
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problematikou internetového marketingu a jeho využití při 

podpoře prodeje. Cílem je popis, analýza a návrh optimální skladby nástrojů marketingu ve 

společnosti Tomáš Gromnica. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je věnována vysvětlení veškerých pojmů, které k internetovému marketingu 

neodmyslitelně patří. Mezi ně zahrnujeme nástroje jako SEO, SEM, přímý marketing, public 

relations, věrnostní program, měření a vyhodnocení pomocí Google Analytics. 

 

 Praktická část je věnována analýze trhu reprografického průmyslu a možnost aplikace 

připraveného návrhu na optimalizaci nástrojů internetového marketingu. Součástí práce je 

vyhodnocení kroků podniknutých na základě analýzy nástrojů ve společnosti. V závěru je 

vyzdvihnut význam pro společnost v reprografickém průmyslu. 

 

Klíčová slova: Internetový marketing, nástroje internetového marketingu, kalendáře, diáře, 

internetový obchod, Google Analytics, Internet. 

 

 

Abstract 

 This thesis deals of issue internet marketing and  it is use in promoting sales. The goal is 

description, analysis and design the optimal mix of marketing tools in the company of 

Thomas Gromnica. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The 

theoretical part is devoted to an explanation of any terms which inherently belong to internet 

marketing. These include tools such as SEO, SEM, direct marketing, public relations, loyalty 

program, measurement and evaluation using Google Analytics. 

 

 The practical part is devoted to analysis of reprographic industry market and the 

possibility of application prepared for design optimalization of internet marketing tools. The 

thesis also consists of evaluation steps which are taken to the analysis tools in the society. In 

conclusion, important is to highlight the importance for society in the reprographic industry. 

 

Keywords:Internet marketing, internet marketing tools, calendars, diaries, online store, 

Google Analytics, Internet. 
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ÚVOD 

 

 To, že moderní technologie a internet hýbou světem, není pro nikoho z nás žádnou 

novinkou. Stále mnoho lidí se domnívá, že internetový marketing není aplikovatelný jako 

nástroj pro přímou podporu prodeje. Je to obrovská chyba. Marketing na internetu je vysoce 

nákladově efektivní a nabízí celou řadu jedinečných výhod, se kterými tradiční reklama 

nemůže soupeřit a poskytuje tak menším podnikům obrovskou příležitost. 

 

 Internetový marketing zahrnuje spousty nástrojů, jak takového cíle dosáhnout. 

Nejdůležitějším z těchto nástrojů je bezpochyby webová prezentace, není však rozhodně 

nástrojem jediným. Patří sem například email marketing, marketing ve vyhledávačích, 

linkbuilding, různé formy online reklamy a spousta dalších. Technické možnosti internetu 

navíc umožňují nesrovnatelně přesnější cílení, plánování a vyhodnocování kampaní než 

klasická média. Internet nabízí interaktivitu a možnost oslovit zákazníka více cestami za 

pomoci textu, grafiky, videa a zvuku. Díky tomu je možné propagovat své výrobky dříve 

nerealizovatelnými způsoby.  

 

 Cílem práce je navrhnout pro velkoobchod Gromnica optimální řešení - jak efektivně 

aplikovat nástroje internetového marketingu a dosáhnout tak stanovených klíčových cílů. Za 

tyto klíčové cíle je považován zisk nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. 

Pochopit jejich přání a potřeby a odpovídajícím způsobem je uspokojit.  

 

V mé diplomové práci, kterou jsem vypracoval na téma internetový marketing a jeho 

využití v praxi, bude poukázáno, že lze velmi snadno propojit jeho funkčnost s velice nízkými 

náklady při realizaci. 
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1. INTERNETOVÝ MARKETING 

 

 Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových 

cílů prostřednictvím internetu. [1] 

 

 Stejně jako klasický marketing, tak i internetový marketing obsahuje celou řadu nástrojů 

a aktivit. Internetový marketing navazuje na kreativní a technické aspekty internetu, včetně 

designu, vývoje, reklamy a prodeje. Vztahuje se nejen na marketing na internetu, ale i 

marketing provádí pomocí e-mailu a bezdrátových médií. Internetový marketing odkazuje na 

umístění médií a navazuje vztahy v cyklu se zákazníkem přes marketingové vyhledávače 

(SEM), optimalizací pro vyhledávače (SEO), bannerové reklamy na konkrétní webové 

stránky, e-mail marketing, mobilní reklama a Web 2.0 strategie. 

 

1.1. Off-line a internetový marketing 

 

 Internetový marketing, jak je uvedeno výše, je souborem internetových nástrojů a metod 

k realizaci marketingových kampaní. Nejsilnějším nástrojem jsou bezesporu firemní či 

produktové webové stránky. 

 

Off-line marketing je reklama, za použití metod, které nevyužívají internetové sítě. Mezi 

takový marketing patří např. novinová reklama, bannery a propagační letáky. Off-line 

marketing se může také odkazovat na virální marketing. 

 

 Virální marketing je marketingová technika, která se snaží zajistit, aby lidé, zejména 

uživatelé internetu, předávali informace o firmě, značce či výrobku dalším lidem. Nejlépe tak, 

aby to bylo co nejlevnější a aby šíření zprávy a její efekt měli exponenciální růst. [4] 

  

 Podstatu virálního marketingu tvoří samotní příjemci informace, kteří za pomoci 

sociálních sítí, blogů, mikrologů nebo sdílení dokumentů, šíří informaci dál. Nemusí se však 

jednat pouze o využití internetu jako média pro šíření zprávy, ale do této oblastí spadá i tzv. 

word-of-mouth, neboli „šeptanda“, kdy je sdělení šířeno osobně kontaktem mezi lidmi. Ústní 

varianta se může naopak pochlubit větší retencí než využití virálního marketingu na internetu. 
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Je to dáno tím, že při příjmu sdělení věnujeme větší pozornost a musíme si jej zapamatovat k 

následné interpretaci. 

 

 Příklady Off-line marketingu: 

 Reklama v tisku, TV a rádiu. 

 Outdoor aktivity. 

 Reklamní předměty. 

 Letáky, plakáty, stickers. 

 Účast na veletrzích, promotion. 

 Ochutnávky, předváděčky, soutěže a další podlinkové aktivity. 

 POI a POS. 

 Ambientní media. 

 

1.2  Marketingová komunikace 

 

 Marketingová komunikace je jednou z významných a nejvíce viditelných částí 

marketingového mixu. Marketingovou komunikaci lze definovat jako systematické řízení a 

kontrolu veškeré komunikace směrem od trhu a k trhu. Hlavním principem je nutnost zajistit, 

aby postavení značky na trhu, charakteristika produktu a komunikační sdělení byly 

systematicky součástí každého prvku komunikace a byly předávány v rámci jednoduché 

konzistentní strategie. Důležitým cílem marketingové komunikace je vytvoření 

důvěryhodného obrazu společnosti v očích zákazníka a podpoření aktivního procesu 

zákazníka.  

 

 Způsoby a nástroje marketingové komunikace na Internetu: [1] 

 Reklama (katalogy, přednostní výpisy, PPC reklama). 

 Podpora prodeje (slevy, soutěže, vzorky, věrnostní programy). 

 Public relations (novinky, články, virální marketing). 

 Přímý marketing (e-mailing, on-line chat, webové semináře). 
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2. CÍLE INTERNETOVÉHO MARKETINGU 

 

 Marketingové cíle by měly být odvozeny od strategických cílů firmy a představují 

konkrétní marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují k produktům a trhům a 

společnost předpokládá, že budou splněny během určitého časového období. [5] 

 

 Jako marketingové cíle mohou být stanoveny:  

 Velikost podílu na trhu. 

 Navýšení zákaznické základny. 

 Ziskovost. 

 Snížení marketingových nákladů. 

 Rozšíření formy prodeje.  

