13] 

3.2.6 Materiální prostředí (Physical evidence) 

Vzhledem k nehmotné povaze služeb nedokáže zákazník dostatečně posoudit službu 

dříve, než ji spotřebuje. Tím se zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým 

způsobem důkazem o vlastnostech služby. Může mít mnoho forem: vlastní budovu, 

kancelář, brožura, oblečení zaměstnanců. [6, 7, 13] 

3.2.7 Procesy (Processes) 

Je nutné provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a 

postupně zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. Pomocí těchto 

kroků je možné optimalizovat čekací dobu zákazníků. [7, 13] 

 

3.3 Marketingová komunikace 

„Marketingovou komunikaci lze definovat jako každou formu komunikace, kterou 

používá organizace k informování, přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo 

budoucích potenciálních zákazníků.“
2
  

  Hlavní charakteristikou marketingové komunikace je zprostředkování informací a 

jejich obsahového významu s cílem usměrňování mínění, postojů, očekávání a způsoby 

chovaní spotřebitelů v souladu se specifickými cíli firmy. [5] 

Účinnost marketingové komunikace je ovlivňována mnoha faktory, například design 

výrobku, cena, vzhled, obal a jeho grafické řešení, místo prodeje a jeho atmosféra.  

 

 

_______________________ 

2 
HESKOVÁ, Marie. Marketingová komunikace a moderní přímý marketing. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 

2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5, str. 25. 
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To vše jsou nástroje marketingové komunikace, které zákazníkovi předávají nějaké 

sdělení. Aby byla komunikace úspěšná a zákazníkovi se dostalo maximum z těchto sdělení, 

je třeba zohlednit všeobecné zásady procesu komunikace. [9] 

 

3.3.1 Proces marketingové komunikace 

Předmětem marketingové komunikace může být jakýkoli výtvor představený jednou 

stranou a vnímaný druhou stranou. Může jím být jakýkoli lidský i přírodní výtvor, hmotný 

i nehmotný. V praxi to znamená prezentaci služby, popřípadě produktu, organizací na trhu, 

kterou nabízí zákazníkům, ať už stávajícím nebo potenciálním, zájmovým skupinám nebo 

určitému segmentu zákazníků.  

Prezentaci jedné strany (organizace) a následnou reakci druhé strany (zákazník) lze 

chápat jako marketingovou komunikaci. [3, 5] 

Mezi hlavní prvky komunikačního procesu patří odesilatel a příjemce (viz Obr. 3.2), 

komunikující pomocí komunikačních nástrojů, jimiž mohou být zpráva nebo médium. 

Komunikační funkci zajišťují tyto procesy (viz. Obr. 3.2):  

 kódování, 

 dekódování, 

 odezva, 

 zpětná vazba. 

Proces komunikace může být kdykoli narušen spoustou vlivů, v podobě šumů. [5] 

 

Obr. 3.2 Model komunikačního procesu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5., str. 577. 
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Jednotlivé prvky komunikačního procesu [5]: 

 Odesílatel (komunikátor), představuje zdroj komunikace, který odesílá zprávu, 

informaci nebo sdělení. 

 Příjemce představuje cíl odesílatelova sdělení. 

 Médium neboli kanály, které slouží pro přenos sdělení od odesílatele k příjemci. 

 Sdělení jakožto soubor symbolů určitého významu. 

 Kódování, pomocí kterého je možná transformace myšlenky do symbolické podoby 

(grafická úprava, slova). 

 Dekódování, které je opakem kódování a příjemce si interpretuje význam sdělení. 

 Odezva nebo také pochopení a reakce příjemce po přijetí zprávy. 

 Zpětná vazba, představuje reakci chování příjemce, která se přenáší zpět 

k odesílateli. Ve službách je to velmi podstatná část komunikace a neměla by být 

opomíjena. 

 Šumy jsou nepříznivé faktory, které negativně ovlivňují komunikační proces. 

 

3.4 Komunikační mix  

Marketingový komunikační mix je subsystémem marketingového mixu. Komunikační 

mix má dvě základní formy komunikace: osobní a neosobní.  

Osobní forma komunikace je přímou formou marketingové komunikace a představuje 

prodej za fyzické účasti obou stran, takzvaně „tváří v tvář“ (face to face). Výhodou osobní 

komunikace je možnost upravit komunikaci podle situace, čímž může být zvýšen její 

účinek a okamžitě zpracovat a hodnotit zpětnou vazbu. Osobní komunikace využívá prvky 

verbální a neverbální komunikace. 

Nevýhodou osobní komunikace je finanční náročnost pro oslovení jedno oslovení. 

Dále je omezena tím, že v určitém časovém intervalu může být osloven pouze omezený 

počet zákazníků. Pro oslovení velkého počtu zákazníků je vhodnější neosobní forma 

komunikace. 

Neosobní forma komunikace nebo také nepersonální forma komunikace. Pro přenos 

sdělení příjemci využívá komunikačních kanálů, které představují různé typy médií. 

V současnosti jsou nejpreferovanější elektronická média. [5, 11, 13, 17] 
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Největší výhodou neosobní komunikace jsou nízké náklady na jednoho osloveného 

zákazníka a má schopnost oslovit velmi mnoho zákazníků najednou. Proto je také 

používán termín „masová komunikace“. 

Nevýhodou jsou vysoké finanční prostředky nutné pro vytvoření reklamy.  

Neosobní komunikace využívá nástrojů jako reklama, podpora prodeje, přímý 

marketing, public relations.  

Obě formy komunikace mohou být kombinovány. Pro tuto kombinaci jsou typické 

výstavy a veletrhy. [5, 11, 13, 17] 

3.4.1 Reklama 

Reklama představuje placenou formu neosobní masové komunikace. Hlavním účelem 

reklamy je informovat široký okruh spotřebitelů prostřednictvím tiskových médií, 

rozhlasu, televize, billboardů atd. a ovlivnit jejich kupní chování. Je vhodná pro 

komunikaci menšího množství informací velkému počtu osob.  

Organizace prodávající služby využívá reklamu především pro zhmotnění 

poskytovaných služeb. K tomu mohou využít různých reklamních médií, z nichž má každé 

svá specifika společně s výhodami a nevýhodami. Organizace musí rozhodnout, která 

z těchto médií jsou pro jejich potřeby nejvhodnější: 

 Televize – Působí na více smyslů, má masový dosah. Reklama v televizi je však 

velmi nákladná, navíc reklamu může divák přepnout, protože televize je tzv. 

informačně přeplněná. 

 Rozhlas – Velkou výhodou je vysoká segmentace a cenová dostupnost. Většinou je 

použit pouze jako zvuková kulisa. Sdělení má krátkou životnost. 

 Venkovní reklama – Může být umístěna na velkém počtu míst, pro která může být 

speciálně upravena. Selekce je velmi omezená. Realizační fáze je dlouhá. 

 Noviny – Obsah sdělení může být upraven nebo omezen podle území. Inzerce je 

flexibilní a důvěryhodná, avšak noviny jsou inzercí přeplněny. Pro úspěch musí být 

inzerát jedinečný nebo nějakým způsobem odlišný od ostatních. 

 Časopisy – Využití obsahu časopisu. Do luxusního časopisu, je umístěna reklama 

na luxusní služby a tím se možnost zasažení cílové skupiny zvyšuje. Zadavatel 

reklamy nebo inzerátu musí počítat s vyšší cenou a dlouhou dobou realizace. 

 Internet – Nejrychleji se rozšiřující médium pro použití reklamy, která zde může 

být nepřetržitě a za relativně nízké ceny. Je nutné připojení k internetu, aby 

reklamu uživatelé viděli. 
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 Kino – Dobré zacílení delšího a kreativnějšího spotu, který nelze přepnout. Autor 

musí počítat s vysokými náklady spojené s tímto druhem reklamy. [14, 15] 

3.4.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je formou osobní komunikace, která je velmi efektivní a nabízí 

komplexní prezentaci produktu, ale je velmi nákladná. Cílem osobního prodeje je dosažení 

prodeje komunikací s jedním nebo několika možnými zákazníky. Obsah a formu sdělení je 

možno upravit podle konkrétní situace nebo potřeb zákazníka. Komunikace při osobním 

prodeji, jako jediná, probíhá oběma směry, proto je možno okamžitě získat zpětnou vazbu 

a reakci zákazníka, odpovídat na otázky, vysvětlit nepochopené a poučit o neznámém. 

Důležitým přínosem osobního prodeje je samotný prodej, služby zákazníkům a 

monitorování. [2, 5, 9, 13] 

Pro marketing služeb je osobní prodej důležitý zejména z důvodu neoddělitelnosti 

služeb, kdy dochází k vysokému kontaktu se zákazníkem. Vzájemné vztahy mohou být 

zlepšeny i přátelským kontaktem mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. 

Nevýhodou osobního prodeje je omezený rozsah působení. Také kontrola prodejců 

jakým způsobem prezentují podnik, nabízenou službu a jak působí při prezentaci sdělení je 

velmi náročná. Chyby i jednoho prodejce mohou poškodit goodwill firmy. [2, 5, 9, 13] 

3.4.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje využívá aktivity stimulující prodej služeb pomocí dodatečných 

podnětů. Je využívána, aby přiměla zákazníka přejít od zájmu k akci. Využívá k tomu 

kuponů, výstav a veletrhů, reklamních dárkových předmětů, prémií, slev, soutěží, 

poskytovaných vzorků, výhody za věrnost a odměny. Jedná se tedy do jisté míry o 

kombinaci reklamy a cenových opatření. Jádrem je sdělení informace o službě a zároveň 

poskytnutí stimulu, obvykle zvýhodňující nákup. [2, 3, 13] 

Podniky, prodávající služby, pro podporu prodeje nejčastěji využívají slevy, reagující 

na změnu sezóny nebo velmi populární slevové servery a vyhledávače.  

Nevýhodou podpory prodeje bývá označováno krátkodobé působení jednotlivých 

podnětů pouze po dobu uplatnění cenového opatření. [2, 3, 13] 

3.4.4 Public relations 

Public relations, neboli vztahy s veřejností, představují plánovitou a systematickou 

činnost, jejíž hlavní náplní je vytvářet a upevňovat důvěru veřejnosti. Proto je nezbytná 

důvěryhodnost, díky které mohou být osloveni perspektivní zákazníci. Tato neosobní 
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forma stimulace poptávky po službách či aktivitách organizace šířením pozitivních 

informací, může představovat ekonomicky přijatelný prostředek pro propagaci podniku 

nebo nabízené služby.  

Cílem PR je vyvolat kladné hodnocení veřejnosti, prostřednictvím dobré image a 

postavení v očích zákazníků. PR nenabízí ani neprodává žádný produkt nebo službu, nýbrž 

o něm informuje a poskytuje informace.  

Působení Public Relations je dlouhodobé, vychází z dlouhodobé strategie organizace. 

Hlavním úkolem PR je vybudovat a posilovat důvěryhodnost organizace. [1, 2, 13] 

Sponzoring 

„Sponzoring (sponzorství) můžeme definovat jako obchodní vztah mezi 

poskytovatelem financí, zdrojů či služeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku 

nabízejí práva a asociace, jež mohou být komerčně využity. Jedná se o nástroj tematické 

komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný 

pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle“
3 

Sponzoring je součástí PR, jedná se o obchod mezi sponzorem a sponzorovaným 

s definovanými požadavky služby a protislužby. Sponzor se touto cestou zviditelňuje a má 

možnost a prostředek komunikace. Sponzorovaný požaduje finanční nebo materiálové 

zajištění. Sponzoring může být formulován jako cílené financování cizích nevýdělečných 

subjektů, které pomohou firmě vytvořit dobrou pověst a image. [2] 

3.4.5 Přímý marketing (Direct marketing) 

„Přímý marketing zahrnuje všechny činnosti, které představují přímý kontakt s 

cílovými skupinami zákazníků. Formou přímého marketingu je vybrané cílové skupiny 

možné oslovit rychleji a osobněji, lze jim nabídnout různé výhody a je možné získat rychlou 

zpětnou vazbu.“
4
 

 

 

 

_______________________ 

3 
PŘIKRYLOVÁ, Jana a  Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha:Grada 

Publishing, 2010. 320 s. ISBN 970-80-247-3622-8, str. 130. 

