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Summary 

In this thesis there is processed the analysis of the current marketing 

strategy which is used in Toni building company. Firstly there are elaborated 

the theoretical procedures of marketing management and marketing strategy and 

its target is to increase the competitive advantage of companies. After that 

follows the description of the current marketing procedures of the company 

and its subsequent analysis by using SWOT analysis where the strong and weak 

spots are analysed and there are mentioned threats and opportunities which 

influence the company from outside surrounding. This part includes also the 

study of competition marketing strategies in the area of flats 

reconstruction. The conclusion of the thesis includes proposals and 

recommendations for renewal of competitive advantage of the current marketing 

strategy which is used in Toni company.  
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Anotace 

V této práci je zpracovaný rozbor současné marketingové strategie stavební 

společnosti Toni. Nejprve jsou zde rozvedeny teoretické postupy marketingového řízení a  

marketingové strategie, jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopnost firem. Následuje 

popis současných marketingových postupů společnosti a jejich následný rozbor pomocí 

SWOT analýzy, v které jsou rozebrány silné a slabé stránky společnosti a hrozby a 

příležitosti, které na firmu působí z jejího vnějšího okolí. Tato část zahrnuje i průzkum 

konkurenčních marketingových strategií v oblasti rekonstrukcí bytů. V závěru práce jsou 

uvedeny návrhy a doporučení na obnovení konkurenceschopnosti současné marketingové 

strategie společnosti Toni. 

Klíčová slova: marketingová strategie, konkurence, SWOT analýza, zákazník, analýza 
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1. ÚVOD 

Mnou vytvořená bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu marketingové 

strategie společnosti Toni. Cílem návrhu je zlepšení současného stavu 

konkurenceschopnosti společnosti. 

Obsah první kapitoly popisuje teoretická východiska strategického marketingu a 

konkurenční marketingové strategie. Součástí kapitoly je také podrobný popis postupu 

SWOT analýzy, sloužící k rozboru aktuálních faktorů ovlivňujících vnitřní a vnější okolí 

firmy. 

Další kapitola je zaměřena pouze na charakteristiku společnosti, která obsahuje 

hlavně popis její stavební činnosti. Poté se seznámím se současnou marketingovou strategií 

společnosti, abych mohla odhalit její nedostatky a rezervy a následně podle toho vytvořit 

nový návrh strategie. Společnost se v oblasti stavebnictví  nezaměřuje jen na jednu činnost 

a proto jsem pro vytvoření strategie vybrala jen tu nejvýznamnější, kterou je provádění 

rekonstrukcí bytů.  

Během získávání informací o firmě jsem zjistila, že velkým nedostatkem společnosti 

je její nízká konkurenceschopnost. A proto jsem pro zpracování návrhu marketingové 

strategie pro společnost Toni vybrala strategii zaměřenou na konkurenci. Jedná se o 

Porterovu konkurenční strategii, která je rozdělena na tři dílčí strategie. Z těchto tří 

strategií jsou pro firmu nejvhodnější jen dvě z nich. Jsou to strategie diferenciace, nebo-li 

odlišení se od konkurence, a strategie koncentrace, která se zaměřuje na nalezení mezery 

na trhu. Výsledkem tedy bude jedna komplexní konkurenční strategie. 

Nakonec převedu zjištěné informace z předešlých kapitol přímo na konkrétní návrhy 

a doporučení, které by firma měla využít k dosažení cíle této strategie, což je zvýšení její 

konkurenceschopnosti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Strategický marketing 

Strategický marketing je jednou z mnoha součástí marketingu. Za strategický lze 

marketing považovat tehdy, pokud se firma při budoucím plánování své činnosti soustředí 

na odhalení svých potencionálních konkurentů a její další zaměření směřuje k vymezení 

potencionálních zákazníků a jejich potřeby.  

Marketingoví manažeři se tak mohou připravit na změny, učí se rozpoznávat výrazné 

příležitosti a rizika pro podnik a reagovat na ně rychleji než konkurence. Manažeři by měli 

vzít v potaz, mimo řešení každodenních problémů, i strategické rozhodování. Pro správné 

použití marketingové strategie je nutná znalost makroprostředí, mikroprostředí a 

obsluhovaných trhů. 

Strategické řízení se dnes stává nezbytností. Nad konkurencí vítězí ten, kdo nejlépe 

odhadne budoucí vývoj trhu a dokáže na něj v předstihu vhodně zareagovat. Podstatou 

strategického řízení je porozumění trhům a zákazníkům, což v konečném důsledku 

znamená implementování marketingu. Tento způsob řízení je tedy strategickým 

marketingovým řízením. 

Pro úspěšné marketingové řízení je nutné držet se určitých podmínek, které můžeme 

charakterizovat následovně: vysoce rozvinutý trh, vyšší nabídka nad poptávkou z hlediska 

kvantity, relativní nasycenost základních potřeb spotřebitelů, přítomnost konkurence na 

trhu, snaha o udržení či navýšení tržního podílu, vhodné řešení potřeb a přání zákazníků. 

Proces marketingového řízení probíhá ve třech hlavních fázích, kterými jsou plánování, 

realizace a kontrola. Bez aplikace těchto tří fází nemusí být marketingové řízení účinné.
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2.2 Pět základních konkurenčních sil  

Pět základních konkurenčních sil určuje úroveň konkurence v odvětví. Těmito silami 

jsou potencionální firmy, které nově vstupující na trh, odběratelé, dodavatelé a jejich 

vyjednávací vliv, substituty, a hrozba jejich vstupu na trh, a nakonec konkurenti v odvětví. 

Společné působení těchto sil určuje potenciál konečného zisku v odvětví.  

Je důležité sledovat, jak moc je jednoduché pro nové firmy vstoupit do našeho 

odvětví. Jelikož nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, značné zdroje a 

snahu získat podíl na trhu. To může společnosti snížit ziskovost z  důvodu stlačení cen a 

nebo díky zvýšení růstu nákladů. Další hrozbou je možné zvýšení výrobní kapacity, což 

může způsobit převahu  nabídky nad poptávkou a nakonec snížení ceny. 

Substituční výrobky jsou alternativní varianty výrobků a služeb, které mohou 

nahradit současnou nabídku na trhu. Pro firmu tento výrobek nebo služba představuje 

ohrožení a to tím, že zákazník raději upřednostní před naším výrobkem právě tento 

substitut. Opět je zde nutné počítat s cenovou válkou. 

Vyjednávací síla dodavatelů je dána jejich počtem na trhu. Další faktor, který 

ovlivňuje konkurenční prostředí, je jejich potenciál diktovat podmínky dodávek výrobků a 

služeb na trh. Dodavatelé mají lepší vyjednávací pozici v případě, že jich je na trhu málo, 

nebo jsou jejich výrobky pro odběratele nezbytné. Firma může těmto hrozbám předcházet 

zajištěním si přehledu o dodavatelích, jejich výrobcích a jejich cenách. 

Vyjednávací síla odběratelů je vysoká, pouze v případě, že existuje jejich malé 

množství na trhu. Pokud navíc odebírají velký objem zboží a služeb, jsou pro společnost 

klíčoví. V tomto případě je možnost, že si budou chtít vyjednat lepší nákupní podmínky. 