 

2.1  Cíle komunikace internetového marketingu směrem k zákazníkovi 

 

 Cílem marketingové komunikace není jenom bezprostředně prodej určitého produktu, ale 

spíše jde o to, aby byl podpořen celý proces nákupu. Na konci tohoto procesu může být právě 

ten zmíněný prodej. Úkolem komunikace k zákazníkovi je ukázat přednosti daného produktu 

a rozdíly oproti konkurenci a následně přimět zákazníka např. k nákupu, objednání a poptání.  

 

2.2  Cíle komunikace internetového marketingu směrem od zákazníka 

 

 V marketingu nejde pouze o jednosměrnou komunikaci, ale je nutné mít i zpětnou vazbu 

od zákazníka. To znamená zjistit, jací zákazníci jsou, co chtějí, jaké mají požadavky a jejich 

spokojenost s produktem. 

 

 Zjednodušeně jde o několik skupin cílů, které jsou pak dále rozpracovávány do 

konkrétnější podoby a velmi často také tříděny podle způsobu marketingové komunikace a 

komunikačních prostředků. Jaké informace tedy firmy chtějí obecně od zákazníků získat: [1] 

 Informace o zákaznických požadavcích, potřebách, spokojenosti. 

 Informaci o zákazníkovi samotném (jméno, adresa, e-mail, telefon, demografické, 

geografické a jiné údaje, nákupní chování). 
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 Informaci vztahující se k nákupu (vyjádření zájmu zákazníka o produkt). 

 

2.3  Cílové trhy na internetu 

 

 V off-line prostředí se pro hledání cílových trhů používají nejrůznější faktory, kterými je 

trh popsán. Jde zejména o tyto faktory: 

 Demografické (pohlaví, věková skupina, etnikum). 

 Geografické (regiony, města, hustota osídlení, ekonomická síla určitého státu). 

 Psychografické (životní styl, sociální skupina). 

 Socioekonomické (vzdělání, výše příjmů, struktura výdajů). 

 Behaviorální (nákupní chování).  

 

 V případě internetového marketingu (on-line) uživatel napíše do jakéhokoliv vyhledávače 

dotaz na určitá klíčová slova, stává se potenciálním příslušníkem určité skupiny lidí, která má 

o danou informaci zájem. Při detailním rozboru některých dotazů lze rozpoznat, jestli souvisí 

s nákupem nebo uživatel hledá informace o produktu. Je nutné předem stanovit množinu 

klíčových slov, která charakterizuje nabídku produktů a k tomu přizpůsobit marketingovou 

komunikaci, tak i komunikační prostředky. [1] 

 

3. NÁSTROJE INTERNETOVÉHO MARKETINGU 

 

 Internetový marketing zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů, praktik a 

postupů. Odehrává se ve specifickém prostředí internetu a ve své podstatě vychází z praktik 

klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou v užším pojetí pouze internetová 

reklama a vlastní webová prezentace. V širším pojetí pak internetový marketing využívá 

nástroje spojené s klasickou marketingovou komunikací, například: online public relations, 

on-line direct marketing, podpora prodeje na internetu a mnoho dalších nástrojů a technik. 

 

3.1. Webové stránky 

 

 Nejdůležitějším prvkem internetového marketingu, bez kterého se nelze obejít, je webová 

prezentace. Kvalitní webová prezentace musí splňovat mnoho kritérií. Jen použití 

nejmodernějších technologií muže zajistit webu dostatečnou viditelnost, přístupnost a 
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použitelnost. Ani to však není zárukou předstižení konkurence. K rozhodujícím prvkům patří 

obsah, důležitá je i forma prezentovaných informací, ať už designová či stylistická. 

 

3.2  SEO - Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače 

 

 SEO je zkratka vycházející z anglického originálu Search Engine Optimization, což 

doslovně přeloženo znamená optimalizace pro vyhledávače. Je poměrně obtížné definovat, co 

přesně se pod touto zkratkou skrývá. Obecně řečeno můžeme konstatovat, že se problematika 

SEO zabývá vytvářením a upravováním webových stránek takovým způsobem, aby bylo 

dosaženo co nejlepších pozic v přirozených výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích a tím 

zajištění relevantních návštěvníků webových stránek. 

 

 Při úpravě webových stránek se při jejich optimalizaci soustředí pozornost na klíčová 

slova. Z kroků, které je nutné provést mimo stránky, je nejdůležitější zajištění příchozích 

odkazů (linků) z webu třetích stran (tzv. zpětné odkazy). Zatímco klíčová slova stránku 

popisují, tj. říkají, co se na ní nachází, zpětné odkazy webovou stránku hodnotí právě tím, že 

na ni odkazují. Kvalitně provedená optimalizace pro vyhledávače se vyznačuje především 

tím, že dává oboje do souladu. [1] 

 

3.2.1 Metody SEO 

 

 Techniky SEO se snaží algoritmům vyhledávačů vyjít vstříc. Zároveň ale kalkulují i se 

zvyklostmi a návyky uživatelů, protože většina uživatelů při hledání věnuje pozornost jen 

několika prvním odkazům. K tomuto cíli používají tvůrci stránek mnoho různých technik - 

některé považované za správné a etické, jiné považované za nevhodné, které nebudou 

zmíněny. Etické metody SEO optimalizace se dají celkově shrnout tak, že se snaží o vylepšení 

stránek pro všechny čtenáře. Takovým to vylepšením se zvýší i kvalita stránek z pohledu 

prohledávajícího robota.  

  

 Mezi takové metody patří například: 

 Kvalitní a unikátní obsah - stránka by měla mít kvalitní a unikátní obsah, 

pravidelně aktualizovaný. 
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 Používání titulku, nadpisů a popisů - je nutné, aby každá stránka webu měla 

jasný, stručný a přesný titulek (např. nesmí být na stránkách webu stejný titulek). 

 Krátká a neměnná URL adresa - ideální doména je taková, která se obsahově 

shoduje se zaměřením webu a je identická s klíčovým slovem. Je zapamatovatelná 

a jasně říká, co na ní najdete. [10] 

 Budování zpětných odkazů- je třeba si obstarat odkazy z navštěvovaných nebo 

tematicky spřízněných webů. Důležité je, aby text i přidružený popisek odkazu 

odpovídal skutečnému názvu a obsahu vašich stránek. 

 Mapa webu - jako mapa webu se označuje přehled všech důležitých stránek webu, 

seřazený podle jejich hierarchie. Mapa webu většinou bývá odkazována z patičky 

každé stránky, je tedy snadno dostupná všem návštěvníkům, kteří se ztratili. 

Hlavním úkolem mapy webu je ukázat, co lze na webu najít. Hlavní snahou je 

umožnit návštěvníkovi webu vidět naráz celkovou strukturu stránek.  

 Správné používání souboru robots.txt - robots.txt je textový soubor, který 

umožňuje správci webu zakázat nebo povolit přístup většiny botů. Povolování či 

zakazování přístupu vyhledávacím botům slouží správci webu k vystavení 

mantinelů pohybu botů po webu. Tento soubor se musí nacházet v kořenovém 

adresáři daného webu. 

 

3.3  SEM - Search engine marketing - marketing ve vyhledávačích 

 

 Stejně jako u SEO je cílem SEM rovněž zvýšit viditelnost webových stránek, té je však 

dosahováno prostřednictvím placených reklamních systémů. Oproti SEO optimalizaci jsou 

vstupní náklady nutné k využívání těchto systémů nižší, na druhou stranu udržování chodu 

kampaní vyžaduje neustálý přísun finančních prostředků.  

 Problémem SEM je tedy to, že je neustále závislý na výši prostředků vložených do těchto 

systémů. Jakmile se jejich přísun zastaví, kampaně přestanou být aktivní a reklama s odkazem 

na webovou stránku se přestane zobrazovat. Efekt těchto nástrojů je tedy časově velice 

omezený, dalším logickým omezením je zobrazování reklamy pouze v určitém vyhledávači, 

katalogu či na daném serveru.  
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Obrázek č. 1 Příklad využití SEO a SEM ve vyhledávači Google [19] 

 

3.3.1  Metody SEM 

  

 Příkladem placené reklamy na internetu využívané v rámci SEM jsou PPC systémy 

(Google Adwords, AdSense, Sklik), placené zápisy v katalozích (Firmy.cz), reklamní 

bannery, umísťování na přednostních pozicích v porovnávačích zboží (Hyperzboží, Heuréka) 

a podobně.  