4 
MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 200 s. ISBN 978-80-

247-2986-2, str. 193. 
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Mezi nástroje přímého marketingu patří: 

 Přímý prodej, který představuje adresný prodej danému zákazníkovi, na kterého je 

zaměřena marketingová komunikace. Výhodou je možnost dlouhodobého využítí. 

 Direct mail oslovuje zákazníky prostřednictvím pošty. Účelem této marketinkové 

komunikace je přímý prodej služeb, získávání kontaktů a potenciálních zákazníků, 

komunikace se stávajícími zákazníky a nabízení dalších služeb. 

 Telemarketing pro zprostředkování komunikace využívá telefon. Může se jednat o 

objednání produktu např. z katalogu zákazníkem, kontaktování klientského centra 

nebo vyhledávání potencionálních zákazníků v databázi firmy nebo v telefonním 

seznamu. 

 Katalogový prodej, který pomocí tištěné nebo on-line nabídky zhmotňuje nabízené 

služby a pomáhá tak zákazníkovi překlenout problém nehmotnosti služeb. 

 Elektronická pošta, která představuje moderní verzi direct mailu, tedy oslovení 

zákazníka adresnou nabídkou služeb, zaslanou elektronickou poštou. 

 Teleshopping je prodej s přímou odezvou, jehož další částí mohou být např. 

rozhlasový nebo tiskový [10, 13] 

3.4.6 Internetová komunikace 

Internetová komunikace je v současnosti nejostřeji sledovaným médiem komunikace, 

které od počátku devadesátých let dvacátého století zaznamenává prudký rozvoj. Jednou 

z hlavních výhod internetové marketingové komunikace je globální dosah. Dále je to 

možnost přesného zacílení reklamy, snadné měření reakce uživatelů, nepřetržitá možnost 

zobrazení reklamního sdělení, vysoká flexibilita a hlavně interaktivní působení.  

Na internetu se reklama nejčastěji vyskytuje v podobě reklamních bannerů 

rozmístěných po webové stránce, můžou být jako obsah textu nebo jako odkaz.  

Pro marketing služeb má přínos ve zhmotnění nabídky služeb, které lze 

prostřednictvím internetu nabízet, prodávat a také distribuovat. Internetová komunikace 

pracuje se všemi prvky ostatních médií, jako jsou multimédia, interaktivita, jednoznačnost 

a adresnost. V rámci internetové komunikace lze provést celý nákupní cyklus, což nákup 

nabízených služeb usnadňuje a zrychluje. [13] 
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3.5 Moderní směry v marketingové komunikaci 

Event marketing 

Event marketing poskytuje zážitky nebo také organizuje kulturní, společenské či 

sportovní akcí jako produkt firmy prodávající služby. Pořádané akce mohou mít podobu 

neziskových akcí jako například konference, otevření nového domova důchodců, mohou 

být komerčně orientované, kde se platí vstupné a pro zákazníky je připraven bohatý 

program na plesu, festivalu nebo sportovní akci nebo se může jednat o charitativní akci, u 

kterých je rozhodující účel akce a myšlenka. 

Event marketing si dává za cíl vyvolat psychické a emocionální podněty, které 

podpoří image firmy a produktů, společně s obchodními záměry. Vychází ze současného 

stoupajícího trendu zdůrazňování požitků a pocitů a rostoucího významu volného času. 

Prožitek je posilován zážitkem ve skupině. 

 [12, 13] 

Guerilla marketing 

„Guerilla marketing chápeme jako nekonvenčně pojatou marketingovou kampaň, 

jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“
 5

  

Guerilla marketing je nový způsob pojetí reklamní kampaně, který využívá 

myšlenkově bohaté a vtipné sdělení na neobvyklých místech. 

Mezi marketingové taktiky guerilla marketingu patří úder na nečekaném místě a s tím 

spojený moment překvapení, zaměření se na přesně vytipované cíle a okamžité stažení se 

zpět. Překonává zažité vzory myšlení a jednání, organizuje nepředstavitelné. Výsledkem je 

silný a nevšední zážitek, který se cílovým zákazníkům vryje do paměti. [4, 13, 18] 

Virální marketing 

Virální marketing prostřednictvím neřízeného šíření informací mezi lidmi dosahuje 

růstu povědomí o své značce nebo produktu (službě). Formou viral marketingu mohou být 

přeposílané e-mailové zprávy, odkaz na určitou webovou stránku, word-of-mouth – šíření 

informace mezi lidmi ústní formou, ale i klasická pošta nebo mobilní telefon. Hlavní 

výhodou a důvodem používání viral marketingu jsou nízké náklady pro první impulz, který 

už se dále šíří sám mezi lidmi.  

_______________________ 

5 
VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

232 s. ISBN 978-80-247-2721-9, str. 150. 
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Největším rizikem pro používání virilního marketingu je fakt, že odstartovaná kampaň 

a šířené informace již nejsou kontrolovatelné a je jen na veřejnosti, jak budou šířeny dále. 

Proto je nutné vymyslet a zformovat takovou informaci, která je neotřelá a jedinečná, je 

vhodně umístěna, aby ji cílové publikum našlo, a celá akce je sledována, aby mohl být 

vyhodnocen účinek akce. [4, 13, 18] 

Product placement 

Product placement využívá záměrné a placené umístění značkového výrobku nebo 

služby do filmu, počítačové hry nebo seriálu. Reklamní efekt spočívá v dané cílové 

skupině nebo při využití kladného kontextu nebo známých osobností. Ty například 

používají, coby hrdinové ve filmu, daný produkt nebo službu v pozitivním kontextu. [13] 

 

3.6 Efektivní marketingová komunikace 

Pro splnění základních cílů efektivní marketingové komunikace je třeba zvolit takový 

postup tvorby a výběr takových prvků, které dokáží ve spotřebitelích vyvolat nějakou 

reakci či dokonce změnit vztah k danému produktu nebo službě. [28] 

Pro efektivní marketingovou komunikaci je třeba držet se těchto kroků, které 

pomohou předat sdělení organizace spotřebitelům a získat zpětnou vazbu pro změření 

účinků komunikace. [6, 7] 

Postup tvorby efektivní marketingové komunikace:  

Identifikace cílových zákazníků 

Identifikace cílových zákazníků znamená charakterizovat cílové publikum, pro které 

bude sdělení určeno. Tím mohou být potencionální kupující nebo současní zákazníci, kteří 

provádějí nákupní rozhodnutí i ti, kteří je ovlivňují. Jedná se o zásadní počáteční krok pro 

vytvoření efektivní marketingové komunikace a toho co bude řečeno, jak to bude řečeno a 

komu to bude řečeno pro maximalizaci výsledného efektu. 

Určení cílů komunikace 

Je-li definováno cílové publikum, musí být rozhodnuto, jaké chce organizace tímto 

sdělením dosáhnout reakce ze strany zákazníků. Nejčastěji se jedná o nákup 

propagovaného produktu nebo služby. Nákup je dlouhodobý proces spotřebitelského 

rozhodování. Je třeba určit zákazníkovu připravenost k nákupu (viz. Obr. 3.3).  
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Fáze připravenosti k nákupu lze rozdělit do 6 kategorií:  

 povědomí o produktu, 

 znalost, 

 sympatie, 

 preference, 

 přesvědčení, 

 koupě. 

Účelem marketingové komunikace je provést zákazníka všemi fázemi až k samotnému 

nákupu. [6, 7]  

 

Obr. 3.3 Model fáze připravenosti k nákupu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOTLER, Philip a Veronica WONG a John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 

4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2, str. 822. 

 

Navržení marketingové komunikace 

Příprava sdělení by neměla být podceněna ani zanedbána, aby sdělení vzbudilo 

pozornost, udrželo zájem, vyvolalo touhu a iniciovalo akci, tedy nákup. Při sestavování 

sdělení marketingové komunikace se musí určit co říci (obsah) a jak to říci (forma a 

struktura).  

Právě forma a struktura sdělení jsou mnohdy klíčovým faktorem pro úspěch sdělení, 

protože obrovský rozruch a ohlas mohou vyvolat i velmi nepravděpodobné výrobky nebo 

služby, jež jsou komunikovány.  

Sdělení by mělo mít pro publikum praktickou hodnotu, přinášet nové informace a 

především posílit nebo ospravedlnit nedávné nákupní chování. [6, 7] 
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Volba komunikačních kanálů 

„Výběr účinných kanálů pro přenášení sdělení se stává obtížnějším, protože 

komunikační kanály se stávají fragmentovanějšími a přeplněnými.“
6 

Komunikační kanály mohou mít podobu reklamy v časopisech, direct mail, vzorky 

zdarma, telemarketing, mobilní telefony, on-line služby a videokonference. 

Existují dva základní druhy komunikačních kanálů, které si může podnik vybrat: 

osobní a neosobní.  

Osobní kanály přestavují vzájemnou komunikaci dvou či více lidí komunikujících 

face to face, prostřednictvím telefonu, poštou nebo pomocí internetu. Marketingová 

komunikace prostřednictvím webových stránek má velký význam pro shromažďování 

názorů spotřebitelů. 

 Neosobní kanály jsou média přenášející sdělení bez osobního kontaktu, zaměřené na 

více než jednu osobu. Jsou to časopisy, noviny, televize, podpora prodeje a publicita. Patří 

zde také tvorba a udržení image, prostřednictvím sponzorování nebo pořádání akcí, kde 

bude výrobek dané společnosti uveden. Zvolený druh komunikace je ovlivňován i tím, jak 

ho vnímá cílové publikum. [6, 7] 

Získání zpětné vazby 

Po ukončení kampaně je měřen účinek marketingové komunikace a zkoumá se efekt 

sdělení na cílové publikum. Cílové publikum je dotazováno, zda si sdělení vybavuje, 

kolikrát je vidělo a co si konkrétně vybavují. Také je zkoumána reakce veřejnosti na danou 

marketingovou komunikaci a základní cíl marketingové komunikace – kolik lidí si produkt 

koupilo, mluvilo o něm, popřípadě doporučilo ostatním. 

Zpětná vazba je klíčovým hodnotícím znakem úspěchu nebo neúspěchu marketingové 

komunikace. [6, 7] 

. 

Na jejím základě mohou být provedeny změny, úpravy nebo vylepšení, nezbytná pro 

kladné reakce veřejnosti a výběr komunikovaného produktu. [6, 7] 

 

 

 

_______________________ 

6 
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 586 
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Stanovení celkového rozpočtu 

Stanovení celkového rozpočtu na marketingovou komunikaci je pro podnik velmi 

náročné a nejčastěji volí kompromis mezi dostupností a atraktivitou marketingové 

komunikace. Existuje celá řada metod tvorby marketingové komunikace, různě 

zaměřených na a uzpůsobených podle možností a stanovených cílů podniku.  

„Teoreticky by měl být celkový komunikační rozpočet vypracován tak, aby se 

marginální zisk z posledního dolaru vynaloženého na komunikace právě rovnal 

marginálnímu zisku z posledního dolaru vynaloženého na nejlepší mimokomunikační 

alternativu. Realizace této zásady však není snadná.“
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

7 
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 593.  
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4 Metodika sběru dat 

Pro zpracování bakalářské práce využiji primární a sekundární data. Primární data 

budou získána marketingovým výzkumem prostřednictvím elektronického dotazování. 

Získaná data vyhodnotím za použití počítačového programu MS Excel. Sekundární údaje 

byly poskytnuty Kamilem Peterkem a dále jsem vycházel z odborných periodik a 

relevantních internetových zdrojů.  

Cílem mé bakalářské práce je najít nejefektivnější marketingovou komunikaci pro 

skupinu zákazníků, kteří by měli zájem o nabídku služeb Funky Fresh. Dále zjistit, jaký 

způsob marketingové komunikace je pro tuto skupinu zákazníků nejvhodnější.  