Firma tomu může předcházet zajištěním dobře fungujícího informačního systému v oblasti 

prodejů, kalkulacemi pro výpočty nákladů spojených se změnou odběratele a dobrým 

přehledem o chování jejich odběratelů. 

Poslední konkurenční silou je rivalita mezi současnými konkurenty. Ta je ovlivněna 

velikostí a počtem konkurentů, dále pak rozdíly mezi nabízenými výrobky a službami a 

úrovní překážek vstupu na trh a odchodu z trhu. Soutěživost mezi konkurenty se stupňuje, 

a to tehdy, pokud se na trhu vyskytuje mnoho malých nebo stejně velkých konkurentů. 
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Dále je to v případě, pokud je těžké odlišit od sebe jejich výrobky a  pokud  jsou náklady 

na přechod na jiný trh  nízké, ale náklady na odchod na jiný trh jsou vysoké. 

Obecné konkurenční strategie existují tři. Jedná se o strategii prvenství v celkových 

nákladech, diferenciace a koncentrace. První z nich vyžaduje velkou aktivitu při jejím 

uvádění do praxe. Je totiž nutné zavést mnoho opatření vedoucích k dosažení tohoto cíle. 

Tyto opatření zahrnují zavedení výkonných výrobních zařízení, určení možností ke snížení 

nákladů, monitorování režijních a přímých nákladů, minimalizace nákladů v oblasti vývoje 

a výzkumu, služeb, prodeje a posledním opatřením je reklama. Dále je nutné sledovat 

náklady v manažerské sféře. I přes jasný cíl této strategie, nemůžeme úplně ignorovat i jiné 

oblasti jako je kvalita, služby a další. V okamžiku, kdy firma dosáhne nízkých nákladů, její 

výnosy nadprůměrně stoupnou a to bez ohledu na přítomnost vlivných konkurentů 

v odvětví. Společnosti poskytují ochranu před soupeřením konkurentů nízké náklady,  

protože společnost při nich stále udržuje zisk, kdežto její konkurenti svůj zisk obětovali na 

soupeření s ní. Tato strategie také firmě napomáhá chránit se před vlivnými odběrateli, 

kteří požadují snížení ceny na úroveň nejúspěšnějšího konkurenta firmy. Další výhodou je 

schopnost firmy vypořádat se díky této strategii s růstem vstupních nákladů. Firma je tedy 

celkově ochráněná před všemi pěti konkurenčními silami.  

Diferenciace spočívá v odlišení se od konkurence a nabízení dokonalejších a lepších 

výrobků, což značí, že náklady u této strategie nejsou prioritní. Při této strategii si firma 

účtuje vyšší cenu, která se odráží ve vyšších výrobních nákladech. Firma se zaměřuje na 

dosažení nejlepšího výkonu, v některé z důležitých oblastí, které jsou přínosem pro 

zákazníka. Těmito oblastmi jsou např. vůdcovství v oblasti servisu, technologie, kvality a 

mnoho dalších. Tuto strategii je možné využít v případě, kdy firma chce využít odlišení své 

činnosti nebo výrobku od konkurence. 

Koncentrace je strategie, při které se firma zaměřuje na jeden či více úzkých 

segmentů na trhu, místo toho, aby usilovala o celý trh. Zaměří se na skulinku na trhu nebo 

na některý jeho atraktivní segment. Pozornost pak věnuje buď nízkým nákladům nebo 

diferenciaci. Usiluje pak o poznání potřeb těchto segmentů a dále usiluje o vedoucí 

postavení v ceně nebo v jiných oblastech zájmu zákazníků. Ohrožení pro firmu představuje 

fakt, že se tento segment stane atraktivní i pro jejich konkurenty. 
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2.3 Analýza konkurence 

Analýza konkurence slouží firmě k efektivnímu plánování její konkurenční strategie. 

Společnost potřebuje o své konkurenci zjistit všechny dostupné informace, aby je mohla 

dále účinně využít. Neustálým porovnáváním cen, produktů a forem komunikace se 

zákazníky, si společnost zajistí dostatečný přehled o marketingových tazích konkurentů. 

To ji poté umožní zahájení její účinnější marketingové strategie a zároveň si bude schopna 

připravit větší obranu proti jednání její konkurence. 

Identifikace konkurence je prvním krokem její analýzy. Obvykle by pro firmu 

nemělo být těžké svou konkurenci identifikovat. Nejlépe ji však může firma odhalit podle 

produktové kategorie nebo odvětvového vymezení konkurence, které představuje skupinu 

firem nabízejících produkty nebo produktovou třídu, které představují blízké substituty. 

Identifikace formou tržních vymezení konkurence definuje funkční konkurenci jako firmy, 

které se snaží uspokojit totožné potřeby zákazníků. 

Určením cílů konkurence firmě umožní zjistit, co každý z jejich konkurentů od trhu 

chce a co je podnětem jeho chování. Firma může předpokládat, že všichni konkurenti 

chtějí maximalizovat své zisky, ale firmy se liší v tom, jaký důraz kladou na krátkodobé 

zisky oproti těm dlouhodobým. Některé z nich se chtějí ziskem jenom „uspokojit“,  než 

aby je maximalizovali.  Proto se firma nemůže soustředit jen na tyto konkurenční cíle, ale 

vzít v potaz i fakt, že každý s konkurentů má vlastní soubor cílů a každému přiřazuje 

odlišnou váhu.  

Firma také musí zjistit silné a slabé stránky její konkurence. Nejprve sesbírá klíčové 

údaje o podnikání konkurence. Je však jisté, že nebude mít možnost některé 

s požadovaných informací zajistit, jelikož konkurenti si své podklady a postupy hlídají. 

Přesto jakékoliv informace, mohou firmě pomoci k vytvoření si přesnější představy o 

silných a slabých stránkách konkurence. 
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Odhad reakce konkurenta je nedílnou součástí této analýzy. Její význam spočívá 

v tom, že společnost porozumí mentalitě konkrétního konkurenta. Reakce konkurentů jsou 

odlišné. Někteří z nich nereagují na změny vůbec, jelikož mají pocit, že jejich zákazníci 

jsou loajální, nebo tento krok ještě nestihli zaregistrovat. Jiní zase reagují pouze na určité 

druhy konkurenčního boje a na jiné ne. A samozřejmě existují i konkurenti, kteří se snaží 

reagovat na každou změnu na trhu. 

Společnost by se také měla rozhodnout, které konkurenty napadne a kterým se raději 

vyhne. Je tedy nutné rozlišit silné a slabé konkurenty a také blízké či vzdálené konkurenty. 

Většina firem se snaží útočit hlavně na slabší část své konkurence, jelikož to vyžaduje 

menší zdroje a zabírá to méně času, ale na druhou stranu tím firmy málo získají. Pokud se 

firma zaměří na svou silnější konkurenci, může získat mnohem víc, ale také by mohla 

v případě neúspěchu hodně ztratit. Proto musí firma dobře zvážit své možnosti, a podle 

toho se rozhodnout, kterého z konkurentů si vybere. 