 

 Příkladem placené reklamy na internetu využívané v rámci SEM: 

 PPC kampaně - PPC je zkratka z anglického názvu Pay Per Click. V doslovném 

překladu „platba za kliknutí“. Inzerent neplatí za zobrazení či umístění reklamy 

(inzerátu). Platí za každé jednotlivé kliknutí na odkaz v inzerátu. Inzerent si založí 

svůj účet u poskytovatele a v administračním rozhraní vytváří a spravuje inzertní 

kampaně. Inzerent v rámci kampaní vytváří jednoduché inzeráty, které se skládají z 

titulku, dvouřádkového popisku a odkazu na vlastní internetové stránky. Zároveň 

nastaví cenu, kterou je ochoten zaplatit za kliknutí na odkaz v inzerátu. [1] 

 

  Mezi hlavní výhody systému PPC kampaní patří: 

1. Je přesně zacílená.  
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2. Pokud si ji uživatel nechce všímat, nijak se mu nevnucuje. 

3. Platíte se pouze za skutečné přístupy na stránky. 

4. Cena za přístup je předem dohodnutá. 

5. Přínosnost kampaně lze měřit. 

 

  Nejznámější poskytovatelé PPC systému: [31] 

1. Seznam SKLIK - Kvalita inzerátů je posuzována na základě ceny za proklik a 

míry proklikovosti (CTR
1
). Obecně platí, že inzeráty Skliku se na stránce 

výsledků vyhledávání seřadí dle součinu maximální ceny (CPC) za proklik a 

míry proklikovosti (CTR) inzerátu na dané klíčové slovo. Někdy se však 

pozice inzerátu změní „náhodně“. Je to z důvodu objektivnějšího měření 

míry. 

 

2. Google AdWords - celosvětově nejrozšířenějším a nejpropracovanějším 

systémem PPC je Google AdWords. Inzeráty nadefinované inzerentem se 

zobrazují v internetovém vyhledávači Google, obvykle v pravém sloupci. 

Tento systém je výhodný pro inzerenta, který nechce investovat dříve, než 

začne vydělávat a je ochoten zaplatit za zprostředkování prodeje několik 

procent ze svého zisku. Z pohledu poskytovatele reklamního prostoru je 

výhodnější orientace na dražší zboží, komodity či služby, u kterých získá 

vyšší provize za zprostředkování obchodu. 

 

 Sociální sítě – fenoménem dnešní doby jsou sociální sítě. V ČR a v celém 

západním světě je zcela dominantní Facebook. Jen v ČR je registrováno více než 

3.500.000 uživatelů. Tyto uživatele je přitom velmi snadné blíže identifikovat a 

následně oslovit. Facebook totiž o svých uživatelích ví mnoho informací. Věk, 

pohlaví, zájmy, vzdělání a mnohé další. Tyto informace je možné využít k velmi 

přesně zacílení na potenciální zákazníky. 

 Google AdSense - v roce 2006 byly v České republice poprvé spuštěny kampaně 

kontextových reklam služby Google AdSense. Inzerenti systému AdSene zadávají 

své textové či grafické reklamy na stránky Google a ty se pak zobrazují nad 

                                                           
1
Zkratka CTR (%) = ( počet prokliků / počet  zobrazení) * 100. Je-li tedy například CTR roven 0,5 %, znamená 

to,  že reklama se musela zobrazit 200krát,  než na ni někdo kliknul. 
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výsledky vyhledávání nebo v pravém sloupci SERP. Zároveň se registrují majitelé 

jiných internetových stránek a umožňují zobrazování reklam inzerentů také na 

svých stránkách. Tyto reklamy jsou silné v tom, že se zobrazují na stránkách, které 

mají velmi blízce příbuzné téma.  

 Bannery - bannery mohou mít různou podobu. Nejčastěji to však jsou proužky o 

velikosti 468 x 60 px. Obsah může být statický nebo animovaný. Banner má za 

úkol přitáhnout pozornost návštěvníka internetové stránky a přimět ho, aby na 

banner kliknul. Tím se dostane na stránku, která podrobně popisuje propagovanou 

službu či zboží. Bannery se hojně používaly v dobách začínajícího Internetu. Různé 

zdroje se shodují, že současné CTR je v průměru 0,4%. 

 Katalogy firem - katalogy firem jsou internetové stránky, které obsahují databázi 

firem. Obvykle jsou řazené dle oborů a lokalit. Většina katalogů nabízí různé druhy 

zápisů. V současnosti bývají základní zápisy zcela zdarma. Zápisy s přednostním 

řazením nebo velmi nadstandardním množstvím prezentovaných informací jsou 

zpoplatněné. 

 Katalogy zboží - Katalogy zboží jsou webové stránky, na kterých je možné 

porovnávat ceny stejných produktů. V České republice jsou nejznámější zbozi.cz a 

heureka.cz. Internetové obchody se registrují do těchto vyhledávačů a dynamicky 

generují zdrojový XML feed. Je to soubor, který obsahuje popis produktů ve 

speciálním formátu. Uživatel zadá do vyhledávače klíčové slovo a klikne na 

tlačítko vyhledat. Systém vygeneruje přehled souvisejícího zboží ze všech 

registrovaných internetových obchodů. Uživatel si může zboží řadit dle ceny, 

porovnávat různé nabídky apod. 

 

3.4  Přímý marketing 

 

 Klasická literatura uvádí, že přímým marketingem se rozumí všechny formy komunikace, 

kde dochází k přímému kontaktu se zákazníky. Za přímý marketing je považovaná adresná i 

neadresná komunikace. 

 

 Přímý marketing na Internetu znamená takovou formu marketingové komunikace, kdy 

dochází k adresnému oslovení a zároveň má zákazník možnost okamžité reakce. Pokud 

bychom chtěli být ještě přesnější, tak jde o komunikaci mezi dvěma subjekty. Cílem přímé 
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komunikace je získat určitou odezvu. Může to být přivedení zákazníka do internetového 

obchodu, stejně jako zjištění jeho názoru na produkty. Reakce zákazníků se očekává okamžitě 

nebo ve velmi krátké době. [1] 

 

3.4.1  Formy přímé komunikace 

 

 Vzhledem k definici přímého marketingu můžeme mezi formy přímého marketingu 

zařadit: 

 Telemarketing - telemarketing patří k základním nástrojům přímého marketingu, 

pomocí kterého se zásah cílové skupiny uskutečňuje pomocí telefonického spojení. 

Telemarketing používá sofistikované telekomunikační a informační systémy, 

kombinované s osobním prodejem, s cílem udržovat kontakt s existujícími a 

potenciálními zákazníky, zvýšit prodej a podpořit produktivitu organizace. 

[11]Jednou z možností telemarketingu je bezplatný telefonní hovor, tzv. zelená 

linka, na kterou zákazníci mohou telefonovat na náklady zřizovatele linky. 

Komunikace prostřednictvím telefonického rozhovoru může sehrávat významnou 

úlohu v prodejní činnosti, vytváří první kontakty mezi prodejcem a zákazníkem a 

představuje významnou úlohu při péči o existující zákazníky. Vyžaduje si však 

vysoký stupeň profesionality a adekvátní technologické zázemí. Jeho největší síla 

spočívá v kombinaci s jinými nástroji přímého marketingu. 

 

  Rozlišují se dva základní druhy telemarketingu: [11] 

1. In-bound telemarketing - při tzv. in-bound telemarketingu vychází iniciativa 

ze strany potenciálního či existujícího zákazníka, který se tímto způsobem 

kontaktuje a obrací na firmu. 

2. Out-bound telemarketing - při tzv. out-bound telemarketingu se aktivně 

vyhledává a kontaktuje prostřednictvím telefonu osoba z cílové skupiny - 

klient, nebo budoucí zákazník. 