Na základě SWOT analýzy a zpracování dotazníkového šetření provedu segmentaci 

zákazníků a vyberu skupinu zákazníků, aby na ně mohla být zacílena marketingová 

komunikace. Nakonec navrhnu doporučení, díky kterým by Funky Fresh mohlo dosáhnout 

optimální marketingové komunikace zacílené na přesný segment zákazníků. 

 

Marketingový výzkum lze rozdělit do dvou částí: 

 přípravná část, 

 realizační část. 

 

4.1 Přípravná část 

4.1.1 Metoda marketingového výzkumu 

Pro marketingový výzkum základní soubor tvoří všechny uživatele sociální sítě 

Facebook a studenty VŠB – EKF. Z důvodu množství uživatelů této sociální sítě a 

množství studentů VŠB – EKF, byl stanoven výběrový soubor, složený ze členů českých a 

zahraničních uživatelů sociální sítě Facebook, ve věku do 45 let, kteří patří do zájmových 

skupin týkající se kite sportů, ostatních board sportů, outdoor aktivit, dále uživatelé na kite 

sport fórech a studentů třetího až pátého ročníku studia. 

Velikost výběrového souboru byla plánována na 250 respondentů. Způsob výběru 

vzorku byl proveden pomocí nereprezentativní techniky vhodné příležitosti a poté rozeslán 

zahraničním zájmovým skupinám na sociálních sítích jako Kite Portal PL, Kite Dubai aj. 

Rovněž za pomoci Kamila Peterka byl dotazník rozšířen mezi jeho zahraniční kolegy 

přeposláním odkazu na něj. 
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Dotazník jsem uzamkl pro vyplňování veřejností a veřejné zobrazení výsledků na 

stránkách vypěno.cz. Mohli ho tak vyplnit pouze mnou oslovení respondenti, kteří obdrželi 

odkaz na dotazník. Tímto jsem chtěl zamezit nevhodnému vzorku respondentů, kteří by 

dotazník mohli vyplnit.  

4.1.2 Struktura dotazníku 

Dotazník se skládá z patnácti otázek zkoumající vztah respondentů ke kite sportům, 

jejich znalost kite sportů, očekávanou náplň kite kurzů a média, pomocí kterých o nich 

mohou získat informace. 

Dotazník tvoří čtrnáct uzavřených otázek, z toho čtyři, kde mohou respondenti 

označit více možných odpovědí, jedna baterie, kde na škále od jedné do pěti jako ve škole, 

hodnotí respondenti relevantnost nabízených možností k motivaci vyzkoušet kite sporty 

nebo využít speciálních balíčků. Dotazník neobsahuje otevřené otázky. 

Dotazník byl také přeložen do angličtiny, z důvodu velkého počtu zahraničních 

zákazníků a aktivit Funky Fresh. 

4.1.3  Rozpočet výzkumu. 

Rozpočet byl zanedbatelný vzhledem k elektronické podobě dotazníku a jeho on-line 

vyplňování.  

4.1.4 Časový harmonogram 

Časový harmonogram ukazuje po sobě následující činnosti od prvotního definování 

problému, přes sběr dat až po konečnou prezentaci zprávy (viz. Tabulka. 4.1). 

Tabulka 4.1 Časový harmonogram 

Činnost/Den Prosinec 11 Leden 12 Únor 12 Březen 12 Duben 12 Květen 12 

Definice problému       

Orientační analýza       

Plán výzkumu       

Pilotáž       

Sběr údajů       

Zpracování údajů       

Analýza údajů       

Příprava zprávy       

Prezentace zprávy       

Zdroj: Autor 
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4.1.5 Testování dotazníku 

Testování dotazníku se zúčastnilo 6 studentů a Kamil Peterek. Na základě jejich 

odpovědí nebyly nalezeny problémy s vyplňováním, pouze bylo třeba upravit některé 

otázky (č. 3, č. 4, č. 5, č. 9) doplněním možnosti odpovědí a upřesnit formulaci otázek. 

Poté bylo nezbytné dobře strukturovat větvení dotazníku vzhledem k odpovědi 

respondentů.  

 

4.2 Realizační část 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal v období od 24. 2. do 24. 3. 2012 na internetových stránkách 

poskytovatele on-line průzkumů vyplnto.cz. Výzkum probíhal velmi dlouho z důvodu 

nutné aktualizace dotazníku ve fórech a v příspěvcích na sociálních sítích. Všechny 

sebrané dotazníky byly úplné, vzhledem k předchozímu nastavení všech otázek jako 

povinných. Žádný dotazník jsem nemusel vyloučit. 

4.2.2 Zpracování shromážděných dat 

Výsledky dotazování byly automaticky převedeny do elektronické podoby, 

zkontrolována správnost údajů a provedeno očištění dat a úprava dat do datové matice 

podle mých potřeb v programu MS Excel. 

4.2.3 Problémy při sběru dat 

Jako největší problém při sběru dat se ukázala nutnost jak na sociálních sítích, tak na 

fórech, co nejčastěji aktualizovat příspěvek s odkazem na dotazník, protože nové příspěvky 

jej posunovaly dolů a respondenti jej už nedohledávali, tudíž jej ani nevyplňovali. 

4.2.4 Charakteristika souboru 

Výzkumu se zúčastnilo 265 respondentů, čímž byl překročen plánový počet 250 

respondentů. Vzhledem k velkému kupnímu potenciálu zahraničních zákazníků, se 

výzkumu účastnili i zahraniční respondenti (viz. Obr. 4.1). 

Návratnost dotazníků byla 90,1 % u anglického dotazníku a 85,3 % u českého 

dotazníku. Průměrná doba vyplňování byla u obou dotazníků 3 minuty.  
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Obr. 4.1 Složení respondentů dle národnosti. 

 

 

Na obrázku 4.1 je znázorněno zastoupení 81 zahraničních respondentů, kteří tvoří  

31 % z celkového počtu respondentů a 184 českých respondentů, kteří tvoří 69 % 

z celkového počtu. 

 

Obr. 4.2 Složení respondentů podle pohlaví. 

 

 

Na obrázku 4.2 je zobrazeno zastoupení pohlaví respondentů. Počet 129 mužů 

představuje 49 % z celkového počtu respondentů a 136 žen představuje 51 % z celkového 

počtu. 
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Obr. 4.3 Složení respondentů podle věku. 

 

 Obrázek 4.3 znázorňuje věkovou skladbu respondentů. Nejpočetnější skupina 112 

respondentů je ve věku 15 – 24 let. Naopak nejméně početnou je skupina nad 60 let, kterou 

tvoří jediný respondent a může být zanedbána. 

 

Obr. 4.4 Respondenti zkoušeli nebo provozují kite sporty. 

 

 

 Na obrázku 4.4 je znázorněno kolik respondentů se aktivně věnuje kite sportům, 

kolik jich kite sporty zkoušelo a kolik by jich kite sporty chtělo vyzkoušet. 96 respondentů 

odpovědělo, že dosud kite sporty nezkoušeli, ale chtěli by. Tento počet představuje 36 % 

z celkového počtu respondentů. Respondentů, kteří se aktivně věnují kite sportům, bylo 47, 

což je 18 % z celkového počtu oslovených respondentů.   
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5 Analýza současné situace 

5.1 Současný marketingový komunikační mix sportovního centra 

Sportovní centrum Funky Fresh, jako začínající firma, nemá zvláštní oddělení pro 

marketing a komunikaci s veřejností. Marketingová komunikace závisí na Kamilu 

Peterkovi a Vítězslavu Vašíčkovi, jaký způsob prezentace zvolí podle svého úsudku a 

zkušeností za nejvhodnější. 

V současnosti využívají výše zmínění společníci komunikačních médií jako sociální 

sítě, webové stránky, blog a také dávají vědět o své činnosti pořádáním sportovních akcí a 

kitových závodů pod hlavičkou ČKF.  

Reklama 

Sportovní centrum Funky Fresh využívá reklamy na svých webových stránkách a na 

profilu sociální sítě Facebook. Na webových stránkách je například portfolio služeb, 

kalendář akcí, ceník, reporty z proběhlých akcí a charakteristika jednotlivých disciplín.  

Součástí webových stránek bude komplexní e-shop, sloužící i pro prodej surfskate. 

Další formou prezentace můžou být rozhovory s Kamilem Peterkem nebo Vítězslavem 

Vašíčkem na stránkách věnovaným kite sportům. Jedná se o word-of-mouth propagaci 

(dobré slovo z úst) a zákazníci, potencionální i stávající, se mohou dozvědět více o osobě 

svého instruktora, jaké má zkušenosti a jakým způsobem vyučuje a jezdí.  

Obsah webových stránek je propojen se sociální sítí Facebook, na které lze nalézt 

nejaktuálnější informace s odkazy na domovské stránky. 

Podpora prodeje 

Sportovní centrum Funky Fresh využívá několika metod podpory prodeje. Hlavní 

technikou podpory prodeje je Funky Fresh sports club. Jedná se o placené členství, které 

však přináší řadu benefitů, například slevy na nákup, na kurzy, na půjčovné a jiné.  

Další metodou je organizování předváděcích akcí, na kterých si mohou zákazníci 

bezplatně vyzkoušet nabízené produkty. Tyto akce jsou většinou pořádány jako 

doprovodný program při závodech nebo při jiných sportovních událostech. 

Prodej surfskate je také podporován speciální slevou 43 % pro prodejce a půjovny na 

tzv. demo board, který slouží k předvedení zákazníkům, kteří si ho mohou vyzkoušet a 

lépe se seznámit s konkrétním produktem.  
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Za podporu prodeje může být považována také sekce foto reportů na webových 

stránkách, která plní informační, ale také propagační funkci o kurzech Funky Fresh. 

Přímý marketing 

Přímý marketing funguje zejména prostřednictvím sociální sítě Facebook. Jednotlivci 

z celého světa se zde sdružují do zájmových skupin, které je možné oslovit s nabídkou 

připravovaného workshopu, cesty do zahraničí, závodů, chystané promo akci apod.  

Uživatelé, kteří chtějí dostávat tyto informace, se sami zapojí do skupiny, která jim je 

poskytne a cílení sdělení je tímto velmi usnadněno.  

Další možností, jak přímo zacílit marketingovou komunikaci, je vytvoření události a 

rozeslání pozvánek na tuto událost všem zájmovým skupinám a okruhu zainteresovaných 

uživatelů, kteří mohou přijmout nebo odmítnout pozvání. Pokud pozvánku přijmou, ukáže 

se to jejich přátelům, kteří se tak mohou dozvědět o akci, o které nevěděli a také se jí 

zúčastnit. Jedná se o kombinaci využití viral marketingu a přímého marketingu. 

Osobní prodej 

Vzhledem k povaze nabízených služeb, je osobní prodej na prvním místě 

komunikačního mixu. Mezi instruktory a zákazníky je vysoká míra interakce a zákazníci se 

aktivně podílejí na zakoupené službě a musí do ní vložit své úsilí. Je tedy prodávána služba 

poskytovaná specialisty.  

Přístupem a vztahem k zákazníkovi mohou být služby Funky Fresh vnímány velmi 

pozitivně, vzhledem ke snaze instruktorů předat vědomosti a dlouholeté zkušenosti svým 

zákazníkům. 

Osobní prodej zásadně ovlivňuje vývoj mínění o poskytovaných službách a celkově o 

sportovním centru Funky Fresh, proto je nezbytně kladen důraz na odbornost, způsobilost a 

zodpovědný přístup k zákazníkům a jejich individuálním potřebám. 

 

5.2 Prezentace výsledků marketingového výzkumu 

5.2.1 Znalost respondentů o kite sportech. 

Z celkového počtu respondentů zná kite sporty 75 % respondentů a 25 % respondentů 

odpovědělo, že kite sporty neznají. Tyto hodnoty jsou v Příloze 3.1. 