Volba mezi blízkou či vzdálenou konkurencí bývá obvykle pro firmy jednoznačná. 

Většina z nich chce soupeřit s těmi konkurenty, kteří jsou jí nejvíce podobní, jelikož pokud 

firma zvolí opačně, nemusela by mít dostatek nástrojů a zkušeností, aby mohla vzdálenému 

konkurentovi stačit v průběhu konkurenčního boje. Oba se totiž pohybují v odlišných 

tržních segmentech nebo v jiných odvětvích.   

Na základě všech těchto zjištění může společnost začít vytvářet marketingovou 

strategii. Pokud ale společnost chce získat více informací pro vytvoření své marketingové 

strategie, má možnost využít další metody, které jí nabízí strategický marketing. Jednou 

z nich je následující SWOT analýza. 
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2.4 Marketingová situační analýza 

Při provádění situační analýzy je důležité nasbírat velké množství dat generujících se 

z vnějšího i vnitřního prostředí firmy. Tyto data se následně analyzují, třídí a využijí se pro 

budoucí záměry firmy. Ke zjištění dat využívají firmy různé techniky analýzy, 

matematického modelování, počítačové simulace a rozhodovací analýzy. Jelikož pro mou 

práci využiji SWOT analýzu, vymezím v této kapitole pouze tento pojem. 

SWOT analýza je jedna z metod podle kterých firmy vytvářejí marketingové situační 

analýzy. Jedná se o metodu rozboru silných a slabých stránek firmy a zhodnocení 

příležitostí a hrozeb, které na firmu působí z jejího vnějšího okolí. Na příležitosti a hrozby 

je nutné se podívat z pohledu makro a mikroprostředí firmy. U makroprostředí se jedná o 

faktory politicko- právní, ekonomické, sociálně- kulturní a technologické. Mikroprostředí 

zahrnuje vliv zákazníků, dodavatelů, odběratelů, konkurence a veřejnosti na aktivity firmy. 

Tyto faktory mají velký vliv na fungování firmy na trhu. Proto je lepší nejprve provést 

analýzu OT a až poté přejít na analýzu SW. 

Rozbor silných a slabých stránek společnosti zahrnuje faktory působící na vnitřní 

prostředí firmy. Těmito faktory jsou skutečnosti, které přinášejí výhody a nevýhody jak 

zákazníkům, tak i společnosti. Jmenovitě se může jednat o cíle, systémy a procedury 

společnosti, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kulturu, mezilidské vztahy, 

organizační strukturu, kvalitu managementu aj. Pro rozbor silných a slabých stránek je 

možné použít rozdělení pomocí hodnotících kritérií a to buď podle nástrojů 

marketingového mixu 4 P, nebo podrobněji podle jejich dílčích znaků. Jednotlivým 

kritériím je často přisouzena váha od jedné do pěti a následně jsou kritéria vyhodnocovány 

podle škálování. Obvykle se používá škála v rozmezí od -10 až +10, kdy nula znamená, že 

není možné striktně kritérium zařadit mezi silné a slabé stránky. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TONI 

Společnost Toni sídlí v Ostravě- Mariánských horách. Byla založena v roce 1992 

panem Jiřím Kunou. Firma začínala podnikat v oboru silniční dopravy, hostinské činnosti a 

poskytování služeb v zemědělství a dále stavební činnosti a realitní činnosti. Od roku 2003 

do svého portfolia činností přidala malířství a natěračství , od roku 2006 pak realizaci 

staveb,  jejich změn nebo odstranění a také kompletní rekonstrukce bytů. 

 Já se budu blíže zabývat stavební činností společnosti. Služby poskytované firmou 

v této oblasti zahrnují kompletní výstavbu rodinných domů dle představ klienta, rozpočty 

stavebních prací, a také zateplení budov a úpravy fasád domů. Nejvýznamnější činností 

společnosti jsou rekonstrukce bytů, což zahrnuje renovace koupelen, kuchyní, rekonstrukce 

bytového jádra, úpravy elektroinstalace, instalatérské práce, vyzdívání umakartových 

bytových jader a malířské a natěračské práce. Dále zajišťují pokládku podlahových krytin, 

dlažeb a obkladů a to včetně venkovních dlažeb. 

 Další činností je zprostředkování pronájmu nebytových a skladových prostor, které 

může firma následně na základě klientova přání zrenovovat. Specifickou oblastí, na kterou 

se společnost zaměřuje, je zprostředkování dodávky garážových vrat a stínící techniky a 

jejich následnou instalaci a údržbu. Mezi stínící techniku patří rolety, žaluzie, látkové 

rolety, speciální stínící technika v podobě hliníkových slunolamů a protislunečních stříšek 

atd.  

Kovovýroba a práce s nerezem není pro společnost žádnou neznámou, ale zdaleka 

nepatří mezi její stěžejní činnosti, spíše se jedná o doplňkovou činnost. Výčet mnoha 

činností společnosti Toni zakončují výškové práce a elektromontáže a odborné 

elektroinstalační práce TV a SAT. Poslední z výčtu činností je zhotovení světelných 

neonových reklam a reklamních polepů na výlohy a automobily. 
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4. SOUČASNÁ MARKETINGOVÁ STRATEGIE FIRMY TONI 

Pro rozbor současné strategie společnosti Toni jsem vybrala činnost,  která je pro 

firmu v oblasti stavebnictví stěžejní. Jedná se o rekonstrukce bytů, což tvoří 65% procent 

jejích příjmů ze stavební činnosti. Zbylých 35% příjmů společnost získává prostřednictvím 

zateplování domů, instalací garážových vrat a stínící techniky a nejmenší část zisku tvoří 

ostatní činnosti, které v tomto oboru společnost provádí. 

Společnosti v oboru stavebnictví působí již přes 10 let. Kompletní rekonstrukce bytů 

firma začala provádět před 6 lety. To představuje kratší působení v oboru, než doba, po 

kterou tuto činnost vykonává většina jejích konkurentů. Firma dnes nepatří k lídrům 

v tomto odvětví, ale za dobu své činnosti si stačila vybudovat svou klientelu, která se k ní 

ráda vrací a doporučuje její služby dále. Společnost v roce 2011 prováděla průzkum 

spokojenosti zákazníků s provedenými rekonstrukcemi a zjistila, že zákazníci nejvíce 

oceňují kvalitu odvedené práce. V tom společnost vidí svou nejsilnější stránku. 

Kvalita je pro firmu důležitá, protože bez kvalitně odvedené práce nemůže být 

konkurenceschopná. Proto má společnost vypracovaný dokument, který obsahuje 

informace o firemní politice kvality, která se řídí nepřetržitým a důsledným dodržováním 

normy ISO 9001: 2008, kterou získala v roce 2011. Tato norma specifikuje požadavky na 

řízení managementu jakosti ve společnostech, které si zakládají na schopnosti trvale 

poskytovat služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují 

o dlouhodobou spokojenost zákazníka, s cílem si jej udržet. Kvalitní rekonstrukce bytu se 

odvíjí od následného bezproblémového fungování opravených částí bytu, zdravotní 

nezávadnosti a musí odpovídat všem bezpečnostním předpisům. Všechny tyto požadavky 

na kvalitu společnost dodržuje v plném rozsahu.  