 

 

 Katalogový prodej - katalogový prodej je tradiční nástroj přímého marketingu. Jde 

o zasílání nabídky zboží a služeb prostřednictvím katalogu na adresy potenciálních 

a existujících zákazníků, obvykle na základě písemné, telefonické, faxové nebo e-

mailové objednávky zdarma, nebo jako placená služba. Katalog může mít nejen 
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tištěnou, ale i elektronickou podobu ve formě propagace na webu jako internetový 

katalog. Z katalogu, který představuje seznam komplexního nebo vybraného 

sortimentu s uvedením charakteristických informací, znázorněním zboží a 

cenovými relacemi, je možné vybrat si zboží a objednat si ho. Jeho prostřednictvím 

se prodávají nejenom produkty hmotného charakteru, ale je možné touto formou 

propagovat i nabídku služeb. 

 

   Mezi hlavní výhody internetového katalogu patří:  

1. Úspora nákladů na výrobu, tisk a distribuci. 

2. Interaktivní prvky. 

3. Větší sortiment. 

4. Přehled o stavu zásob. 

5. Zvláštní nabídky. 

6. Akční nabídky. 

 

  Mezi hlavní nevýhody internetového katalogu patří: 

1. Zákazníka láká stále více tištěný katalog. 

2. Internetový katalog se musí sám nabídnout a prodat. 

3. Je nutné použít reklamu na webový katalog. 

4. Jako ideál se považuje mít oba katalogy, jak tištěný, tak internetový. 

 

 Elektronický a mobilní marketing - Internet pro přímý marketing představuje nové 

možnosti komunikace se zákazníky, umožňuje účinné vytváření databází a na jejich 

základě personalizaci nabídky pro jednotlivé spotřebitele. Je schopný přímo reagovat 

na pokyny uživatele a získávat nejenom informace o vybrané problematice, ale 

zároveň i realizovat akt nákupu výrobků. Pasivní příjem informací se mění na aktivní. 

Internet denně umožňuje milionům uživatelů na celém světě vzájemnou komunikaci, 

přijímat a odesílat různé údaje, stává se nejenom informačním médiem, ale i 

prostředkem obchodu. V reálném čase nabízí možnost jednoduchého a rychlého 

přístupu k informacím pro existující, ale i potenciální zákazníky o konkrétních 

produktech zveřejněných na webové stránce. Informace mají různou podobu, např. 

textu, obrazu i zvuku současně. Internet má multimediální charakter umožňující navíc 

oboustrannou interaktivní komunikaci, přičemž každá nabídka umístěná na internetu 

se dá poměrně rychle a snadno aktualizovat. 
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  V současnosti představuje nejnovější nástroj přímého marketingu mobilní 

marketing. Pro interaktivní komunikaci se zákazníky se využívá nejen mobilních 

telefonů, ale mohou to být i další mobilní zařízení, jako například tzv. smart telefony, 

BlackBerry či PDA. Mobilní telefon může být využívaný nejen pro komunikaci se 

zákazníky, ale i jako prostředek mobilního obchodování. V rámci mobilního 

marketingu se využívá zejména SMS marketing. Jde o uskutečňování marketingových 

aktivit za využití technologií krátkých textových zpráv. SMS marketing kombinuje 

know-how z oblasti marketingu a elektronického zpracování dat. Velký marketingový 

potenciál představují multimediální MMS zprávy. Na displej mobilního telefonu se 

vedle textové informace dostane i obrázek výrobku, logo firmy nebo dokonce 

reklamní spot. 

 

  Pro naplnění marketingových cílů je možné využít produkty mobilního marketingu: 

1. Sponzorované informace 

2. Sponzorovaná zábava 

3. Spotřebitelské soutěže 

4. Objednávkový systém 

5. Hlasování 

6. Kluby loajality 

7. Reklama prostřednictvím SMS a další.  

 

 E-mailing - e-mailing je stále nejen nejvíce využívanou formou přímého 

marketingu, ale patří i k nejvíce oblíbeným a efektivním formám marketingové 

komunikace vůbec. Navzdory tomu, že u mladších zákazníků využívání e-mailů 

klesá, u starších zase roste. V každém případě jde pořád o velmi účinnou formu 

oslovení zákazníků.  

 

  V rámci e-mailingu se rozlišují dva základní typy e-mailů: 

1. Newsletter - newsletter je pravidelně posílaný e-mail s informacemi. Tyto 

informace by neměly být prodejního ani reklamního charakteru. Účelem 

newsletteru je udržovat kontakt se zákazníky a upoutat pozornost k obsahu 

v souvislosti s produktem, značkou, firmou. Kvalitní informace pak mohou 

přesvědčit zákazníka k opakovaným návštěvám vašeho webu a také nákupu. 
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Mezi atraktivní témata lze řadit: návody a rady, případové studie, žebříčky, 

průzkumy, statistiky, rozhovory s profesionály apod. [1] 

2. Promo e-mail - oproti newsletteru obsahuje promo e-mail nabídku produktů a 

služeb s cílem přimět zákazníka k nákupu, nebo jiné konverzi. Do e-mailové 

zprávy jsou proto vkládány odkazy na konkrétní webové stránky, na které by 

měl uživatel kliknout a dostat se tak na stránku s nabídkou. Za tímto účelem 

je nutné připravit nejen kvalitní a zajímavou nabídku, ale také upravit cílovou 

webovou stránku. [1] 

 

3.5  Public relations 

 

 Public relations (PR) neboli vztahy s veřejností jsou na rozdíl od placené reklamy 

budovány s mnohem menšími finančními náklady, avšak přesto často s daleko lepšími 

výsledky než placená reklama. Obecná definice public relations podle Britského institutu pro 

public relations formuluje public relations jako plánované a neustálé úsilí vytvořit a udržet 

dobrou pověst organizace a vzájemné porozumění mezi organizací a její veřejností. [5] 

 

 V řadě firem bývá oblast PR omezena na funkci tiskového mluvčího. Bývá oddělena od 

marketingu v tom směru, že oblast PR není zahrnována do marketingové komunikace. PR 

jsou v určitém smyslu širší oblastí než marketingová komunikace, neboť se soustřeďují na 

nejrůznější cílové segmenty a využívají velmi rozmanitých nástrojů. 

 

 Pojem veřejnost zahrnuje v širším slova smyslu interní cílové skupiny: 

 zákazníky, 

 dodavatele, 

 akcionáře (spolumajitele), 

 zaměstnance. 

 

 Pojem veřejnost zahrnuje v širším slova smyslu externí cílové skupiny: 

 média 

 veřejnou správu 

 občany 

 organizace 
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 Hlavním cílem PR je vytvářet pozitivní obraz o firmě a produktech. Prostřednictvím PR 

firmy informují veřejnost, přesvědčují ji a ovlivňují. Na internetu patří mezi PR například tyto 

aktivity: 

 noviny a zprávy 

 informace a newsletter na webových stránkách 

 diskuze na dané téma 

 on-line událost 

 virály 

 

3.6  Věrnostní program 

 

 Podstatou věrnostních programů je odměnit zákazníky za jejich věrnost. Jejich cílem je 

přimět zákazníka, který jednou nakoupil nebo využil služby, aby se stal trvalým zákazníkem. 

Zaměřují se na vytváření dlouhodobého vztahu mezi klientem a značkou. 

 

Dobrý věrnostní program je srozumitelný a snadno použitelný. Neobsahuje skryté klauzule, 

výjimky a zklamání. Musí být podložen vynikajícím zbožím a službami, jinak nebudou mít 

dlouhého trvání. Věrnostní programy mají své uplatnění navzdory tomu, že když je přijmou 

všichni konkurenti, společnosti se dostanou na ten samý mrtvý bod, kde byly předtím. [3] 

 

 Podle charakteru výhody dělíme věrnostní programy na: 

 Dárkové věrnostní programy – dárky zdarma a vzorky zdarma. 

 Slevové věrnostní programy – sleva na další nákup, zvýhodněné nabídky, poukázky 

na odběr zboží v určité ceně, produkty za snížené ceny, prémie. Výše slevy se může 

zvyšovat s každým dalším nákupem. 