Z výzkumu vyplynulo, že 53 % respondentů zná kite sporty nejčastěji od známých, 

přátel nebo rodinných příslušníků. Jako další nejčastější možnosti byly označeny on-line 
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stream servery, s 38 % respondentů, a dále jen s malým rozdílem 33 % respondentů zvolilo 

možnost z dovolené u moře. Možnosti z tisku a z televize označilo přes 20 % respondentů. 

Možnost, že respondenti znají kite sporty ze sociálních sítí, označilo jen 16 % respondentů. 

Pouze 3 % respondentů mezi možnostmi nenalezlo, odkud se dozvěděli nebo odkud znají o 

kite sporty.  

 

Po rozdělení souboru respondentů podle věku je patrné, že u respondentů převažuje 

varianta, že se o kite sportech dozvěděli od známých, přátel a rodiny. Respondentů 

z věkové skupiny 15 – 24 let vybralo tuto možnost 34 %. Ve věkové skupině 25 – 34 let 

tuto možnost vybralo 62 % respondentů. Ve věkové skupině 35 – 44 let byla tato odpověď 

opět volena nejčastěji a sice 71 % respondentů.  

Druhou nejčastější odpovědí bylo, že se respondenti o kite sportech dozvěděli 

prostřednictvím on-line stream serverů. Ve věkové skupině 15 – 24 let to bylo 29 %, 25 -

34 let 52%, 35 – 44 let 40 % respondentů, u této skupiny však se 45 % respondentů nad 

odpovědí převažuje možnost, že znají kite sporty z dovolené.    

Pro minimální zastoupení věkových skupin 45 – 60 let a 60 let a více mohou být tyto 

hodnoty zanedbány.  

 

U rozdělení podle pohlaví byla také nejčastěji volena možnost, že se respondenti 

dozvěděli o kite sportech od známých a přátel. Mezi nabízenými možnostmi ji označilo  

63 % mužů a 43 % žen. Kite sporty zná věeobecně 88 % mužů a 62 % žen (viz. Příloha 

3.2). 

 

Vzhledem k rozdělení respondentů podle vzdělání nebyly patrné rozdíly ve volených 

odpovědích a stejně jako u předchozích třídění byla nejčastěji volená možnost, že 

respondenti znají kite sporty od známých a přátel.  

 

Mezi českými a zahraničními respondenty není rozdíl v tom, odkud znají kite sporty, 

rozdíl u respondentů je ve znalosti kite sportů všeobecně.  Na obrázku 5.1 je tento rozdíl 

znalosti kite sportů mezi českými a zahraničními respondenty patrný. 
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Obr. 5.1 Znalost kite sportů mezi českými a zahraničními respondenty. 

  

 

5.2.2 Zkušenost respondentů s kite sporty. 

Vzhledem k odpovědím respondentů, 36 % z celkového počtu respondentů prozatím 

kite sporty nezkoušelo, ale přáli by si je zkusit. Naproti tomu celá ¼ respondentů kite 

sporty doposud nezkoušela a ani by kite sporty nechtěla vyzkoušet.  

Respondentů, kteří se věnují kite sportům méně, než 1 rok bylo 7 % a těch, kteří se 

kite sportům věnují více než 1 rok, 18 % z dotázaných respondentů. 

 

S ohledem na rozdělení respondentů podle věku, ve věkové skupině 15 – 24 let 58 % 

respondentů prozatím nezkoušelo kite sporty, ale chtěli by, 37 % respondentů nemá zájem 

kite sporty zkoušet.  

Ve věkové skupině 25 – 34 let je 57 % respondentů, kteří se kite sportům aktivně 

věnují, z toho 22 % respondentů méně než 1 rok a 35 % respondentů více než 1 rok.  

Respondenti z věkové skupiny 35 – 44 let téměř shodně chtějí vyzkoušet kite sporty 

nebo kite sporty už zkoušeli a chtějí v nich pokračovat. V této kategorii se 23 % 

respondentů kite sportům aktivně věnuje více než 1 rok.  

Věkové skupiny 44 – 60 let a nad 60 let jsou pro počet respondentů zanedbatelné.  

Bez ohledu na konkrétní věkovou skupinu, nejčastěji se respondenti nevěnují 

žádnému z nabízených doplňujících sportů. Pokud se respondenti nějakému sportu věnují, 

nejčastěji voleným je snowboard nebo lyže. 
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Po rozdělení respondentů podle pohlaví vyplynulo, že 39 % mužů prozatím kite sporty 

nezkoušelo, ale chtěli by a 25 % mužů se kite sportům věnuje více než 1 rok. Ženy téměř 

shodně kite sporty prozatím nezkoušely, ale chtěly by (34 %) a nemají o kite sporty zájem 

(35 %). Pouze 11 % žen se věnuje kite sportům déle než 1 rok.  

U mužů převažuje z doplňujících sportů snowboard nebo lyže (43 %), dále 25 % 

mužů označilo, že se věnuje longboardingu nebo surfskate. Naproti tomu 40 % mužů se 

nevěnuje žádnému z nabízených sportů. 

Více než polovina žen (54 %) se nevěnuje žádnému z doplňujících sportů. Pokud se 

nějakému doplňujícímu sportu ženy věnují, nejčastěji (32 %), se věnují snowboardu nebo 

lyžím. 

 

Vzhledem ke vzdělání převažuje u všech skupin respondentů, že kite sporty prozatím 

nezkoušeli, ale chtěli by vyzkoušet. Kite sportům se nejčastěji věnují respondenti 

s vysokoškolským vzděláním. Tuto možnost označilo 25 % respondentů s vysokoškolským 

vzděláním. Bez ohledu na jednotlivé kategorie vzdělání převažuje skutečnost, že se 

respondenti nevěnují žádnému z nabízených doplňkových sportů. Pokud se respondenti 

nějakému z nich věnují, je to nejčastěji snowboard nebo lyže. 

 

Při rozdělení respondentů podle národnosti, pouze 10 % českých respondentů se 

aktivně věnuje kite sportům, avšak 58 % respondentů zahraničních se věnuje kite sportům 

aktivně. Zahraniční respondenti se také více věnují širší škále doplňujícím sportům, jak je 

vidět na obrázku 5.2. 

 

Obr. 5.2 Respondenti provozují tyto sporty vzhledem k národnosti. 
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5.2.3 Motivace  respondentů vyzkoušet si kite sporty. 

Respondenty by nejvíce motivovalo vyzkoušet kite sporty prostřednictvím obdržení 

dárkového poukazu. Tato skutečnost vyplynula z nejlepší průměrné známky, kterou tomuto 

způsobu respondenti přidělili (viz. Obr. 5.3). 

Respondenti, kteří by chtěli začít s kite sporty, uvedli velmi vyrovnaně maximální 

cenu úvodní hodiny kite kurzu, kdy 24 %  respondentů uvedlo 700 – 800 Kč, 20% 

respondentů 801 – 900 Kč a 25 % respondentů 901 – 1000 Kč. 

Ve věkové skupině 15 – 24 let dominuje jako nejvíce motivující faktor pro vyzkoušení 

kite sportů dárkový poukaz, který takto označilo 45 % respondentů. V této věkové skupině 

je maximální cena úvodní hodiny kite kurzu, vzhledem k odpovědi 43 % respondentů, 

jednoznačně 700 – 800 Kč.  

 

Obr. 5.3 Průměrná známka faktorů motivující k vyzkoušení kite sportů. 
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Ve věkové skupině 35 – 44 let je hodnocení faktorů obdobné jako u předchozí věkové 

kategorie. Věkové skupiny 44 – 60 let a nad 60 let jsou pro počet respondentů 

zanedbatelné.  
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Pro respondenty mužského pohlaví byl nejvíce motivujícím faktorem pro vyzkoušení 

kite sportů obdržení dárkového poukazu. Tuto možnost uvedlo 46% respondentů jako 

nejpodstatnější a pouze 15 % českých respondentů by si koupilo kite kurzy na slevovém 

portálu nebo balíček „Kurz v zahraničí“. 

Maximální cena úvodní hodiny kite kurzu  pro muže byla uvedena 29 % respondentů 

ve výši 700 – 800 Kč, 26 % respondentů uvedlo 901 – 1000 Kč a 22 % respondentů by 

akceptovalo cenu 801 – 900 Kč. 

Respondenti ženského pohlaví v 38 % uvedli, že by pro ně nejvíce motivujícím 

faktorem pro vyzkoušení kite sportů, bylo obdržení dárkového poukazu. Maximální cena 

pro úvodní hodinu kite kurzu byla 23 % žen akceptována ve výši 901 – 1000 Kč, 20 % žen 

potom uvedlo nejvyšší akceptovanou cenu 700 – 800 Kč. 

 

Vzhledem k rozdělení respondentů podle vzdělání, byl jako nejvíce motivující faktor 

shledán dárkový poukaz, pro všechny kategorie. Respondenti vždy volili jako nejvíce 

motivující faktor pro vyzkoušení kite sportů obdržení dárkového poukazu.  

Zásadní rozdíl nastal u maximální ceny úvodní hodiny kite kurzu u respondentů se 

základním a vyšším odborným vzděláním, kde přes 60 % respondentů označilo 

akceptovatelnou cenu v rozmezí 700 – 800 Kč, na rozdíl od respondentů středoškolského 

vzdělání, kde více než ¼ respondentů souhlasila s cenou 901 – 1000 Kč, stejně jako ¼ 

vysokoškolsky vzdělaných respondentů (viz. Obr. 5.4) 

 

Obr. 5.4 Maximální cena úvodní hodiny kite kurzu dle vzdělání. 
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V závislosti na národnosti respondentů, čeští respondenti v nejvíce případech volili 

jako nejpodstatnější vliv na vyzkoušení kite sportů obdržení dárkového poukazu (42 %). 

Nejčastěji akceptovanou hodnotou maximální ceny úvodní hodiny kite kurzu bylo pro  

33 % českých respondentů 700 – 800 Kč.  

Zahraniční respondenti zvolili jako atraktivní nabídku balíčku kurzů v zahraničí a 

exotických zemích, které dohromady označilo 23 % a 28 % respondentů. Maximální cena 

úvodní hodiny kite kurzů je pro 52 % zahraničních respondentů ve výši 901 – 1000 Kč 

(viz. Příloha 3.4). 

5.2.4 Média, která respondenti využívají pro hledání informací o kite sportech. 

Více než polovina respondentů by si kite kurz, ať už začátečnický nebo pokročilý, 

koupilo na stránkách poskytovatele kite kurzů. Respondentů, kteří uvedli, že znají znají 

kite sporty a takto by si kite kurz nekoupili bylo 20 %. Respondenti by informace o kite 

sportech nejčastěji hledali pomocí internetových vyhledávačů nebo mezi svými známými a 

přáteli. Tyto možnosti označila více než polovina respondentů.  

Další častou odpovědí, kde by 43 % respondentů hledalo potřebné informace, byly 

stránky poskytovatele kite kurzů.  

 

Obr. 5.5 Kde respondenti hledají informace o kite sportech dle věku. 

 

 

 Nejméně respondentů (7 %) by hledalo informace o kite sportech na sportovním 
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sdílení informací sociální síť Facebook a on – line stream server YouTube. Oba kanály 

využívá více než ¾ respondentů.  Nejméně využívanou službou je sociální síť LinkedIn. 

 

Vzhledem k rozdělení respondentů podle věku (viz. Obr. 5.5), ve věkové kategorii  

15 – 24 let by si kite kurz na stránkách poskytovatele kite kurzů koupilo 37 % respondentů. 

Respondenti z této kategorie by nejčastěji hledali informace o kite sportech na internetu 

pomocí vyhledávačů (55 %), na stránkách poskytovatele kite kurzů (43 %) a mezi svými 

známými a přáteli (37 %).  

Respondenti z této věkové kategorie rovněž navštěvují sportovní veletrhy v minimální 

míře. Nejvíce respondentů z této věkové kategorie využívá sociální síť Facebook (97 %) a 

YouTube (76 %). 