Splnění požadované kvality firma kontroluje prostřednictvím školených vedoucích 

pracovníků. Kvalitní materiály a vybavení pro rekonstrukci bytů společnost zajišťuje 

nákupy ve specializovaných velkoobchodech jako je Janča, ARGOS, IPM group a další. 

V případě, že má firma zakázku mimo Ostravu, je většina materiálu nakoupena 

v příslušných lokalitách. Společnost také klientům nabízí možnost určit si, kde bude 

materiál na rekonstrukci nakoupen. Jedná-li se o velké hobby řetězce, firma svým klientům 

nedoporučuje zdejší elektro zboží, jelikož jej nepovažuje za dostatečně kvalitní, a proto 
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vždy navrhne zákazníkovi jinou alternativu. Pokud však zákazník vyžaduje nákup 

materiálu a zařízení v těchto obchodech, firma mu vyjde vstříc. Společnost umožňuje 

zákazníkům nakoupit si dle vlastního uvážení drobné komponenty nutné k rekonstrukci, 

jako je dřez, umyvadlo atd. Občas se stane, že firma pracuje i s materiálem, jako je sádra, 

barvy, laky, penetrace atd., které si zákazník předem nakoupil, což je pro firmu mnohokrát 

zdržením, protože si musí dohledávat informace o správném použití těchto materiálů. 

Společnost Toni se zaměřuje na Moravskoslezský kraj. Vzhledem k tomu, že 

společnost sídlí v Ostravě, její zakázky jsou realizovány převážně v této lokalitě. Dále také 

v okresních městech jako je Opava, Karviná, Frýdek- Místek, Orlová, Havířov, Třinec, a 

přilehlá menší města například Český Těšín, Příbor a mnoho dalších. Společnost 

výjimečně získá také zakázku v Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Rožnově pod 

Radhoštěm, ale to jsou obvykle zakázky na doporučení od bývalých zákazníků. Tyto 

vzdálenější lokality nejsou společností příliš vyhledávané, jelikož si vyžadují vysoké 

náklady na dopravu. Konečným zákazníkem společnosti jsou domácnosti, a to proto, že 

právě tyto subjekty vlastní a obývají prostory, které jsou předmětem rekonstrukce. Od 

domácností firma očekává rychlou splatnost faktur, což se nedá říct o obchodu 

s podnikatelskými subjekty. Jelikož firmy obvykle požadují dlouhé doby splatnosti faktur, 

společnost obchody s nimi nevyhledává. 

Cenu firma tvoří dvakrát, a to v podobě předběžné ceny a poté konečné ceny. 

Předběžná cena je stanovena na základě zpracování návrhu plánované rekonstrukce, který 

obsahuje podrobný rozpis prací, které jsou se zákazníkem předem dohodnuty, a dále 

zahrnuje jejich předběžné vyčíslení. Další faktorem utvářejícím předběžnou cenu jsou 

mzdové náklady, které si firma předem vypočítá dle aktuální hodinové mzdy pracovníka a 

vynásobí ji předpokládaným počtem odpracovaných hodin tohoto zaměstnance. Dále firma 

připočte marži, kterou si stanoví podle rozsahu poskytnutých služeb. 

 Na začátku rekonstrukce společnost vybere od zákazníka počáteční zálohu na 

materiál. Výdaje na mzdy zaměstnanců hradí po dobu průběhu prací ze svého rozpočtu. 

Pokud je záloha od zákazníka vyčerpaná, společnost použije své vlastní finanční 

prostředky. 



Soňa Grošaftová: Návrh marketingové strategie 

 

2012 Stránka 11 

Po dokončení prací firma vypočte konečnou sumu, kterou má zákazník uhradit. Její 

vyčíslení probíhá na základě součtu nákladů na materiálu a mezd zaměstnanců, kteří se na 

rekonstrukci podíleli dále k tomu připočte příslušné daně a nakonec přidá ještě marži. 

Společnost si hlídá, aby se konečná cena buď vůbec nelišila od počáteční, a nebo, aby byl 

mezi nimi minimální rozdíl. 

Společnost získává zákazníky hlavně přes internet, kde si zajistila zápis jejích 

činností na internetové vyhledávače, které potencionálního zákazníka odkážou na její 

internetové stránky. Ty si společnost nechala vyhotovit, tak, aby byly přehledné a hlavně 

zákazníka informovali o činnostech, které společnost poskytuje. Zde má zákazník možnost 

vyplnit poptávkový formulář, na jehož základě poté společnost vypracuje předběžnou 

cenovou kalkulaci požadovaného výkonu. Následně proběhne osobní schůzka 

s potencionálním klientem, kde se dohodnou podrobnosti a podmínky rekonstrukce bytu. 

Další způsob, kterým si společnost zajišťuje zakázky, je doporučení činnosti firmy 

prostřednictvím bývalých nebo současných zákazníků. Společnost považuje jejich aktivitu 

za velmi úspěšnou. Společnost zákazníky k této činnosti podněcuje prostřednictvím 

poskytnutí prodloužené záruky na zhotovenou rekonstrukci o jeden rok jako dodatek 

k zákonné lhůtě dvou let. Zákazník, který usiluje o tuto výhodu, může do dvou let někoho 

doporučit a pokud se uskuteční doporučená zakázka, je mu poskytnuta písemným 

dodatkem ke smlouvě o provedených pracích, prodloužená záruka. 

Svou propagaci společnost zajišťuje i umístěním reklamních bannerů v Ostravě a jejím 

okolí a polepy firemních automobilů. Společnost má ještě umístěné reklamy v sázkových 

kancelářích Fortuna a některých restauračních zařízeních. Jedná se o bývalé zákazníky 

společnosti, kteří jim tuto formu reklamy po domluvě umožnili. A konečnou fází 

propagace jsou firemní internetové stránky, které obsahují informace o její činnosti.  
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 4.1 Konkurenční  marketingová strategie společnosti Toni 

Na základě vyhodnocení současné podoby marketingové strategie společnosti, je pro 

ni nejvhodnější využít možností, které jí nabízí strategie zaměřená na konkurenci. Jedná se 

o konkurenční strategii podle Portera, kdy společnost využije ke zvýšení své 

konkurenceschopnosti kombinace jeho dvou strategií. V tomto případě se jedná o strategii 

diferenciace a koncentrace. 

Strategie diferenciace je pro firmu nejvhodnější, protože pokud chce firma překonat 

nabídku svých konkurentů, musí se od nich odlišit. Při této strategii společnost nebude 

získávat zákazníky prostřednictvím nejnižší ceny na trhu, ale výrazným odlišením své 

nabídky, a to v rychlosti provedené rekonstrukce, se zárukou kvalitně odvedené práce. 

Žádný z přímých konkurentů společnosti nestaví svou strategii na rychlosti provedených 

prací, což společnosti nabízí možnost odlišení se od nich. 