 Rabatové věrnostní programy – sleva za odběr zboží v určité hodnotě. 

 Kombinované věrnostní programy – Spotřebitel obdrží věrnostní kartu, která ho 

zařadí do věrnostního klubu. Na této kartě jsou body shromažďovány. Spotřebitel si 

tak může vybrat, zda si za uspořené body vezme dárek, vyčerpá slevu, nebo body 

použije k dalšímu nákupu. 

 Zboží nebo služby zdarma - požívá se pro opakované nákupy zboží nebo služeb. 
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 Výčet není zdaleka vyčerpávající a jednotlivé body se mohou dále kombinovat nebo 

vzájemně překrývat. Podle charakteru činnosti je třeba rozhodnout, co z možností věrnostních 

programů uplatníte. 

 

 Rozdělujeme dva směry věrnostních programů: 

 Na zákazníka - zákaznické věrnostní programy.  

 Na obchodníka - distributorské věrnostní programy. 

 

 Za největší přínosy věrnostních programů můžeme považovat: 

 Posílení dobrých vztahů se stávajícími zákazníky. 

 Vybudování důvěry a trvalého obchodního vztahu s odběrateli. 

 Zisk nových zákazníků, kteří doposud nejevili o produkty či služby zájem. 

 Zvýšení motivace k nákupu. 

 Podpora prodeje produktů. 

 Upevnění pozice na trhu. 

 Zisk konkurenční výhody.  

 

4. MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ IM 

 

 Aby bylo podnikání na internetu efektivní, je nutné svou obchodní strategii, navigaci na 

webu a obsah jeho stránek ustavičně vylepšovat a optimalizovat. Nedostatečný výkonný web 

umoří návratnost investic a může poškodit vaši značku. Je potřeba zjistit, co přesně brzdí web. 

Je na vině marketingová kampaň nebo snad schopnost webu vést ke konverzi? Webová 

analytika poskytuje nástroje pro shromažďování informací o tom, co se na vašem webu děje a 

umožňuje vám otestovat jejich účinky. Webová analytika sleduje určité charakteristiky, které 

se dělí na základní a pokročilé. Základní metriky jsou získávány z přehledů. Pokročilé 

metriky jsou takové, které jsou sledovány po delší dobu a k jejich získání je nutné mít jisté 

zkušenosti z oblasti internetových analýz a marketingu. [2]  

 

 Základní rozdělení charakteristik pro webovou analytiku: 

 Základní charakteristiky 

- základními charakteristikami pro webovou analytiku je počet návštěvníků, 

kteří přicházejí na web a na jednotlivé stránky. Tyto návštěvníky je možné 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internetov%C3%A1_anal%C3%BDza&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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odlišit dle různých kritérií, např. zda se jedná o nového nebo vracejícího se 

návštěvníka. 

- Dalším ze základních charakteristik je průměrná doba návštěvníka strávená 

na stránkách, kolik si během jedné návštěvy prohlédl stránek. 

- Zdroj je, údaj z jakých internetových zdrojů na stránky přicházejí návštěvníci 

a uživatelé. V praxi to znamená, že jako zdroj můžeme například uvést 

Google, Seznam, Bing, E-mail a Facebook. 

- Metrika médium udává, který internetový kanál návštěvník použil. Rozlišíte, 

zda návštěvník přišel z placené reklamy, z odkazu na jiné stránce, použitím 

záložky nebo zda vaši URL adresu přímo napsal do prohlížeče. [32] 

- Geografické rozvrstvení návštěvníků dle států i měst.  

 

 Pokročilé charakteristiky 

- Sledování klíčových slov, která návštěvníci zadávají do interního 

vyhledávače webu. Tato metrika vám zprostředkovává přímý kontakt s 

návštěvníky, neboť díky ní se dozvíte, co lidé na webových stránkách 

opravdu hledají a co chtějí. [2] 

- Dále je možnost sledovat, jak uživatel prochází webem. Je možné vidět, z 

jakého zdroje vstoupili, na kterou stránku, jak dlouho na této stránce byli a 

kam následně pokračovali. 

- Průchod objednávkovým formulářem. Ihned díky této metrice zjistíte, zda 

návštěvníci, kteří začali vyplňovat formulář, skutečně vyplňování dokončili. 

Pokud ne, je možné vystopovat, na které stránce nedokončili vyplňování 

formuláře. 

 

4.1  Google Analytics 

 

 Google Analytics je nejjednodušší cestou k měření a analýze návštěvnosti. Každý jej 

může používat zdarma, nastavení není složité a výstupy jsou srozumitelné pro širší okruh 

uživatelů než jen pouze pro webmastery. Google Analytics je statický program, který 

umožňuje sledovat počty návštěvníků stránek a jejich chování na vašich webových stránkách, 

vyhodnocovat efektivitu reklamních kampaní a budování odkazů, správnost provedení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Google
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://cs.wikipedia.org/wiki/URL
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optimalizace pro vyhledávače a řadu dalších věcí pro měření výkonu vašeho webu a 

marketingové komunikace. [1] 

 

 Jakožto služba je postavená na metodě sběru dat, funguje Google Analytics na základě 

užití měřicího JavaScriptového kódu, který je nutno vložit do zdrojového kódu webové 

stránky. Tento kód musíme nejprve vygenerovat.  

 

 Funkční model Google Analytics je následující:  

 Při zobrazení webové stránky návštěvníkem v prohlížeči dojde k načtení kódu 

JavaScriptu, který odkáže na externí soubor, jenž vykoná sběr dat. Díky tomu dojde 

k nashromáždění dat o návštěvníkovi a jiných entitách (např. URL), přičemž se 

vytvoří i sada souborů cookies pro identifikaci návštěvníka. 

 Data sebraná během uživatelovy návštěvy jsou poslána serveru jako seznam 

parametrů.  

 Společnost Google data ze serverů každou hodinu zpracovává a aktualizuje 

přehledy v účtech služby Google Analytics. 

 

 Data, která služba Google Analytics zobrazuje po finálním zpracování v rámci svých 

přehledů, jsou výstupem následujících zdrojů:  

 Vlastní cookies. 

 Data z HTTP požadavků návštěvníka.  

 Informace o systému a prohlížeči.  

 

 Služba shromažďuje a čte vlastní cookies, jež jsou nastaveny v prohlížeči návštěvníka. 

Souborů cookies využívá pro získání informací o návštěvníkově relaci. V momentě, kdy jsou 

všechny tyto informace zkompletovány, odesílají se serverům služby Google Analytics ve 

formě dlouhého seznamu parametrů připojených k požadavku na získání GIF obrázku 

(_utm.gif).  

 

 V případě dat z HTTP požadavků návštěvníka se jedná o hodnoty odeslané pomocí 

hlavičky protokolu HTTP, neboť tyto obsahují informace o prohlížeči a PC, které návštěvník 

webu použil. Tato data poskytují informace o typu prohlížeče, nastavení jazyka prohlížeče, 

jménu hostitele či URL odkazující stránky. [35] 
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 Další informace o prohlížeči a operačním systému jsou poskytovány prostřednictvím 

DOM. Jedná se např. o informace o podporovaných technologiích v rámci používaného 

prohlížeče (Java, Flash). Součástí jsou i údaje o nastavení rozlišení monitoru apod.  

 

 

Obrázek č. 2 Google Analytics [34] 

 

 Cílové skupiny, které využijí Google Analytics:  

 Podnikatelé a majitelé e-shopů. 

 Manažeři a vedoucí pracovníci dané společnosti. 

 Marketingoví a obchodní pracovníci. 

 Webmasteři, tvůrci webu a programátoři. 

 SEO konzultanti. 

 Pracovníci reklamy a public relations. 

 Tvůrci a zpracovatelé webového obsahu. 

 

 Služba Google Analytics plní především úlohu důležitého podkladového zdroje pro 

procesy plánování, optimalizace a hodnocení ve výše uvedených oblastech. Přínosy jsou však 

velmi široké, což vychází z funkčních předností a analytických možností této služby.  
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4.1.1  Google AdWords 

 

 Reklamní systém Google Adwords je nejpoužívanějším PPC systémem v České republice 

i ve světě. Svým uživatelům nabízí vynikající možnosti správy reklamních kampaní, přesné 

cílení, dobré nástroje pro přípravu a vyhodnocení a v neposlední řadě i nejvýhodnější ceny. 