V dalších věkových skupinách je obdobný vývoj. Více než 60% respondentů by si 

koupil kite kurz na stránkách jejich poskytovatele a méně než 20 % respondentů se účastní 

sportovních veletrhů. Respondenti nejčastěji využívají sociální síť Facebook ve více než 

60% a YouTube ve více než 70% (viz. Obr. 5.6). 

 

Obr. 5.6 Respondenti různých věkových skupin využívají tyto komunikační kanály. 

 

 

Po rozdělení respondentů podle pohlaví, lze konstatovat, že 64 % mužů by si koupilo 

kite kurz na stránkách jeho poskytovatele a nejčastěji hledají informace ohledně kite sportů 

pomocí internetových vyhledávačů a mezi svými blízkými (viz. Příloha 3.6). Muži 

nejčastěji komunikují prostřednictvím sociální sítě Facebook (72 %) a YouTube (77 %). 

Účast mužů na sportovních veletrzích je minimální. 
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Ženy by si koupily kite kurz na stránkách jejich poskytovatele v 45 % dotázaných. 

Nejčastějším způsobem ke ženy hledají informace o kite sportech je pomocí internetových 

vyhledávačů (50 %), mezi svými blízkými (44 %) a na stránkách poskytovatele kite kurzů 

(40 %), jak je vidět v Příloze 3.7. Ženy nečastěji využívají sociální síť Facebook (82 %) a 

on-line stream server YouTube (72 %). Počet žen, které se účastní sportovních veletrhů, je 

zanedbatelný. 

 

Po rozdělení respondentů podle vzdělání vyšlo najevo, že by si 60 % respondentů se 

základním vzděláním nekoupilo kite kurzy na stránkách jejich poskytovatele, naopak ale 

80 % těchto respondentů by hledalo informace o kite sportech na internetu pomocí 

vyhledávačů.  

Respondenti se středoškolským vzděláním byli v 60 % ochotni zakoupit si kite kurz 

na stránkách jejich poskytovatele. Respondenti s vyšším odborným vzděláním uvedli ve 

více než 80%, že by si kite kurz zakoupili na stránkách jejich poskytovatele. Počet 

respondentů s vysokoškolským vzděláním byl vzhledem k ostatním hodnotám nižší, ale 

pořád nadpoloviční, a sice 53 % respondentů by si koupilo kite kurz na stránce jejich 

poskytovatelů. 

Bez ohledu na konkrétní typ vzdělání, respondenti nejčastěji využívají ke komunikaci 

sociální síť Facebook a ke sdílení a hledání videí YouTube a informace o kite sportech by 

hledali na internetu, pomocí vyhledávačů, na stránkách poskytovatele kite kurzů a mezi 

svými přáteli (viz Obr. 5.7). Také návštěvnost sportovních veletrhů nezávisí na dosaženém 

vzdělání respondentů a tyto hodnoty jsou srovnatelné (viz. Příloha 3.8). 

 

Obr 5.7 Kde respondenti hledají informace o kite sportech dle vzdělání. 
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Čeští respondenti by si koupili kite kurz na stránkách jejich poskytovatele v 46 % 

dotázaných. Informace o kite sportech nejčastěji hledají pomocí internetových vyhledávačů 

(53 %) a na stránkách poskytovatele kite kurzů (46 %). Nejvíce respondentů používá 

sociální síť Facebook (84 %) a YouTube (72 %).  

U zahraničních respondentů je vyšší počet respondentů, kteří by si koupili kite kurz na 

stránkách jejich poskytovatele, a sice 72 % (viz. Příloha 3.5). Respondenti také nejčastěji 

hledají informace o kite sportech mezi svými známými (74 %), ves specializovaných 

prodejnách (59 %) a potom na internetu pomocí vyhledávačů (46 %).  

Návštěvnost sportovních veletrhů nezávisí na národnosti respondentů a je v obou 

případech pod 20% respondentů (viz. Obr. 5.8). 

 

Obr. 5.8 Návštěvnost sportovních veletrhů dle národnosti. 

 

 

  

11% 

89% 

18% 

82% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ano Ne 

Zahraniční respondenti Čeští respondenti 



48 
 

 

5.3 Shrnutí analýzy marketingového výzkumu 

Marketingového výzkumu se zúčastnilo 265 respondentů. Tento soubor byl tvořen 

184 českými respondenty a 81 zahraničními respondenty. Respondenty tvořilo 129 mužů 

a 136 žen. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byla skupina ve věku 15 – 24 let 

s počtem 112 respondentů. Nejméně početná byla skupina nad 60 let, kterou tvoří jediný 

respondent.  

 

Na základě marketingového výzkumu lze konstatovat, že většina respondentů zná kite 

sporty. Nejčastěji je znají od známých, přátel či rodiny a to bez ohledu na věk, pohlaví 

nebo vzdělání. Nejméně znají respondenti kite sporty ze sociálních sítí.  

Rozdílná byla všeobecná znalost kite sportů vzhledem k národnosti respondentů. 

Zahraniční respondenti si dokázali lépe vybavit nebo lépe znají kite sporty než čeští 

respondenti.   

 

Z oslovených respondentů, neměla celá čtvrtina respondentů, tendenci zkoušet kite 

sporty. 36% respondentů by si je však přálo vyzkoušet, i když k tomu ještě neměli 

příležitost. Nejaktivnější skupinou provozující kite sporty aspoň 1 rok je ve věku 25 – 34 

let.  

Doplňujícím sportům, které byly respondentům nabídnuty, se věnuje minimum 

z dotázaných. Nejčastěji provozovaný sport je snowboard nebo lyže. Po rozdělení podle 

pohlaví byl trend obdobný. Jak muži tak ženy se nejčastěji nevěnují žádným z nabízených 

sportů a pokud ano, je to snowboard nebo lyže. Vzdělání nemělo vliv na volbu sportu a 

výsledky byly totožné.  

Zahraniční respondenti se častěji věnují širšímu spektru doplňkových sportů. 

 

Faktorem nejvíce motivujícím respondenty, aby vyzkoušeli kite sporty je obdržení 

dárkového poukazu s kite kurzem. Maximální cena uvodní hodiny kite kurzu se 

nejčastěji pohybovala mezi 700 – 800 Kč a neměnila se vzhledem k věku, pohlaví nebo 

vzdělání.  

Zahraniční respondenti nejčastěji volili jako maximální cenu úvodní hodiny kite 

kurzu 901 – 1000 Kč. 
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Kite kurzy by si více než polovina respondentů koupila na stránkách jejich 

poskytovatele a zároveň by zde hledali informace o kite sportech a kurzech.  Celkově 

nejméně respondentů by hledalo informace o kite sportech na sportovním veletrhu a to 

bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání či národnosti.  

 

Jako nejčastější médium pro komunikaci volí respondenti sociální síť Facebook a 

on-line stream server YouTube (viz. Obr. 5.9). Respondenti by nejčastěji hledali 

informace o kite sportech na internetu pomocí internetových vyhledávačů a mezi svými 

blízkými a známými. Rozdělení podle věku, pohlaví nebo vzdělání nemělo velký vliv na 

způsoby hledání informací respondenty a pouze se měnily hodnoty odpovídající velikosti 

dané skupiny. 

Návštěvnost sportovních veletrhů nezávisí na národnosti respondentů a je jak u 

českých tak u zahraničních respondentů pod 20 %. Hodnoty jsou podobné i u třídění 

podle věku, vzdělání i pohlaví.   

 

Obr. 5.9 Respondenti využívají nejčastěji tyto sociální sítě. 
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6 Návrh marketingové komunikace 

Na základě analýzy primárních dat z dotazníkového šetření, SWOT analýzy, 

teoretických základů v kapitole 2 a na základě dat poskytnutých Kamilem Peterkem, budu 

se v této kapitole zabývat problémy marketingové komunikace sportovního centra Funky 

Fresh. Navrhnu marketingovou komunikaci, která by mohla usnadnit a zlepšit komunikaci 

se stávajícími i potenciálními zákazníky.  

6.1 Identifikace cílové skupiny 

Pro dosažení efektivní marketingové komunikace je podstatné znát cílovou skupinu, 

kterou oslovit a na kterou bude aplikován konkrétní komunikační mix. Pro tyto účely 

navrhuji tyto cílové skupin: 

 studenti vysokých škol, 

 všeobecná veřejnost, 

 stávající zákazníci sport centra Funky Fresh, 

 zákazníci konkurenčních poskytovatelů kite kurzů. 

6.2 Cíl marketingové komunikace 

Pro sestavení marketingového plánu je důležité předem určit cíle marketingové 

komunikace. Sportovní centrum Funky Fresh může tyto cíle kombinovat a plnit je 

v různém časovém horizontu. Při sestavování cílu jsem vycházel ze SWOT analýzy a cílů, 

které má sportovní centrum Funky Fresh, jako začínající firma. 

Navrhuji tyto cíle marketingové komunikace:  

 Zvýšení povědomí o projektu Funky Fresh; 

 Zefektivnění marketingové komunikace vůči cílovým skupinám; 

 Získání nových zákazníků; 

 Přesvědčení cílových skupin o zkušenostech a kvalitě instruktorů FF. 

 

Aby mohly být tyto cíle splněny, musí sportovní centrum Funky Fresh lépe 

informovat své stávající i potencionální zákazníky. Doporučuji, aby FF pokračovalo 

v jedinečných službách zákazníkům, kteří budou šířit dobré preference  a doporučení FF. 
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6.3 Sdělení marketingové komunikace 

Navrhuji sportovnímu centru dále propagovat hlavní myšlenku projektu Funky 

Fresh, která ctí a uznává přírodu, se kterou hledá souhru proto, aby si ji mohli jak 

zákazníci, tak všichni členové Funky Fresh týmu užít. Obsah sdělení jasně informuje, 

kterým směrem se projekt Funky Fresh ubírá a jaký přístup je volen instruktory ke 

kurzům.  

Tyto hodnoty bych doporučil zachovat a pokračovat v nich, protože mohou oslovit 

obdobně smýšlející zákazníky, kteří budou pro své uvažování a názory pro projekt Funky 

Fresh přínosem. 

Až se podaří společníkům Kamilu Peterkovi a Vítězslavu Adamíčkovi sehnat prostory 

pro kancelář a showroom, bylo by dobré je označit bannery nebo vlajkami Funky Fresh, 

popřípadě malbou loga na fasádu a umístění poutače nebo šipek na frekventovaná místa 

v okolí.  

Doporučuji v co nejkratší době doplnit obsah webových stránek, které jsou po 

designové stránce velmi zdařilé a působí profesionálně, nicméně jednotlivé kategorie 

jsou prázdné.  

Rovněž je nutné provést SEO analýzu, aby byly stránky zařazeny do vyhledávacích 

robotů a měly všechny potřebné náležitosti pro indexování a vyhledávání pomocí 

internetových vyhledávačů. Většina respondentů by totiž hledala informace o kite 

sportech, a také o  kite kurzech na internetu právě pomocí vyhledávačů. 

Vzhledem ke kvalitě a jedinečnosti poskytovaných služeb, bych nedoporučoval 

měnit ceny kite kurzů, workshopů ani jiných služeb.  

Přínosné by mohlo být rozšíření a užší specifikace začátečnických a především 

pokročilých kurzů.  

6.4 Výběr komunikačních cest 

Vzhledem k výsledkům marketingového výzkumu, odkud se zúčastnění respondenti 

dozvěděli o kite sportech a kde by o nich hledali informace, mohu zvolit vhodné 

komunikační cesty. 

Nejčastěji se respondenti dozvěděli o kite sportech od svých známých, přátel čí 

rodiny nebo z internetu, prostřednictvím on-line stream serverů nebo také v menší míře 

prostřednictvím sociálních sítí. Pokud budou kurzy sportovního centra Funky Fresh stále 

stejně kvalitní a dokáží naučit lépe než konkurence, budou spokojení zákazníci svými 
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kladnými referencemi propagovat a podporovat Funky Fresh v okruhu svých známých, 

posilovat dobrou pověst a budovat základnu loajálních zákazníků.  