Nejprve ale musím provést srovnání společnosti Toni s jejími přímými konkurenty. 

Jedná  se o tři firmy, které společnost považuje za svou největší konkurenci. Jsou to: 

Mattes plus s.r.o., ABC profesionál a společnost Jan Chvistek. Jednotlivé firmy působí na 

území Ostravska a věnují se stejně jako společnost Toni rekonstrukcím bytů. Při rozboru 

nabídky konkurentů firmy, jsem narazila na absolutní nepřítomnost doplňkových služeb 

nabízených zákazníkům společnosti. Jelikož její konkurenti automaticky poskytují svým 

zákazníkům velkou škálu doplňkových služeb, je nutné, aby se podle toho společnost 

zařídila. 

 Jedná se o 3D návrhy interiéru, zhotovení nábytku a kuchyní na míru, nebo 

spolupráce s výrobci tohoto zboží, dále zajištění kompletního úklidu bytu, služeb statika a 

revizních techniků.  

Konkurenti společnosti také naplno využívají možností, které jim nabízí jejich 

internetové stránky. Mají zde velké množství fotografií z jejích zakázek a také ukázky 3D 

návrhů. Z obsahu stránek konkurentů společnosti je také okamžitě po jejich otevření 

zřejmé, jakou hlavní činností se zabývají. 
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   Velkou výhodou konkurence je, že využívá internetovou komunikaci se zákazníky. 

Někteří konkurenti využívají možnosti sociální sítě Facebook, jiní přímo na stránkách 

poskytují poradenství formou diskuze.  

Velmi dobrým tahem konkurenčních firem je reakce na zvyšování DPH. Zákazníkům 

dávají jasně najevo, že v současné době nenavyšují ceny, a že jim poskytnou záruku 

stejných cen, které měly nastavené v minulém roce. 

 A poslední z výhod konkurence firmy je využití záložky referencí i k zveřejnění 

konečných cen provedených rekonstrukcí. Zákazník má díky tomu možnost udělat si 

přibližnou představu o konečných cenách a to podle rozsahu zhotovené zakázky.  

4.2 SWOT analýza společnosti Toni 

Nejprve provedu SWOT analýzu společnosti Toni, což mi na základě identifikace jejích 

silných a slabých stránek a současně odhalení příležitostí a hrozeb přicházejících z jejího 

okolí, usnadní výběr vhodných doporučení, která budou firmě sloužit k obnově stávající 

marketingové strategie. Nejprve provedu analýzu OT – příležitostí a hrozeb, které na firmu 

působí z vnějšího prostředí a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. 

 

Silné stránky 

 

- orientace společnosti na kvalitu 

- dobré jméno společnosti 

- zkušenosti v oblasti rekonstrukcí 

Slabé stránky 

 

- nedostatky ve stanovení ceny 

- nedostatečná komunikace se 

zákazníky 

- malé využití reklamních možností 

např. tisku, prostředků hromadné dopravy 

- nedostatečná kvalifikace pracovníků 

z externích pracovních agentur  
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Příležitosti 

 

- využití podpory malých a středních 

podnikatelů prostřednictvím koncepce 

ministerstva obchodu a průmyslu 

- zapojení se do programu Záruka 

- zviditelnění společnosti 

prostřednictvím sociálních sítí 

- odhalení mezery na trhu 

- převaha starých bytových jednotek 

na trhu nad novými byty 

 

Hrozby 

 

- vládní reformy 

- zvyšování nezaměstnanosti 

- inovativní nápady konkurence 

- snížení konkurenčních cen 

- ztížený přístup domácností 

k úvěrům, a jejich obezřetnost při jejich 

využití 

 

Tabulka č. 1: SWOT matice 

Příležitosti a hrozby pro společnost 

Příležitost pro společnost představuje podpora podnikání ze strany ministerstva 

průmyslu a obchodu a Evropské Unie, velký počet nezrekonstruovaných bytů, možnost 

využití sociálních sítí a možné využití mezery na trhu. Hrozbami jsou vládní reformy, 

zvyšování nezaměstnanosti, inovativní nápady konkurence a snížení konkurenčních cen. 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo koncepci podpory malých a středních 

podnikatelů na období let 2014 až 2020. Tato koncepce má podnikatelům daného rozsahu, 

pomoci ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Pro tento účel je vypracován dokument 

obsahující 52 opatření, z nichž si podnikatelé mohou vybrat ty nejvhodnější pro jejich 

podnikatelské záměry. 

Z těchto opatření jsem pro společnost Toni vybrala tyto:  

 zlepšení podnikatelského prostředí, což zahrnuje stimul podnikatelů a 

zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace,  

 zveřejnění právních předpisů v dostatečném předstihu před jejich účinností, 

  podpora zavádění managementu kvality, podpora podnikavosti pořádáním 

soutěží o nejlepší podnikatelský záměr apod.  
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Další příležitostí je program Záruka pro malé a střední podnikatele, jehož cílem je 

prostřednictvím zvýhodněných záruk zachovat dostupnost bankovních úvěrů a to na 

financování provozních potřeb a udržení konkurenceschopnosti společností na Českém 

trhu. 

Průměrné stáří bytů v České republice je 42,5 let, což je pro činnost společnosti Toni 

velmi příznivý stav. Dle posledního sčítání lidu z roku 2011 je v Moravskoslezském kraji 

460 513 trvale obydlených bytů. Počet ekonomicky aktivních obyvatel tohoto kraje je 

597 323 obyvatel. Pro společnost může tato část obyvatel představovat potencionální 

zákazníky. Je ale nutné vzít v potaz, fakt, že v bytech bydlí více lidí současně, což snižuje 

počet možných zakázek. I přesto je na trhu dostatek potencionálních zákazníků, 

představujících pro společnost možnost nové zakázky. 

Možnost odhalit mezeru na trhu je pro společnost velkou příležitostí, jelikož tak 

může vyhrát prvenství v konkurenčním boji. Tuto mezeru může odhalit jedině rozborem 

konkurenčních tahů. Tím získá informace o jejich činnostech a tak může zjistit, co v 

nabídce konkurentům chybí.  

Zviditelnění společnosti prostřednictvím sociálních sítí, je v prvé řadě finančně 

dostupnou variantou propagace. Je možné jejich prostřednictvím šířit marketingové 

sdělení, které může zaregistrovat velké množství potencionálních zákazníků. 

Nejvyužívanější sociální sítí v České republice je Facebook, navštěvuje ho přes tři miliony 

lidí žijících u nás. Je mnoho firem, které prostřednictvím Facebooku komunikují se 

zákazníky. Jejich komunikační strategie, zaměřená na sociální sítě, může být realizována 

například formou soutěže, zábavné hry atd. Může využít i další sociální sítě, jako je 

například Twitter. 