 

 Systém AdWords zobrazuje reklamní bloky jednak u výsledků hledání na Googlu, ale 

vedle toho také na vyhledávačích a obsahových stránkách partnerských webů a v dalších 

sítích. Díky tomu se zadané reklamy zobrazují i na síti Google Network - největší online 

reklamní síti, která pokrývá více než 80% uživatelů internetu v USA (patří do ní např. servery 

America online, Shopping.com, CompuServe, Netscape Netcentre), na tematických a 

zpravodajských serverech (např. Lycos, Weather.com, iVillage, InfoSpace, Bussines.com, 

The New York Times) a na Gmailu. K výsledku hledání Googlu přiřazuje AdWords reklamy, 

které jsou podle zadaných klíčových slov relevantní k danému hledání. Nejlépe ohodnocené 

inzertní odkazy může přesunout nad nebo pod výsledky hledání a zobrazit v modrém poli. 

 

 AdWords umožňuje zacílit reklamu na určité země, regiony nebo na stránky v určitém 

jazyce a nabízí i vícebodové cílení. Nově lze vybrat i cílení na stránky. Můžete zvolit přímo 

určité stránky z Google Network, kde chcete reklamu zobrazovat, lze zadat i slova 

charakterizující propagované stránky a systém automaticky sestaví seznam stránek, ze kterých 

lze vybírat (obsahově příbuzné stránky). V obou případech pak ovšem neplatíte za klik, ale za 

1000 zobrazení reklamy. 

 

 AdWords nabízí sofistikované nástroje ke kontrole průběhu kampaně - statistiky a 

reporty. Tento nástroj umožňuje generovat statistiky a grafy pro jednotlivé reklamy i celé 

kampaně za libovolná období, vybírat hodnoty, které chcete do zprávy zahrnout, a podobně. 

 

4.1.2  KPI – klíčový ukazatel výkonnosti 

 

 Organizace po celém světě používají klíčové ukazatele pro zhodnocení své výkonnosti. 

Ukazatele KPI, kterým se někdy říká též klíčové ukazatele úspěchu ( KSI) nebo vyvážená 

výsledková listina (BSC), se používají ve strategickém řízení k oznámení o stavu podniku. 
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Jakmile organizace stanoví své činitele cílů a klíčových výsledků, potřebuje najít způsob pro 

měření svého postupu a těmito mírami jsou právě klíčové ukazatele výkonnosti. [2] 

 

 Při promyšlení ukazatelů KPI je nutné mít na paměti: 

 Ve většině případů není ukazatelem KPI holé číslo, ale nějaký poměr, procentuální 

podíl nebo průměr. Díky tomu lze data prezentovat v určitém kontextu. 

 Ukazatel KPI musí být temporální, to znamená časově svázaný. To zdůrazňuje 

změnu a její rychlost. 

 Ukazatel KPI je tahounem akcí kritických z hlediska obchodu. Měřit lze řadu věcí, 

to z nich však ještě nečiní klíče k úspěchu vaší organizace. 

 

 Drtivá většina ukazatelů KPI udává poměr, procentuální podíl nebo průměr. Jako příklad 

můžeme uvést následující příklad: Za poslední měsíc jsme utratili za klíčová slova 360 000,-

Kč v síti typu PPC, která nevedla ke konverzím. [2] 

 

 Hlavní myšlenka spočívá v tom, že je nutné vyvíjet ukazatele KPI, které souvisí 

s konkrétními obchodními aktivitami a účastníky. Jakákoli metrika, procentní podíl, poměr 

nebo průměr, který může pomoci organizaci rychle pochopit údaje o návštěvnících. Základem 

je v maximální možné míře používat finanční hodnoty, protože jde o jazyk, kterému každý 

rozumí. [2] 

 

4.3 Toplist 

 

 Kromě měření návštěvnosti webových stránek pomocí aktivního souboru, při kterém 

firmy využívají vlastní měřící kód, jsou k dispozici také měření prováděná třetími stranami. 

Jednou z takových firem je Toplist. K měření návštěvnosti webových stránek používá vlastní 

měřící kód, který je nutné umístit na každou měřenou stránku. [33] 

 

 Toplist, podle svých vlastních slov, měří následující hlavní veličiny: 

 Návštěvy - návštěvník rozlišený pomocí IP a cookie za určitou dobu. 

 Zhlédnutí - každé zobrazení stránky. 

 Unikátní IP - ukazuje, z kolika různých počítačů přišli návštěvníci za určitou dobu. 
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 Kromě těchto základních veličin lze zjišťovat také data o používaných prohlížečích, 

operačních systémech, doménách návštěvníků, dále rozlišení a barevnou hloubku monitorů a 

některé další údaje. 

 

 

5. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

5.1  Helma 365 s.r.o. 

 

 Společnost Helma 365 s.r.o. byla původně založena jako divize ofsetové tiskárny Helma, 

v.o.s. v roce 1994. Od svého začátku se specializuje na výrobky s kalendáriem, jako jsou 

kalendáře, diáře a novoročenky. V současné době jako market leader v České republice, 

dvojka na Slovensku, dodává do dalších dvaceti evropských zemí. Ve společnosti se vše 

odehrává v týmech marketing-vývoj-redakce, obchod, výroba a ekonomika. Roční produkce 

přesahuje šest miliónů kusů. 

 

 Posláním společnosti je přinášet více inspirace, krásy a radosti do všedních dnů 

prostřednictvím kalendářů a diářů, 365 dnů v roce. Hodnotami ve společnosti jsou inovace, 

změna, spolehlivost a odlišnost ve všem, co dělají. 

 

 Společnost Helma 365 disponuje vlastním internetovým obchodem, který je určen pro 

B2B zákazníky. Internetový obchod se nalézá na adrese www.eshop.helma365.eu, kde je 

možné najít aktuální kolekci kalendářů a diářů, včetně všech aktualit. Pro přístup na tento 

internetový obchod je nutná registrace společnosti. 

  

5.2  Velkoobchod Gromnica 

 

 Velkoobchod Gromnica byl založen v roce 1997 se zaměřením na velkoobchodní prodej 

knih, kalendářů a diářů od předních evropských výrobců a nakladatelů. Jeho sortiment je 

dodáván nejen do sítí knihkupectví, papírnictví, reklamních agentur, ale i pro jednotlivce z řad 

soukromých klientů. 
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 Na přelomu roku 2009 a 2010 se společnost rozhodla založit svůj internetový obchod 

www.gromnica.cz. Tento internetový obchod je provázán s ekonomickým programem 

HELIOS tak, aby zaměstnancům plnění e-shopu a příjem objednávek maximálně usnadnil 

práci. V tomto obchodě jsou nabízeny produkty nejen z řad kalendářů a diářů, ale jeho 

součástí jsou i reklamní předměty. Kalendáře a diáře patří k hlavní činnosti a reklamní 

předměty slouží jako doplněk celkové nabídky. Internetový obchod je určen pro zákazníky 

nejen z řad klientů B2B, ale i B2C. 

 

6. ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTOJŮ IM VE SPOLEČNOSTI 

  

6.1  Charakteristika trhu v reprografickém průmyslu 

 

 Reprografický trh je velice specifický s úzkými vazbami mezi jednotlivými články tohoto 

řetězce. Součástí tohoto řetězce jsou velkoobchody, maloobchody, firemní zákazník, reklamní 

agentury a koncoví zákazníci (viz. obrázek č. 3). 

 

 Velkoobchod můžeme nazvat obchodem, který je prováděný ve velkém či větším 

měřítku. Konkrétně v našem případě bylo zboží původně dodáváno pouze mezi firemní 

klienty a reklamní agentury. S připojením internetového obchodu www.gromnica.cz se tento 

trh rozšířil i pro koncové zákazníky. 