V dnešní době stále stoupá vliv, dosah a důležitost marketingové komunikace 

prostřednictvím internetu. Je tedy žádoucí aktualizovat obsah internetových stránek, 

informovat o proběhlých a nastávajících událostech, využívat profily sociálních sítí pro 

rychlou komunikaci se zákazníky a informování o aktuálním dění, přímo z akce nebo 

výjezdu do zahraničí. 

6.5 Strategie marketingové komunikace 

Pro marketingovou komunikaci doporučuji strategii tahu, která využívá především 

inzerci a marketingovou komunikaci zaměřenou na koncové uživatele. Sportovní centrum 

Funky Fresh by se mělo snažit přitáhnout zákazníky na svou stranu. 

6.6 Návrh marketingového komunikačního mixu 

Reklama 

Reklama je bezesporu jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace a 

hraje důležitou roli v upoutání pozornosti a rychlé představení nabídky zákazníkům. 

Vzhledem k výsledkům marketingového výzkumu, podle kterého zná 53 % respondentů 

kite sporty od svých známých a nejčastěji by hledali informace o kite sportech 

prostřednictvím internetu nebo svých známých, jsou internetové stránky Funky Fresh, 

stránky věnované kite sportům, popřípadě doplňkovým sportům nebo zájmové skupiny na 

sociálních sítích vhodné místo pro umístění reklamy.  

Navrhl bych vytvoření poutavého banneru, který by stručně informoval o kite 

kurzech Funky Fresh a odkazoval by na webové stánky Funky Fresh.  

Po zařízení showroomu a kanceláře bych doporučil v jejich blízkosti, nejlépe 

s dostatečně frekventovaným pohybem chodců i provozu, umístil dostatečně velký 

poutač s logem Funky Fresh a krátkým prezentačním textem, který by potenciální i 

stávající zákazníky směroval k showroomu. Poutač by mohla vytvořit například firma 

Urbania s ohledem na to, aby byl viditelný z co nejvíce pohledových stran. 

Z výzkumu vyplynulo, že internet představuje pro respondenty důležitý komunikační 

kanál a informační zdroj. Je tedy výhodné zaujmout zákazníky, kteří často navštěvují 

internet, prostřednictvím kvalitních internetových stránek.  

Pro častou návštěvnost internetových stránek Funky Fresh a jejich využívaní 

zákazníky, je třeba zajistit jejich bezproblémový provoz, aktualizovaný obsah a 
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spolehlivě fungující e-shop. Dále také z výzkumu vyplynulo, že by si 73 % respondentů 

koupilo kite kurz na internetu.  

Navrhuji také vytvořit banner, s nabídkou kite konkrétních kite kurzů, který by 

přímo odkazoval zákazníka na nákup daného kurzu, kde by mohl uhradit zvolený kite 

kurz a poté by obdržel e-mail potvrzující jeho nákup. 

Pro dostatečnou a potřebnou prezentaci schopností a zkušeností instruktorů Kamila 

Peterka a Vítězslava Vašíčka, bych doporučil doplnit informace o jejich osobě, historii 

projektu Funky Fresh a čím se zabývá, postup při vývoji nových Funky Fresh kite boardů, 

sportovní úspěchy, dosažené v kite sportech a veškerou další činnost související s kite 

sporty a doplňkovými sporty. 

Rovněž bych doplnil stránky Funky Fresh fotoreporty z proběhlých workshopů 

v zahraničí i v České Republice, aby zákazníci měli představu, jak probíhá výuka, kolika 

zákazníkům zhruba Funky Fresh doposud poskytlo kurzy a jaké byly ohlasy zákazníků, 

které by mohly být v diskuzi. 

Diskuze by byla otevřená, avšak pro zveřejnění komentáře by bylo potřeba uvést e-

mail. Tento e-mail by se automaticky uložil do databáze zákazníků a jejich 

prostřednictvím by zákazníkům byly rozesílány e-maily s novinkami a aktuální nabídkou, 

neboli newsletter.  

Internetové stránky by bylo dobré přeložit do angličtiny vzhledem k velkému počtu 

zahraničních zákazníků a zajímavějšímu zahraničnímu trhu. 

Public relations 

Doporučil bych umístit na internetové stránky magazínů podobných zájmových 

oblastí PR článek, který by představil oba instruktory, sportovní centrum Funky Fresh a 

jeho činnost. Takovýto článek stojí asi 1000 Kč a nepředstavuje velkou investici. Navíc 

tento článek bude vždy dohádatelný v archivu magazínu a také pomocí internetových 

vyhledávačů, které jsou, jak už jsem uvedl, častým prostředkem pro hledání informací 

zákazníky.  

Podpora prodeje 

Tento nástroj marketingové komunikace bych doporučil z několika důvodů. Jednak 

proto, že většina respondentů uvedla jako nejvíce motivující faktor k vyzkoušení kite 

sportů obdržení dárkového poukazu. Nabídku těchto poukazů bych podřídil sezóně a 

podle této upravil a využíval sezónních nabídek jako například vánoční dárkový poukaz, 
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velikonoční dárkový poukaz, letní – první kitování v sezóně (first kiting), poslední kitování 

v sezóně (last kiting) atd.  

Dále bych doporučil zavést systém balíčků, které by si mohli sestavit sami 

zákazníci z nabízených kurzů a zahraničních výjezdů. Také bych doporučil zavést 

kompletní balíčky, které by zákazníkovi poskytly kurzy od úvodní hodiny až po hodiny 

pokročilé. Tento balíček by byl časově omezen na dobu např. 1 roku, kdy by zákazník 

musel vyčerpat všechny zakoupené kurzy. Pokud by kurzy nevyčerpal, byly by mu za 

manipulační poplatek převedeny do dalšího roku.  

Cenově výhodnější by moly být workshopy a výjezdy do zahraničí pro ty 

zákazníky, kteří absolvovali kompletní kurz u Funky Fresh nebo se stanou členy Funky 

Fresh sport’s club. Jedná se o zpoplatněné členství, které přináší výhody, například 

v podobě zvýhodněného půjčovného na Surf Skate, sleva na výbavu, zvýhodněné kite 

kurzy, levnější startovné na závodech, soustředění pouze pro členy aj. 

Přímý marketing 

Sportovní centrum Funky Fresh prozatím nemá dostatečnou databázi zákazníků. 

Tento problém bych doporučil co nejdříve vyřešit a zpracovat fungující hodnotnou 

databázi, díky které by mohli stávající zákazníci obdržet sdělení o nadcházejících 

událostech a případně rozeslat tyto informace dále svým známým, se kterými je chtějí 

sdílet.  

Jednoduchý a levný prostředek přímého marketingu jsou zájmové skupiny na 

sociálních sítích, které využívá přes ¾ respondentů. Zde může sportovní centrum oslovit 

potenciální nebo stávající zákazníky, kteří jsou členy zájmové skupiny a nabídnout jim 

to, co hledají nebo co chtějí. 

Na těchto stránkách a sociálních sítích je velmi důležitý první dojem. Doporučuji 

tedy volit obsah profilu sociální sítě profesionálně, avšak ne chladně a odosobněně. 

Pokud bude profil obsahovat kvalitní fotografie z kite kurzů v zahraničí, fotografie 

kontaktu instruktorů se zákazníky, dále například fotografie ze závodů a v neposlední 

řadě myšlenky formující sportovní centrum Funky Fresh, mohou tyto prvky vyvolat 

touhu patřit do této skupiny a vyvolat potřebu zakoupit si kite kurz právě u Funky Fresh. 

Osobní prodej 

Vzhledem k povaze služeb poskytovaných sportovním centrem Funky Fresh je 

osobní prodej a komunikace se zákazníkem častým způsobem prezentace portfolia služeb 
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FF. V tomto směru si myslím, že instruktoři a ostatní zainteresovaní členové FF odvádí 

dobrou práci a doporučil bych trénovat a praktikovat nové komunikační techniky a 

rozvíjet své schopnosti.  

Rovněž bych doporučil rozvíjet komunikaci se zahraničními klienty v cizích 

jazycích. 

Event marketing 

Sportovní centrum Funky Fresh pořádá nebo účastní se velkého počtu akcí, 

spojených jak přímo s kite sporty, tak se sporty, které s nimi souvisí.  

Hlavní činností v této oblasti je pořádání kite boardových a snow kitových 

závodů, ale také akcí určených k propagaci těchto sportů a vyzkoušení širokou 

veřejností.  

Sportovní centrum Funky Fresh se účastní wake board kempů hula-girls.cz, 

hudebních festivalů, kde zájemcům půjčuje Surf Skate Carver, pořádá výukové kempy, 

zimní a letní v Klokočově a Mušově a také se účastní sportovních veletrhů v Brně. Tento 

způsob marketingové komunikace sice využilo jen 16% respondentů, ale z vlastní 

zkušenosti vím, že tato událost je pro potenciální zákazníky velmi atraktivní a mnoho 

jich ji navštěvuje.  

Doporučil bych tedy, v rámci úspory nákladů, protože pronájem plochy je velmi 

drahý, spolupracovat a vystavovat společně s některou firmou, která prodává například 

kite nebo longboardové příslušenství nebo jiný doprovodný sortiment.  

Velmi důležitou událostí, kterou sportovní centrum Funky Fresh pořádá, a která je 

vlastně náplní práce sportovního centra, jsou workshopy a kempy kite kurzů 

v zahraničí. Tyto kempy jsou hojně navštěvovány zahraničními zákazníky a jsou 

důležitým přínosem pro osobní rozvoj obou společníků a také důležitým zdrojem 

finančních prostředků. 

Ze všech pořádaných eventů doporučuji umístit fotografie na webové stránky a 

stručně popsat, jak daná akce probíhala, kdo se jí účastnil a jaké byly nedůležitější 

momenty.  

Rovněž bych tento odkaz přeposlal zákazníkům, na e-mailové adresy, které by byly 

zařazeny do databáze a použity k zasílání novinek a také prostřednictvím sociálních 

sítí, aby mohli přátelé zúčastněných osob vidět, kde jejich přátelé byli a s kým a případně 

si také kite kurzy nebo jiné služby poskytované FF zakoupit. 
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Vzhledem k velkému počtu respondentů, kteří by chtěli zkusit kite sporty, bych 

doporučoval uspořádat akci, na které by si mohli vyzkoušet kite sporty a pokud by se 

rozhodli v kite sportech pokračovat a zakoupili by si je u Funky Fresh, mohli by dostat 

slevu na vybraný kurz. 

Akce by měla jednotné vstupné a návštěvníci by mohli vyzkoušet několik kite 

sportů a ostatní doplňkové sporty, kterými se FF zabývá. Také by mohly být předvedeny 

produkty a příslušenství, které FF prodává. Akce by mohla být doplněna promítáním 

fotografií a filmů z výuky. 

6.7 Rozpočet marketingové komunikace 

Rozpočet marketingové komunikace si prozatím sportovní centrum Funky Fresh 

nestanovilo. Jakožto začínající firma nemá dostatek finančních prostředků pro tyto 

účely a musí počítat pouze s omezeným kapitálem. 

Doporučuji ušetřit finanční prostředky na realizaci kanceláře a showroomu a s nimi 

spojenými náklady na jejich propagaci. 

Dále bych doporučil tisk informačních letáčků a nálepek s logem Funky Fresh. 

Letáčky by mohly obsahovat stručné informace o FF a poskytovaných službách. 

Nálepky by sloužili čistě jako propagační a dekorativní předmět s logem FF.  

Letáčky bych umístil do specializovaných prodejen, do škol a do klubů. Pokud by 

prodejce ve specializovaném obchodě souhlasil, doporučil bych přibalit letáčky a 

nálepky k prodávanému zboží. 

Přibalovat letáčky a nálepky ke zboží prodávanému přímo Funky Fresh je 

samozřejmost.  

6.8 Měření výsledků marketingové komunikace 

Po aplikaci marketingového komunikačního mixu bych doporučil ověření 

marketingové komunikace. Krátkým dotazníkem nebo anketou bych doporučil 

otestovat přínos marketingové komunikace a případné změny v chování a znalostech 

zákazníků. 