Velkou hrozbou pro společnost je současná situace na trhu. Rozhodnutí vlády 

v podobě reforem, může pro podnikatele znamenat nárůst daňové povinnosti, která snižuje 

společnosti zisk. Reformy mohou firmě ztížit i přístup k zakázkám, jelikož nezvyšují 

daňovou zátěž  jen firmě , ale i jejích potencionálních zákazníků. Těm se v tomto případě, 

stejně jako firmě, snižují volné prostředky v jejich domácích rozpočtech a tak začnou 

šetřit. To pro firmu může znamenat, že budou rekonstrukci jejich bytu odkládat nebo ji 

vůbec nebudou chtít uskutečnit. 
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Zvyšující se nezaměstnanost ohrožuje domácnosti a snižuje tak jejich kupní sílu, což 

je pro firmu podstatně ohrožující. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je zřejmé, 

že domácnosti nemusí mít dostatek finančních prostředků na rekonstrukce svých bytů a 

proto nebudou tuto činnost poptávat. 

Pokud konkurence vstoupí na trh s  inovativním nápadem, může tím značně ohrozit 

konkurenční výhody společnosti. Z tohoto důvodu musí být firma neustále ve střehu a 

průběžně monitorovat marketingové tahy její konkurence. 

Hrozbou pro společnost je rozhodnutí konkurence snížit ceny jejích služeb. Firma má 

obvykle v tomto případě dvě možnosti, jak se s tím vyrovnat. A to, buď snížit ceny taky, 

ale musí zjistit, zda její náklady nebudou převyšovat výnosy a nebo svou činnost inovovat 

tak, aby nemusela ceny také snižovat. Je však nutné na tento tah konkurence reagovat 

s velkou opatrností. 

Ekonomická situace na trhu se v posledních letech výrazně zhoršila, což 

nepředstavuje pro firmu jen přímé ohrožení jejího podnikání, ale i hrozbu nedostatku 

financí domácností na rekonstrukce bytů. Větší obezřetnost bankovních ústavů při 

poskytování úvěrů domácnostem pro společnost znamená snížení počtu potencionálních 

zákazníků. Dalším hrozbou je zvýšená opatrnost domácností při využívání poskytovaných 

úvěrů, jelikož mají obavy o zaměstnání a více si tím uvědomují, že by pro ně mohlo být 

obtížné úvěry splácet. 

Silné a slabé stránky společnosti 

Druhou fází SWOT analýzy je rozbor silných a slabých stránek společnosti. Za silné 

stránky považuji, důraz kladený na dodržování kvality a vytváření dobrého jména firmy a 

zkušenosti v oblasti rekonstrukce bytů. Slabé stránky jsou nedostatky v tvorbě ceny, 

komunikace se zákazníky, malé využití reklamních možností např. tisku a hromadné 

dopravy a nedostatečná kvalifikace zaměstnanců z externích pracovních agentur. 

Kvalitě odvedených služeb je věnována část rozboru současné marketingové 

strategie společnosti a i v následující kapitole se jí budu věnovat, proto ji zde nebudu 

rozvádět. 
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Dobré jméno si společnost vytváří formou referencí na svých internetových 

stránkách, což dává zákazníkům možnost ověřit si informace, které o firmě získali. Tyto 

informace společnost šíří prostřednictvím svých současných a bývalých klientů. Společnost 

na základě svých zkušeností ví, že zákazníci oceňují kvalitu práce, kterou firma provedla a 

proto šíří dobré jméno společnosti dále.  

Společnost za dobu svého působení v oblasti rekonstrukcí získala mnoho zkušeností 

v této činnosti. Jedná se o profesionální firmu, která zaměstnává tři vedoucí pracovníky, 

kteří v oblasti rekonstrukcí pracují více než osm let. Tito pracovníci vždy ručí za kvalitně 

odvedenou práci svých podřízených. Považuji to za velmi silnou stránku společnosti, která 

jí usnadňuje cestu k poražení její konkurence. 

Společnost Toni si je vědoma, že oproti některým konkurentům má vyšší ceny. I 

přesto, že společnost není lídrem na trhu, má své zákazníky, kteří vzhledem ke kvalitě 

odvedené práce využívá jejích služeb. To však společnosti do budoucna nezajistí zvýšení 

objemu zakázek. Lze tedy říct, že jde o snížení růstu společnosti. Proto jsem cenu zařadila 

mezi její slabé stránky. 

Společnost komunikuje se zákazníkem prostřednictvím poptávkového formuláře, a 

následně probíhá osobní kontakt, ale vedení by mělo zvážit i zahájení předběžné 

komunikace s potencionálními zákazníky. A to tedy v době, kdy se zájemce teprve 

rozhoduje, kterou firmu si zvolí pro rekonstrukci svého bytu. Konkurence společnosti si 

tento fakt velmi dobře uvědomuje a podnikla už určité kroky, směřující ke komunikaci s 

potencionálními zákazníky. Způsob, jakým má společnost tuto slabinu vyřešit, rozeberu 

v kapitole návrhů a doporučení. 

 Způsob jakým společnost využívá možností, které jí nabízí reklama, je 

nedostačující. Využití polepů automobilů považuji za výborné využití reklamy. Vzhledem 

k tomu, že si je společnost vyrábí, snižuje tím jejich pořizovací cenu. Reklamní bannery 

jsou ale dle mého názoru méně účinné, jelikož jejich nevýhodou je umístění na pevné 

ploše, která musí být vhodně zvolena a to podle počtu kolemjdoucích. Pokud chce 

společnost banner umístit na frekventované místo, je propagace více finančně nákladná a 

proto jich nemá rozmístěných mnoho. Reklama je tedy velkou slabinou společnosti 

a proto jí navrhnu její lepší využití. 
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Vzhledem k tomu, že společnost ve velké míře na práci najímá pracovníky 

s personálních agentur, může se snižovat kvalita jejích služeb. Je totiž problém v tom, že se 

tito pracovníci často mění a tak nemají dostatek prostoru pro seznámení se s postupy, které 

společnost při rekonstrukcích dodržuje. Je možné tento nedostatek vyřešit přítomností 

odpovědného pracovníka, který bude na průběh prací dohlížet, ale může se stát, že tento 

pracovník bude hlídat více zakázek najednou a nebude neustále těmto pracovníkům 

k dispozici. Společnost v zaměstnávání pracovníků prostřednictvím těchto agentur 

považuje za úspory času a také nákladů na mzdovou účetní, jelikož agentury zajišťují 

výpočet a vyplácení mezd. Důležitější je pro firmu zajištění si určitého počtu stálých a 

zkušených zaměstnanců. Společnost už tento problém začala řešit s agenturami i 

zaměstnanci, ale tento nedostatek ještě nebyl úplně odstraněn. 

Předposlední fází SWOT analýzy je posouzení jednotlivých faktorů z hlediska váhy 

důležitosti pro společnost Toni. Na základě tohoto ohodnocení bude mít společnost 

možnost udělat si představu, kterými z faktorů, uvedenými v matici SWOT analýzy, se má 

zabývat nejdříve. 