 

 Velkoobchod Gromnica pak nejčastěji zásobuje jiná velkoobchodní zařízení (např. 

reklamní agentury) nebo maloobchodní síť. V maloobchodě je způsob prodeje zpravidla 

menšího objemu zboží konečnému zákazníkovi. Jde o obchod v malém měřítku. Za 

konečného zákazníka pak můžeme považovat fyzickou nebo právnickou osobu, která 

nakupuje pro své vlastní využití. Konečný zákazník tedy odebrané kalendáře a diáře pouze 

tzv. spotřebovává. 

 

 Reklamní agenturu můžeme považovat za společnost, která se specializuje na produkci 

kreativních konceptů a materiálů, tudíž nespotřebovává, ale připravuje pro další použití 

(potisk, výšivka). Jejími zákazníky bývají zpravidla firemní klienti. 
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 Mezi firemní klienty patří ti zákazníci, kteří kalendáře a diáře opatří potiskem svého 

firemního loga. Takto upravené kalendáře a diáře dále využívá buď pro svou prezentaci anebo 

jako dárek pro své zákazníky a zaměstnance. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Charakteristika trhu 

 

 

6.2  Představení kolekce kalendářů a diářů společnosti Helma 365 

 

 Kolekci kalendářů a diářů od společnosti Helma 365 s.r.o. jsem si vybral kvůli její 

ucelené nabídce. Společnost má redakční a vývojový tým, který sleduje a utváří nové trendy, 

díky kterým jejich výrobky patří k nejvyhledávanější a nejprodávanější na trhu. 

 

 V dalších kapitolách se budeme zabývat pouze výrobky této společnosti, které podrobíme 

detailnímu rozboru v rámci internetového marketingu, a to za pomoci internetových stránek 

www.gromnica.cz. 

 

 

 Kolekci kalendářů a diářů můžeme rozdělit: 

 Nástěnné kalendáře - kvalitní nástěnný kalendář je ideálním reklamním 

předmětem, který tvoří nejenom funkční dekoraci, ale po přítisku loga i jako 

Výrobce 

Reklamní agentura Firemní zákazník 

Firemní zákazník 

Velkoobchod 

Maloobchod Firemní zákazník Reklamní agentura 

Koncový zákazník Firemní zákazník 
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výborná prezentace společnosti. Nástěnné kalendáře nabízejí široký výběr motivů, 

formátů a provedení. 

 

  Rozlišují se čtyři základní druhy nástěnných kalendářů: 

1. Exlusive Edition - tento typ kalendářů je do detailu dokonale zpracován. Na 

každý tento kalendář je použit výběrový materiál a exkluzivní fotografie. 

Tvoří unikátní design s akcentem na novinky. Cenové rozpětí exklusivních 

kalendářů je od 209 do 279 Kč bez DPH. 

2. Standard - jedná se o léty prověřenou kolekci. Důraz kladen na vysokou 

kvalitu, pestrost témat, formátů a trendový design. Cenové rozpětí 

Standardních kalendářů je od 119 do 229 Kč bez DPH. 

3. Economy - kolekce Economy nabízí za výjimečně příznivou cenu vysokou 

kvalitu. Pro ekonomickou řadu je jednoduše použita nižší gramáž papíru a 

větší distribuční balení. Cenové rozpětí Economy kalendářů je od 99 do 109 

Kč bez DPH. 

4. LP kalendáře - tzv. čtvercové, velice populární kalendáře, které obsahují 

svátky evropských zemí a barevné samolepky s piktogramy, díky nímž se dají 

zaznamenat klíčové události bez nutnosti psaní. Cenové rozpětí Standardních 

kalendářů je od 119 do 229 Kč bez DPH. 

 

 Stolní kalendáře - Stolní kalendáře spojují všechny vlastnosti, které při 

každodenním životě potřebujete. Jsou praktické, zároveň elegantní, a to ve všech 

kolekcích. Stolní kalendáře zaručují dokonalý přehled o každodenním 

harmonogramu. 

 

  Rozlišují se dva základní druhy stolních kalendářů: 

1. Standard - léty prověřená tradice. Vysoká kvalita po všech stránkách, 

pestrost témat, formátů a trendový design. Cenové rozpětí Standardních 

stolních kalendářů se pohybuje od 59 do 79 Kč bez DPH. 

2. Practic - série stolních kalendářů určená pro evidenci profesionálních 

povinností, která přináší pestrou paletu pracovních kalendářů. Jsou rozděleny 

do čtyř tematických skupin (obrázkové, bezobrázkové, designové a 

humoristické) a tří úrovní (základní - nejvyšší). Cenové rozpětí Practic 

stolních kalendářů se pohybuje od 28 do 69 Kč bez DPH. 
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 Diáře - diář nás provází na každém kroku. Proto je důležité jak jeho vnější 

zpracování, tedy forma a kvalita použitých materiálů, tak i zpracování obsahu, které 

by mělo podporovat osobnost svého majitele.  

 

Rozlišují se tyto základní druhy diářů: 

1. Koženkové diáře - v této kolekci diářů najdete reprezentativní manažerské 

diáře v klasickém provedení, stejně jako originální výrobky inspirované 

současnými trendy. Je možné vybírat ze tří základních vzhledů diáře: 

a) Avangarde Line - řada originálních diářů pro každého, kdo klade důraz 

na svou individualitu. Cenové rozpětí této řady se pohybuje od 119 do 

229 Kč bez DPH dle typu a velikosti diáře. 

b) Classic Line - tato řada ctí tradiční pojetí diářů. Vychází z něj i barevné 

odstíny imitace kůže, doplněné vnitřními stránkami sněhově bílého 

nebo pergamenového odstínu papíru. Tato řada diářů je chápána jako 

reprezentativní, a tak v rukách svého majitele i působí – příjemně a 

solidně. Cenové rozpětí této řady se pohybuje od 59 do 219 Kč bez 

DPH dle typu a velikosti diáře. 

c) Pop Line - řada moderních diářů v módních barvách. Barevná paleta 

letošní kolekce vychází z nejpoužívanějších firemních barev. V 

kombinaci se zvolenými materiály, které umožňují snadnou aplikaci 

loga, zaručuje jistou volbu. Cenové rozpětí této řady se pohybuje od 79 

do 189 Kč bez DPH dle typu a velikosti diáře. 

 

2. Kapesní diáře - lze je charakterizovat jako: malé, lehké, pohodlné. Vejdou se 

do každé tašky a kabelky. Plní funkci efektivního plánovače zejména pro 

nepracovní aktivity a volný čas. Mezi tuto kolekci diářů patří: 

a) Torino - tradiční celoplastové provedení kapesních diářů, které zahrnuje 

šest barevných odstínů. V této řadě je možné volit ze dvou variant, buď 

měsíční nebo čtrnáctidenní. Cenové rozpětí je od 22 do 32 Kč bez DPH. 

b) Milano - velmi oblíbená verze kapesních diářů s patentovaným 

průhledným pruhem na obálce. Plochu pod průhlednou částí plastového 

obalu je možné snadno potisknout nebo pod obal vložit fotografii a 

vytvořit si tak vlastní obálku. V této řadě je možné volit ze dvou 
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variant, buď měsíční, nebo čtrnáctidenní. Cenové rozpětí je od 35 do 49 

Kč bez DPH. 

c) Genova - kapesní diář s celoprůhlednými deskami. Lesklý plast 

zdůrazňuje atraktivní grafické motivy a moderní barvy. V této řadě je 

možné volit ze dvou variant, buď měsíční, nebo čtrnáctidenní. Cenové 

rozpětí je od 49 do 69 Kč bez DPH. 

d) Napoli - oblíbený laminovaný povrch, příjemný na dotek, přinášíme ve 

zbrusu nové grafické úpravě. Vedle grafických motivů v moderních 

barvách je možné si i vybrat jednobarevné designy. V této řadě je 

možné volit ze dvou variant, buď měsíční, nebo čtrnáctidenní. Cenové 

rozpětí je od 25 do 35 Kč bez DPH. 