Návštěvnost internetových stránek bych doporučil zkoumat pomocí SEO analýzy, 

například prostřednictvím Google Analytics, díky kterému je možné zjistit počet přístupů 

na stránky, počet kliknutí na jednotlivé odkazy, doba zdržení se na stránkách, dosah 

stránek a mnoho dalších. Sociální síť Facebook přímo nabízí tato hodnocení a je možné je 

kdykoli zjistit a použít je.  
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7 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo definovat vhodnou cílovou skupinu zákazníků, kteří 

by měli zájem o nabídku služeb Funky Fresh a způsob marketingové komunikace, který je 

pro tuto skupinu zákazníků nejefektivnější na základě zpracování teoretických východisek, 

informací získaných od jednoho ze zakladatelů projektu Funky Fresh, Kamila Peterka, 

použití odborné literatury, SWOT analýzy sportovního centra a provedení marketingového 

výzkumu, prostřednictvím dotazníkového šetření.  

V teoretické částí jsem popsal makro a mikro prostředí firmy, konkurenci a dále 

prvky marketingového mixu, kterými jsou produkt, cena, distribuce, marketingová 

komunikace, lidé, materiální prostředí a procesy. Vypracoval jsem SWOT analýzu 

sportovního centra, ve které jsem stanovil silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby.  

Pro podklady k vypracování návrhu marketingové komunikace jsem provedl výzkum 

prostřednictvím elektronického dotazování. Zúčastněné respondenty jsem rozdělil podle 

třídících znaků, kterými byl věk, pohlaví, vzdělání a národnost respondentů. 

V praktické části jsem podrobil sebraná data analýze, na jejichž základě jsem sestavil 

marketingovou komunikaci sportovního centra Funky Fresh a navrhl marketingový 

komunikační mix. Na základě dat z výzkumu jsem taktéž zjistil nedostatky, sportovního 

centra, které jsou způsobeny především tím, že celý podnik teprve začíná. 

Na základě analýzy dat z výzkumu vyplynulo, že většina respondentů zná kite 

sporty, o kterých se nejčastěji dozvěděli prostřednictvím přátel a známých nebo 

prostřednictvím internetu. O kurzy kite sportů by měl zájem značný počet respondentů 

a hodně respondentů se také aktivně kite sportům věnuje.  

Nejpodstatnějším faktorem motivujícím respondenty k tomu, aby vyzkoušeli kite 

sporty, je obdržení dárkového poukazu na kite kurz.  

Vzhledem k malému ohlasu a spíše nezájmu respondentů jsem nedoporučil prodej 

kite kurzů na slevových portálech.  

O kurzy v zahraničních a exotických destinacích měli větší zájem zahraniční 

respondenti nebo respondenti, kteří se kite sportům věnují aspoň jeden rok aktivně.  

Nejdůležitější je pro sportovní centrum Funky Fresh vybudování dobrého jména, 

stabilní pozice na trhu a základna loajálních zákazníků, kteří budou využívat co nejširší 

spektrum služeb sportovního centra Funky Fresh. 

Toho by mohlo sportovní centrum dosáhnout pomocí kvalitních služeb, 

poskytovaných zákazníkům, kvalitních webových stránek, kde zákazníci naleznou 
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všechny potřebné informace o kite kurzech a informace o teamu Funky Fresh. Další 

důležitou činností pro rozšíření znalosti FF zákazníky je pořádání a spoluúčast na akcích 

kite sportů a doprovodných sportů, které provozuje značná část zahraničních respondentů 

a dostatek českých respondentů.  

Pro malou začínající firmu je velmi náročné prosadit se na trhu, který může být 

ovlivněn přírodními a jinými vlivy, které nemá člověk v moci kontrolovat nebo jim 

předcházet.  

Navíc se musí sportovní centrum potýkat s omezeným množstvím financí, zejména 

pokud jej vedou pouze tři osoby, z toho dvě aktivně a nabízí tak širokou škálu služeb a 

produktů. 

 Nicméně sportovní centrum Funky Fresh poskytuje jedinečné služby, které svou 

kvalitou převyšují ostatní a to jej diferencuje od konkurence. 

 

Doufám, že můj výzkum, následná analýza a doporučení budou pro sportovní centrum 

Funky Fresh přínosem a pomohou zvýšit všeobecnou znalost tohoto projektu, spokojenost 

zákazníků a získat pevnou pozici na trhu. 
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Seznam zkratek 
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Příloha Č. 1 Dotazník v českém jazyce 

 

Dobrý den, studuji 3. ročník VŠB – EKF a v rámci mé bakalářské práce provádím 

výzkum, týkající se marketingové komunikace sportovního centra, zaměřeného především 

na poskytování Kite surfových kurzů. Tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, 

ze kterého budu ve výzkumu vycházet. 

Chtěl bych Vás ujistit a svým podpisem se zavázat k tomu, že dotazník je anonymní a data 

z něj získaná budou sloužit výhradně pro tuto bakalářskou práci. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a přeji hezký zbytek dne. 

Martin Weintritt 

1. Dokážete si vybavit nebo znáte Kite sporty? Kite surfing, Snow kite, Landkiting? 

1. Ano, znám. 

2. Ne, neznám. (Pokračujte otázkou č. 3) 

2. Odkud znáte Kite sporty? (Můžete označit více odpovědí, avšak MAXIMÁLNĚ 4 

odpovědi.) 

1. Z televize. 

2. Ze sociálních sítí. 

3. Ze streamových on-line servrů, např. You Tube, Vimeo, Stream atd. 

4. Od známých, rodiny i přátel. 

5. Z dovolené u moře. 

6. Tisk. 

7. Žádná z uvedených 

3. Věnujete se aktivně některému z těchto sportů? (Můžete označit více odpovědí, 

avšak MAXIMÁLNĚ 6 odpovědí.) 

1. Surf 

2. Snowboard/ Lyže 

3. Skate 

4. Longboard/ Surfskate 

5. Windsurf 

6. Wakeboard/surf 

7. Nevěnuji se žádnému sportu z výše uvedených 
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4. Zkoušel/a jste některý Kite sport? (Kite surfing, Snow kite, Landkiting) 

(Označte pouze 1 odpověď.) 

1. Ne a nechci zkoušet. (Pokračujte otázkou č. 9) 

2. Zatím ne, ale chci vyzkoušet. 

3. Ano a nechci pokračovat. 

4. Ano a chci pokračovat. 

5. Aktivně se mu věnuji méně než 1 rok. 

6. Aktivně se mu věnuji více než 1 rok. 

5. Co by Vás motivovalo k vyzkoušení kite sportů a pokud se kite sportům věnujete, 

které z uvedených možností byste využili?  

(Oznámkujte jako ve škole na stupnici 1 – 5. 1 nejvýznamnější - využil/a, 5 nejméně 

důležité -  nevyužil/a.) 

 

        1 2 3 4 5  

1. Zlevněný kurz na slevovém portálu.  o o o o o 

2. Součást zájezdu - atrakce.   o o o o o 

3. Dárkový poukaz.    o o o o o 

4. Balíček „Kurz v zahraničí“.   o o o o o 

5. Vícedenní workshop v zahraničí.  o o o o o 

 

6. Pokud byste chtěl/a začít s Kite sporty, jaká je pro Vás maximální cena úvodní 

hodiny, kde Vám vše vysvětlí, předvedou a zkusíte si základy kitingu? 

1. 700 – 800 Kč 

2. 801 – 900 Kč 

3. 901 – 1000 Kč 

4. 1001 – 1100 Kč 

5. 1101 – 1200 Kč 

6. Maximálně 2000 Kč 

7. Koupil/a byste si kite kurz (začátečnický nebo pokročilý) na internetu, na 

stránkách jeho poskytovatele? 

1. Ano. 

2. Ne. 
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8. Kde byste hledal/a informace o kite sportech?  

(Můžete označit více odpovědí, avšak MAXIMÁLNĚ 4 odpovědi.) 

1. U známých a přátel. 

2. Na internetu pomocí vyhledávačů. 

3. Na sociálních sítích zájmových skupin. 

4. Na blogu o této problematice. 

5. Na stránkách poskytovatelů kite kurzů. 

6. Na sportovním veletrhu. 

7. Ve specializovaných prodejnách. 

9. Které sociální sítě pravidelně navštěvujete?  

(Můžete označit více odpovědí.) 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. LinkedIn 

4. Google + 

5. YouTube 

6. Vimeo 

7. Žádnou 

10. Navštívil/a jste někdy nebo navštěvujete sportovní veletrh/y Sportlife v Brně? 

1. Ano. 

2. Ne. (Pokračujte otázkou č. 12) 

11. Setkal/a jste se zde s kite sporty? 

1. Ano, prezentace mne zaujala. 

2. Ano, ale prezentace mne nezaujala. 

3. Ne, nešel/ nenašla jsem prezentaci. 

12. Kolik je Vám let? 

1. 15 – 24 

2. 25 – 34 

3. 35 – 44 

4. 45 – 60 

5. nad 60 

13. Jaké jste pohlaví? 

1. Muž. 

2. Žena. 
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14. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

1. Základní. 

2. Střední odborné. 

3. Středoškolské. 

4. Vyšší odborné. 

5. Vysokoškolské. 

 

15. Momentálně: 

1. Studuji střední odborné učiliště/ střední školu. 

2. Studuji vyšší odbornou školu. 

3. Studuji vysokou školu. 

4. Pracuji / Podnikám. 

5. Jsem v důchodu. 

6. Jiné. 

 



 

1 
 

Příloha Č. 2 Dotazník v anglickém jazyce 

Hello,  

I am studying VSB – Economic Faculty and for my bachelor’s thesis I am doing research 

about marketing communication of Kite sports centre offering courses. I would like to ask 

you for filling in my questionnaire, which I am going to derive from in my research.  

I would like to assure you that, questionnaire is anonymous and obtained data will be used 

for my bachelor’s thesis only.  

Thank you very much in advance for completing questionnaire and have a nice day. 

Martin Weintritt 

1. Do you know Kite sports? Kite surfing, Snow kite, Land kiting? 

1. Yes, I do. 

2. No, I don’t. (Continue with question no. 3) 

2. Where do you know Kite sports from? (You can tick up to 4 answers.) 

1. From television 

2. From social sites 

3. From stream servers (YouTube or Vimeo etc.) 

4. From my friends, relatives, fellow students etc.  

5. From sea side vacation  

6. From magazines 

7. None of the above 

3. Are you practising any of these sports?  (You can tick up to 6 answers.) 

1. Surfing 

2. Snowboarding/ Skiing 

3. Skateboarding 

4. Longboarding / Surfskate 

5. Windsurfing 

6. Wakeboarding/ surfing 

7. I am not practising none of these sports 

4. Have you ever tried any Kite sports? (Kite surfing, Snow kite, Land kiting) 

1. No, I haven’t and I don’t want to try it. (Continue with question no.9) 

2. Not yet, but I want to try it. 

3. Yes I have but I don’t want to continue. 

4. Yes I have and I want to continue. 

5. I have been practising Kite sports for less than 1 year. 

6. I have been practising Kite sports for more than 1 year. 
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5. What would motivate you to try Kite sports, or if you are practising them which 

from offered options would you utilize. 

(Classify on scale from 1 to 5. 1 is for the most relevant/ important, 5 is for the least 

relevant/ important.) 

        1 2 3 4 5 

1. Courses offered at deal-of-the-day portal  

(eg. groupon)                                                 o o o o o 

2. Part of tourist resorts attraction             o o o o o 

3. Gift voucher      o o o o o 

4. Package “Course abroad” (exotic countries)  o o o o o 

5. Several-days-workshop abroad (exotic countries) o o o o o 

6. If you would like to start with Kite sports, what is maximum acceptable price of 

“Intro Lesson” for you, where basics are explained and performed and you can try 

them? 