 Přiřazení váhy důležitosti jednotlivým položkám 

 

Faktor/ 

Váha 

1 

Nejdůležitější 

2 

Důležité 

3 

Nedůležité 

Kvalita 

odvedené práce 

x   

Dobré jméno 

společnosti 

x   

Zkušenosti 

v oblastí 

rekonstrukcí bytů 

 x  

Cenová 

politika 

 x  

Reklamní 

politika 

x   

Zaměstnanci 

z pracovních agentur 

 x  

Tabulka č. 2 Silné/ Slabé stránky  
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Faktor/ Váha 1 

Nejdůležitější 

2 

Důležitá 

3 

Nedůležitá 

Podpora ze 

strany ministerstva 

průmyslu a obchodu 

 x  

Zapojení do 

programu Záruka 

 x  

Odhalení 

mezery na trhu 

x   

Převaha staré 

bytové zástavby 

x   

Vládní 

reformy 

x   

Zvyšování 

nezaměstnanosti 

 x  

Nové nápady 

konkurence 

 x  

Snižování cen 

konkurence 

x   

Stížený přístup 

k úvěrům pro 

domácnosti 

 x  

Tabulka č. 3 Příležitosti/ Hrozba 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě rozboru současné marketingové strategie společnosti Toni, je tato 

kapitola věnovaná návrhům a doporučením, které budou sloužit k její obnově a k jejímu 

rozšíření, ale pouze za předpokladu dodržení stanovených strategických cílů. 

5.1 Doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti 

První doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti je zavedení výhod 

pro zákazníky. Firma by se měla více zaměřit na bonusy a slevy, které by odvedly 

pozornost zákazníků od konkurence. Proto firmě navrhuji zavedení rodinných bonusů,  

dárků v podobě malých spotřebičů a slev při využití služby kompletní rekonstrukce bytu. 

Rodinné bonusy budou poskytovány tehdy, kdy rodinní příslušníci bývalých nebo 

stávajících zákazníků, využijí služby společnosti. Pokud rodina zákazníka využije 

jakýchkoliv služeb, které se týkají rekonstrukce bytů, bude si moci vybrat některý 

z bonusů, dle konečné ceny zakázky. Pro tento účel si firma vyhotoví katalog, do kterého 

bude mít zákazník možnost nahlédnout a vybrat si bonusový předmět. Zmiňovaná sleva, 

bude zákazníkovi poskytnuta jednorázově při splnění podmínky objednání kompletní 

rekonstrukce bytu, což znamená obnovu všech jeho pokojů. Bude se jednat o slevu ve výši 

5%, při konečné ceně zakázky do 80 tisíc korun a 8%, při konečné ceně zakázky nad 80 

tisíc korun. Dárek, v podobě malého spotřebiče, bude poskytnut každému klientovi, který 

využije službu přestavby bytového jádra.  

Při porovnávání služeb společnosti Toni s konkurencí, jsem zjistila, že jim 

v portfoliu chybí doplňkové služby. Společnost přímo nespolupracuje s žádným studiem, 

které se zaměřuje na výrobu kuchyní a nábytku na míru, zvážila bych nápravu tohoto 

nedostatku.  

Pokud firma ještě doplní své služby o zpracování 3D návrhů prostřednictvím 

externího designéra, bude již zákazníkům poskytovat celkový servis v oblasti rekonstrukcí 

bytových prostorů. Důležité je vybrat kvalitního designéra, který bude mít přehled o 

současných trendech, moderních technologiích v oblasti bytového designu, a také bude 

ochoten domluvit se s firmou na ceně, která bude pro konečného zákazníka přijatelná. 
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 Dalším krokem vedoucím k zvýšení konkurenceschopnosti firmy bude sledování 

trendů v oblasti nových technologických úprav omítek, nátěrů, úprav odpadů, pokládek 

podlah a montáží spotřebičů. Pokud firma nabídne kvalitnější materiály a technologie, 

zvýší se i životnost provedených prací a tím by si společnost také mohla získat nové 

zákazníky. 

Společnosti Toni chybí na jejích internetových stránkách reference v podobě 

fotografií z provedených rekonstrukcí bytů, a proto by měla zajistit nápravu. Zvážila bych i 

možnost zavedení interaktivních prohlídek zrenovovaných bytů.  

Na hlavní straně svých internetových stránek společnost sice uvádí, že provádí 

rekonstrukce bytů, ale tuto informaci může zákazník lehce přehlédnout, jelikož splývá 

s textem, protože není nijak zvýrazněna a ani na dalších stranách není žádná zmínka o této 

činnosti. Problémem je, že společnost má služby spojené s rekonstrukcí bytů rozdělené na 

jednotlivé části, což návštěvníkům stránek nesděluje fakt, že jim může nabídnout 

rekonstrukci bytu jako celek. Vidím v tom hlavní nedostatek, a proto doporučuji co 

nejrychlejší nápravu.  

Další doporučení se týká komunikace společnosti se zákazníkem, prostřednictvím 

jejích webových stránek. Firma by si měla vytvořit stránku na Facebooku, kterou by 

propojila s jejími stránkami. Zajistí si tak přímý kontakt se zákazníky a může si touto 

formou vylepšit své jméno. Bude mít totiž možnost na facebookových stránkách uvést 

přímé reference od zákazníků, nebo je požádat, aby na tyto stránky referenci přidali. Dále 

Facebook firmě pomůže s jejím zviditelněním, jelikož každý, kdo si její stránku přidá mezi 

své oblíbené položky, bude tuto informaci mít uveřejněnou na své „zdi“, což zaručuje, že 

si toho všimnou zákazníkovi přátelé a může u nich tím pádem vzniknout zájem o činnost 

společnosti Toni.  

Společnosti Toni hlavně chybí činnost, kterou by výrazně vyčnívala oproti svým 

konkurentům. Navrhuji rozšířit její činnost o nabídku zhotovení rekonstrukce do 14 dnů od 

vytvoření jejího návrhu a zajištění všech potřebných povolení k provedení větších 

stavebních úprav. Pokud chce společnost tento marketingový tah uskutečnit, měla by 

dodržet následující podmínky. 
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Prvním kritériem je organizace pracovníků a postupu rekonstrukčních prací. Pro 

hladký průběh uvedení návrhu do praxe, musí společnost v první řadě zvážit její flexibilitu 

a schopnost zajistit dostatečný počet pracovníků pro realizaci rychlé rekonstrukce. 

Společnost už nyní využívá služeb externích agentur k najímání pracovníků, ale i přesto, že 

je na trhu velká poptávka po práci, neznamená to jisté zajištění kvalitních pracovníků. 

Proto musí mít zajištěny hlavně kvalitní vedoucí pracovníky, kteří mají schopnosti 

korigovat technologické postupy, rychlost a dodržování kvality prováděných prací.  

Firma by také měla stanovit počet zakázek, které je schopna pokrýt v případě, že 

probíhají současně, nebo se jejich termíny dokončení překrývají.  Aby společnost mohla 

dodržet 14 denní lhůtu, která je stanovena pro rychlou rekonstrukci, musí mít přesně určen 

počet těchto zakázek. Toto rozhodnutí firma udělá na základě dostupného počtu vedoucích 

pracovníků a počtu řemeslníků.  