1. From 30 to 34 € 

2. From 35 to 39 € 

3. From 40 to 44 € 

4. From 45 to 49 € 

5. From 50 to 54 € 

6. No more than 80 € 

7. Would you purchase Kite course (beginner or advanced) on-line?   

1. Yes, I would 

2. No, I would not 

8. Where would you search for information about the kite sports? 

1. Experiences of friends 

2. On-line with search-engines 

3. On social sites - groups of interests  

4. On website of courses centre  

5. On blogs dedicated to the kite sports 

6. On sports trade shows or exhibitions 

7. In specialized stores 
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9. Which social sites do you attend regularly? (You can tick more answers.) 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. LinkedIn 

4. Google + 

5. YouTube 

6. Vimeo 

7. None of the above 

10. Have you ever visited sports trade shows? 

1. Yes, I have 

2. No, I haven’t (Continue with question no. 12) 

11. Did you encounter with Kite sports there? 

1. Yes, I liked the presentation. 

2. Yes, but I didn’t like the presentation. 

3. No, I didn’t encounter the presentation. 

12. How old are you? 

1. 15 – 24  

2. 25 – 34  

3. 35 – 44  

4. 45 – 60  

5. Over 60  

13. What is your gender? 

1. Male 

2. Female 

14. What is your education? 

1. Primary education 

2. Vocational education/ High school/ Upper school 

3. Secondary education/ High school/ Grammar school 

4. Higher education / University degree / Bachelor, Master, Doctor 

15. At present I am: 

1. Studying High school, Upper school 

2. Studying University/ College 

3. Working/ Running my own business 

4. In retire 

5. Other
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Příloha Č. 3 Vybrané grafy 

Graf 3.1 Respondenti znají kite sporty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.2 Respondenti znají kite sporty dle pohlaví. 
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Graf 3.3 Známkové hodnocení důležitosti jednotlivých faktorů na motivaci vyzkoušet 

kite sporty dle věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.4 Maximální cena úvodní hodiny kite kurzu vzhledem k národnosti. 
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Graf 3.5 Respondenti by si koupili kite kurz na stránkách poskytovatele dle 

národnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.6 Respondenti by si koupili kite kurz na stránkách poskytovatele dle pohlaví. 
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Graf 3.7 Kde by respondenti hledali informace o kite sportech dle pohlaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.8 Respondenti navštěvují sportovní veletrhy dle vzdělání. 
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Příloha Č. 4 Fotografie 

4.1 Kite boarding / Kite surfing 

 

4.2 Snow kiting (Kamil Peterek) 

 

4.3 Land kiting 
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4.4 Kamil Peterek (vpravo), Kite kurz  

 

 

4.5 Vítězslav Adamíček, Kite boarding 
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Příloha Č. 5 Mapa Kite boardových lokalit 

5.1 Mušov 

 

 

5.2 Klokočov 
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Příloha Č. 6 Logo Funky Fresh 

 

 

Příloha Č. 7 Náhled webové stránky Funky Fresh 
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Příloha Č. 8 Charakteristika poskytovaných služeb – Water: 

 Intro: Jedná se o úvodní hodinu a vysvětlení základních pojmů pro úplného 

začátečníka. Zákazník je seznámen se základy aerodynamiky, první pomoci, 

meteorologie, jak se chovat na moři nebo jiné vodní ploše.  

Zákazník zjistí, zda chce pokračovat v kurzu a jak chce pokračovat nebo mu 

tato lekce stačí. Tuto lekci si můžou rovněž koupit zákazníci, kteří již nějaké 

zkušenosti mají nebo přišli z jiného kite surfového kurzu a chtějí si doplnit své 

znalosti a schopnosti. Tato lekce většinou trvá hodinu nebo je podle potřeby 

upravena podle počtu zákazníků.  

 Beginer: Lekce pro začínající zákazníky, kteří prošli úvodní hodinou. Vědí, že 

chtějí jezdit, ale nemají zkušenosti. Zákazníku s vlastním kitem je věnován 

maximální čas na vodě.  

Pod odborným dohledem se učí všem možným situacím, které mohou nastat 

a jak je zvládat a řešit. Vše směřuje k tomu, aby byl zákazník co nejdříve 

samostatný a v bezpečí. Tyto lekce mohou probíhat v jedné až šesti osobách, podle 

toho, jaký druh si zákazník zvolí. Od počtu se odvíjí také délka lekce. Pro skupiny 

je to šest hodin, pro jednotlivce hodina. Tyto lekce mohou být opět upraveny podle 

potřeb zákazníků. 

 Advanced: Neboli lekce pro pokročilé. Zákazníci, kteří už umí jezdit a chtějí si své 

dovednosti prohloubit, vylepšit a zdokonalit.  

Tyto lekce se věnují pokročilým technikám, podle toho, co zákazník 

požaduje. Může se chtít učit skákat, dělat triky nebo se zdokonalovat a vybrousit 

svůj styl. Lekce mohou být opět individuální nebo skupinové podle dohody. 

 

 Workshop: Tří až čtyř denní seminář, který je většinou spojen s vycestováním 

nebo probíhá při zahraničním eventu. Zákazníkovi se dostanou hodiny teorie a 

praxe. Jednotlivé lekce nejsou časově omezeny. Učí se celý den, kdy se jezdí.  

Mimo kitování se provádí speciální stretchingová cvičení, výklad 

meteorologie, ježdění na surfskatech aj. Instruktor u videonahrávek upozorňuje na 

chyby, kterých se vyvarovat, během ježdění se snaží naučit zákazníka dělat věci 

automaticky a vyhnout se zlozvykům.  
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Příloha Č. 9 Charakteristika poskytovaných služeb – Snow: 

 Intro: Stejně jako u vody, jedná se o vysvětlení základních pojmů pro úplného 

začátečníka. Zákazník je i zde seznámen se základy aerodynamiky, první pomoci, 

meteorologie, jak se chovat na sněhu a v horách.  

Zákazník se učí rozjet, vyjet, dojet a celý kurz je směřován k osamostatnění 

zákazníka. Tato lekce většinou trvá hodinu nebo je podle potřeby upravena podle 

počtu zákazníků.  

 Intermediate: Lekce pro pokročilejší zákazníky, kteří už například jezdili nebo 

navštěvovali snowkite kurz a chtějí se zdokonalit nebo naučit se nějaké technicky 

náročnější triky nebo styly jízdy. Lekce mohou být opět individuální nebo 

skupinové podle dohody. 

 Workshop: Seminář obdobný jako u kite surfu, také na tři až čtyři dny. Lokality 

jsou většinou Klokočov, Červená hora, Zázrivá nebo Švýrcarsko. 

 

Příloha Č. 10 Charakteristika poskytovaných služeb – Land: 

 Intro: Zde se zákazníci učí ovládat podle terénu bugynu nebo surfskate. S malým 

kitem je jim vysvětleno, jak s takovým zacházet a jak jej ovládat, jsou poučeni o 

bezpečnosti a zásadách jak se chovat na dané ploše. 

 Riding: Ježdění ve zvolené lokalitě podle instrukcí a pod vedením a dohledem 

instruktora. Většinou se jedná o jednodenní program například v rámci nějaké 

firemní akce nebo prezentace FF. 

 

Příloha Č. 11 Charakteristika poskytovaných služeb: 

Trip/ Guidance 

Vycestování do určité lokality s instruktorem, který zákazníky provede místy, 

takzvanými spoty, kde jsou dobré podmínky pro kiting. Celou dobu výuky se skupině 

věnuje jeden nebo více instruktorů, nejedná se však o klasický kurz. Instruktor zajišťuje 

bezpečnostní dohled, na začátku provede hodinovou lekci, takzvanou korekci, kde se 

sjednotí znalosti a techniku jízdy.  

Zjednodušeně se jedná o zájezd zaměřený na kitování a výuku v určité lokalitě. 

Zákazník nemusí nic hledat nebo si domlouvat odvoz lodí, vše je zařízeno. Tato služba je 

naprosto specifická a nikdo jiný z konkurence ji neposkytuje. 
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Team Building 

Služba poskytující firmám podporu týmové spolupráce prostřednictvím kite sportů, 

surfskate nebo jiných sportovních aktivit. Skupina zákazníků si osvojuje metody týmové 

práce pod vedením instruktorů, kteří jim zadávají různé úkoly nebo jim chystají nečekané 

překážky a vytváří problémy, které musí skupina vyřešit. 

Destinace je volena podle přání klienta, je možno vycestovat kamkoli do světa. 

V České republice jsou to nejčastěji Mušov, Klokočov nebo Nové Mlýny. 

Funky Fresh Boards – výroba a prodej 

Výroba prvních boardů trvala bezmála tři roky. Nyní jsou boardy a kompletní 

sortiment na takové úrovni, že obstojí v konkurenci a v lecčem ji překonají. Boardy je 

možno vyrábět i na zakázku. Prodej bude probíhat na internetových stránkách a k vidění 

budou v showroomu. 

Funky Fresh Shop 

Obchod s produkty FF a potřebným vybavením pro kite sporty. 

Funky Fresh Sports Club 

Podpora ČKF, konání závodů a jejich organizace. Jedná se o zhmotnění ČKF, kde 

mohou zákazníci, veřejnost a závodníci hledat informace ohledně kite sportů. Zároveň 

bude fungovat jako školicí středisko pro instruktory a rozhodčí. 

Poradenství – Technická podpora – Konzultace 

Jakákoli pomoc a navržení řešení při problému zákazníka. Pro takovouto pomoc nebo 

konzultaci jsou ve FF týmoví jezdci, rozesetí po celé ČR. Zákazník se tedy může obrátit na 

nejbližšího týmového jezdce s prosbou o konzultaci, potřebou něco vyzkoušet nebo 

předvést. Mimo jiné bude možno diskutovat na internetu prostřednictvím webových 

stránek nebo sociálních sítí. 

Organizace eventů a závodů 

Organizování akcí spojených s kite sporty a závody, propagační akce, akce s možností 

vyzkoušet si kiting apod. Pořádání surfskate akcí, možnost pronajmout si instruktora nebo 

týmové jezdce surfskate, nechat si udělat předváděcí akci, exhibice, exhibiční závody. 
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Kurzy pro instruktory a rozhodčí 

Školení instruktorů a rozhodčích podle jednotných pravidel ČKF. Tímto by mělo být 

dosaženo stejné úrovně znalostí a praktického výcviku. 

Kitefix.cz 

Kompletní sada na opravy. Tato lékárnička na kity dokážete natrvalo a esteticky 

opravit téměř jakoukoliv trhlinu, zlom, utěsnění nebo netěsnost, která může na vybavení 

vzniknout. Lze s ním opravit trhliny v plachtě o velikosti až 120 cm nebo trhliny v leading 

edge (náběhové hrany padáků pro kiting) až do velikosti 153 cm. Dále je vhodný na opravy 

děravých PE membrán a ventilů. 

Surfskate.cz 

V tomto případě se nejedná pouze o službu, ale celé odvětví a samostatnou kategorii, 

podřízenou FF. Nicméně, razí si svou vlastní cestu a kite sporty spíše doplňuje. 

Surfskate.cz jako takový poskytuje vlastní služby, které nejsou moc odlišné od služeb FF.  

Surfskate.cz tedy zákazníkovi nabízí prodej, půjčovnu a technickou podporu pro 

produkty Carver Skateboards a Slide. Rovněž je distributorem pro ČR a SR. Zákazníci si 

mohou jízdu vyzkoušet společně s lokálním teamriderem, který jim předvede jednotlivé 

modely, ukáže jim, jak na nich jezdit a provede po spotech v dané lokalitě.  

S kite sporty spolupracuje například při team buildingových akcích, kdy se v rámci 

land kitingu jezdí na longboardech nebo surfskatech Carver nebo jsou doplňkovou atrakcí 

při FF kite sport eventech – na závodech, promo akcích apod. a je možno je zapůjčit na 

podobnou akci bez kitů.  

Surfskate.cz se účastní a pořádá akce spojené s touto tematikou. Součástí Surfskate.cz 

je e-shop, kde je možno zakoupit zmíněné boardy, doplňky a příslušenství.  

 

 

 