Vzhledem k zákoníku práce, je dále nutné započítat i vyšší náklady na mzdy 

zaměstnanců, kteří se budou podílet na těchto rekonstrukcích v nočních hodinách. Nejprve 

je nutné zvážit časové rozpětí, ve kterém budou probíhat hlučné práce. Nejlepší doba pro 

tuto činnost je od 8,30 do 16,00 hodin. V tomto čase budou pracovníci odstraňovat staré 

bytové jádro, předělávat elektroinstalaci, odstraňovat staré obložení zdí a přidělávat 

kuchyňskou linku a vestavěný nábytek. Od 16,00 do 19 hodin můžou probíhat méně 

hlučné práce, jako pokládání podlah, úpravy omítek a lepení obkladů na zdi. Od 19 hodiny 

může probíhat malování a úklidové práce. Firma si podle tohoto časového harmonogramu 

vytvoří podrobný rozpis prací, kterého se budou pracovníci během rychlé rekonstrukce 

řídit. Jedině při dodržení těchto postupů je reálné dodržet stanovený termín rekonstrukce. 

Další součástí organizace postupu rekonstrukce je zajištění plynulých dodávek 

materiálu. Je tedy nutné vytvořit jeho podrobný seznam, tak aby byl dopředu nakoupen a 

nemusela se tím firma během rekonstrukce zdržovat. U nábytku a kuchyní musí být 

předem domluvený termín dodání s výrobcem. Pokud si zákazník domluví s firmou 

zajištění úklidové služby, je nutné, aby se s ní firma dopředu domluvila na termínech a 

časech úklidu. Společnost si musí domluvit spolupráci s takovou firmou, která bude 

schopna zajistit dostatek uklízečů v požadovaném termínu. 
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Druhým kritériem je cena rychlé rekonstrukce. Záleží na tom, jakou cenu si firma pro 

rychlou rekonstrukci chce nastavit, a jakou cenu budou akceptovat zákazníci. Vzhledem 

k jedinečnosti projektu je možné nastavit vyšší cenu, která se, v případě malého zájmu 

zákazníků, může snižovat. Tento způsob nastavení ceny je méně rizikový, než stanovení 

nižší ceny, kterou by už bylo těžké později navyšovat.  

Třetí podmínkou je zvolení vhodné propagace pro novou činnost společnosti. Rychlá 

rekonstrukce je založena na potřebách dnešní společnosti. Lidé dnes mají málo času, a 

ocení vše, co je provedeno rychle a kvalitně. Rychlost je tedy hlavní výhodou této činnosti 

a proto jsem ji zvolila jako hlavní motto pro její propagaci. 

Doporučuji tedy zhotovit nové polepy automobilů, které budou výrazné, budou 

obsahovat velký nápis „rychlá rekonstrukce“, podnadpis „ rekonstrukce do 14 dnů“  a dále 

jen internetovou stránku společnosti.  

Jako další způsob zveřejnění reklamy, bych zvolila zveřejnění této nabídky 

v měsíčníku Program, který chodí přímo do schránek domácností. Reklama by byla 

umístěna ve formátu 93 x 90 na vnitřních stranách časopisu a to za měsíční částku 10 200 

KČ. Pokud společnost zaplatí za první inzerci požadovanou cenu předem, bude jí 

poskytnuta jednorázová sleva 30% z celkové částky. Společnost by svou nabídku 

inzerovala v červnovém, zářijovém a únorovém vydání Programu, aby byla reklama 

rozložena alespoň na tři roční období. 

Dále bych firmě doporučila umístit plakáty do městské hromadné dopravy. 

Rozmístění plakátu ve formátu A4 bude v tramvajích číslo jedna, dvě a osm. Tyto tramvaje 

projíždějí lokalitami Ostravy, v kterých je největší bytová zástavba starého typu. Doba 

umístění reklamy by byla na jeden měsíc a to postupně v každé z jmenovaných linek, 

počínaje dubnem a konče červnem. 

Využití internetových stránek společnosti ke zviditelnění jejich nové činnosti, je pro 

společnost nejlevnější variantou. Umístění grafické podoby plakátu rychlé rekonstrukce 

bude hned při otevření stránek v popředí, před titulní stranou a návštěvník nebude mít 

možnost plakát přehlédnout. 

Zveřejnit reklamu v regionálních rádiích, jako je Orion, Rádio Čas, ale i Helax, který 

poslouchá mnoho mladých lidí v produktivním věku, kteří mají velký zájem na úspoře 
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jejich času a chtějí rychle bydlet v novém a hezkém prostředí, doporučuji až po získání 

většího nárůstu zakázek.  

Dále bych také v případě nárůstu zakázek zvážila možnost natočení vtipného 

reklamního spotu, který společnost může bezplatně umístit na server YouTube. Tímto 

způsobem může upoutat pozornost a nemusí vynakládat velké finanční částky na umístění 

reklamy v televizi. Tímto způsobem zveřejňují své reklamní spoty i velké české 

společnosti. 

Předposlední fází uvedení rychlé rekonstrukce do praxe je uskutečnění mnou 

doporučených kritérií. Během uvádění návrhu na trh, se mohou objevit nečekané 

komplikace, které bude muset firma vyřešit. Způsob jakým je bude řešit, závisí na kvalitě 

jejího managementu, který se tímto problémem bude zabývat. Společnost by také měla tuto 

strategii průběžně obnovovat v návaznosti na události na trhu a podle reakcí jejích 

konkurentů na tuto strategii.  
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6. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vytvořit pro společnost Toni vhodný návrh marketingové strategie. 

Aby mohl být cíl splněn, musela jsem nejprve zjistit, jaký je současný stav strategie 

společnosti. Abych mohla posoudit, zda je aktuální strategie pro firmu vhodná nebo ne, 

musela jsem mít  možnost srovnání získaných informací s konkurencí společnosti. Proto 

jsem vyhledala informace o přímých konkurentech společnosti a srovnala je s nimi. 

Zjištěním pro mě bylo, že společnost oproti své konkurenci značně zaostává a to hlavně 

v komunikaci se zákazníky a nabídkou doplňkových služeb. Na základě těchto zjištění 

jsem pro společnost navrhla vhodnou marketingovou strategii, která je zaměřená na 

konkurenci, konkrétně na diferenciaci a koncentraci společnosti. 

V oblasti, ve které společnost působí není tolik tržních mezer, na které by se mohla 

společnost zaměřit a proto jsem využila všech možností, které jí z mého pohledu tento trh 

nabízí. Návrhy a doporučení, které jsem pro firmu vytvořila, ji nejprve umožní vyrovnat se 

s její konkurencí a dále společnosti umožní ji překonat. Jelikož pokud firma uvede činnost 

rychlé rekonstrukce do praxe, bude mít velkou konkurenční výhodu. Je už však jen na 

společnosti, jestli využije všech doporučení, které jsem jí navrhla. Je také možné, že si 

bude chtít ještě některé důležité body doplnit, což není problém, pokud tím nenaruší 

základní podstatu mého návrhu marketingové strategie. 

Nedá se jednoznačně dopředu určit, jestli firma díky tomuto návrhu bude úspěšná, 

nebo dokonce získá postavení lídra v oblasti rekonstrukcí bytů na Ostravsku, ale to se 

firma dozví, až po uvedení strategie do praxe a jejím následném vyhodnocení. 
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