3. Flexies diáře - diáře Flexies byly stvořeny pro městský styl života, rušný a 

barevný, plný událostí a změn. Barvy Flexies jsou vytvořeny podle 

současných módních trendů. Mohou se tak stát přirozeným doplňkem. 

Cenově se pohybují od 179 do 209 Kč bez DPH, záleží na formátu diáře. 

4. Poketto diáře - Poketto™ přicházejí na trh s novým konceptem: jsou ušité na 

míru různým skupinám uživatelů. Ženám, cestovatelům, studentům. Cena je 

stanovena na částku 249 Kč bez DPH a je možné vybírat z 3 druhů a několika 

barev. 

5. Twins diáře - Kolekce Twins™ nabízí širokou škálu stylů, přehledně 

rozdělených do sérií. Série Frosted vyniká plastovými deskami, série Design 

přináší pro změnu desky papírové. Na výběr jsou série barevné, fotografické i 

grafické, layout buď s kalendářem, nebo jako linkovaný blok. Zbývá zvolit 

jeden ze dvou oblíbených rozměrů. Diář je možné zakoupit od 109 do 149 Kč 

bez DPH.   

 

 Novoročenky - novoročenky vyjadřují pocit, že Vaší společnosti záleží na 

klientech a obchodních partnerech. Originální osobní přání potěší každého 

obdarovaného a zajistí pocit výjimečnosti. Cena je v rozmezí od 9 do 29 Kč bez 

DPH. 
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6.3  Analýza trendů v reprografickém průmyslu 

 

 Předpokládalo se, že s příchodem nových a moderních technologií klesne zájem o 

klasické knižní diáře a kalendáře. Tato vize se nepotvrdila a prodej kalendářů se mírně 

navýšil. Předpokládáme, že za zvýšením prodeje může být jiný pohled zákazníků na 

kalendáře. Spousta zákazníků už nebere kalendář jenom z praktického hlediska, ale stále 

častěji ho využívá jako designový doplněk svých kanceláří nebo obydlí. Poptávka po 

praktických diářích, které jsou vždy při ruce, když si potřebujeme zaznamenat důležitou 

schůzku, je stále stejná a prodej se stabilizoval. 

 

 Kapesní diáře jsou standardně vyráběny ve formátu A5. V posledních letech ale získávají 

na popularitě diáře kompaktních rozměrů, které jsou lehčí a bez problémů se vejdou do 

kabelky nebo do větší kapsy. Na tento trend reaguje i společnost Helma 365. V její nabídce 

najdete kompaktnější luxusní diáře o rozměrech 90 x 140 a 138 x 85 mm.   

 

 Pro vyznavače moderního a příjemného designu je připravená novinka v podobě diáře 

Flexies, který je možné si pořídit s denním nebo týdenním kalendáriem. Barvy Flexies jsou 

vytvořeny podle současných módních trendů. Mohou se tak stát přirozeným doplňkem. Je 

příjemné, když můžete barvu diáře sladit se svým stylem. 

 

 Poslední dva roky velice roste poptávka po nadstandardních službách. Pro efektivní 

propagaci společnosti už nestačí jenom logo vyražené na desky diáře, ale klienti vyžadují jistý 

druh originality. Zákazníkům je možné nabídnout několik variabilních prvků. Vybraný diář je 

možné nechat opatřit barevnými textilními záložkami s jakýmkoliv motivem, umístit logo na 

předsádku či na každou stránku diáře. Oblíbené jsou také vkládané listy s firemními obrázky 

nebo texty. V posledním roce stoupá individuální vlastní výroba diáře, kdy klient si vybere od 

desek až po velikost a typ kalendária. Společnost Helma 365 nabízí možnost sestavit si vlastní 

diář odpovídající vlastnímu stylu a značce. Možnost on-line sestavení vlastního diáře 

naleznete na internetové stránce www.helma365.eu/customizator-diaru. 
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6.4  Analýza internetového obchodu 

 

 Oficiální spuštění internetového obchodu bylo zrealizováno 5. 1. 2010. Analýzu 

internetového obchodu www.gromnica.cz provedeme v termínu od 5. 1. 2010 do 31. 12. 

2010. V tomto období byl obchod spuštěn zcela bez podpory internetového marketingu a 

veškeré data uvedené v tabulce 1 nejsou touto podporou ovlivněna. Tato analýza bude sloužit 

jako podklad pro výběr a aplikaci nástrojů internetového marketingu v následujícím roce, tj. 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

 

 

Tabulka č.1 Přehled návštěvníků z Google Analytics   

Přehled návštěvníků 

Návštěvy 17 809 

Absolutní unikátní návštěvníci 12 211 

Zobrazení stránek 131 582 

Průměrná zobrazení stránky 7,39 

Doba na webu 00:04:00 

Míra opuštění 40,49 % 

Nové návštěvy 68,53 % 

 

 

 Z tabulky č. 1 můžeme vyčíst, že v období od 5. 1. 2010 do 31. 12. 2010 navštívilo 

stránky www.gromnica.cz 17 809 lidí. Z tohoto počtu je 12 211 návštěvníků unikátních. Jako 

unikátního považujeme toho, který nenavštívil danou webovou stránku před vybraným 

časovým obdobím. Pokud návštěvník už dříve navštívil webové stránky, je pro naše výpočty 

zařazen do kategorie návštěvy. Pokud ne, návštěvník je zařazen do kategorie absolutní 

unikátní návštěvníci. Proto se v tomto přehledu návštěvníci, kteří se vrátili, počítají jen 

jednou. 

  

 Jeden z mnoha důležitých údajů je doba na webu. Udává nám, jakou průměrnou dobu 

zákazník strávil na internetovém obchodě.  
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 Další dva údaje nám ukazují, kolik zobrazení stránek připadá celkově a kolik průměrně 

na jednoho návštěvníka. Zobrazením stránky se rozumí načtení stránky prohlížečem. Metrika 

zobrazení stránek představuje celkový počet zobrazených stránek, tj. počítají se i opakovaná 

zobrazení jedné stránky. 

  

 Míra opuštění je procentuální hodnota návštěv jedné stránky nebo návštěv, při kterých 

uživatel opustil stránky již na vstupní stránce. Podle tohoto ukazatele můžete posuzovat 

kvalitu návštěv - vysoká míra opuštění zpravidla naznačuje, že vstupní stránky webu nejsou 

pro návštěvníky relevantní. Čím jsou vaše vstupní stránky přesvědčivější, tím více 

návštěvníků na nich zůstane a provede konverzi. V našem případě je hodnota tohoto údaje 

40,49%. 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Celkový přehled návštěvníků 

 

 Z obrázku č. 4 můžeme vyčíst průběh celkové návštěvnosti zákazníků. V průběhu od 

února do června je takřka neměnná. Zlom nastává až v 7. měsíci, kdy skoro lineárně 

návštěvnost vzrůstá až do 18. 12, kdy prudce klesá až do konce ledna. Celkový průběh 

návštěvnosti je dán druhem nabízeného sortimentu, tj. kalendáře a diáře. Jde o tzv. sezonní 

zboží, které se zařazuje do prodeje v průběhu měsíce května. Jeho prodej končí v prosinci. Po 

novém roce se stává takřka neprodejné. Během měsíce ledna a února dochází k posezonnímu 

výprodeji.  

 

6.4.1  Segmentace návštěvníků 

 

 Segmentace, česky členění, je proces, kterým se snažíme rozdělit „masu“ do skupin. 

V našem případě s několika požadavky - aby členové skupiny vykazovali co nejpodobnější 

znaky, např.: 
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 Geografické (z jakých krajů nejvíce návštěvníci přicházejí). 

 Demografické (typ zákazníka, velikost objednávky). 

 Postoje, hledané přínosy a zainteresovanost (značka a typ produktu). 

 

 Je celkem jasné, že segmentace napomáhá ideálnímu zacílení našeho marketingového 

snažení, potažmo předání a vstřebání daného reklamního sdělení. 

 

Tabulka č. 2 Přehled geografického rozmístění návštěvníků z Google Analytics   

Oblast Návštěvy 

Severomoravský kraj 5358 

Středočeský kraj 4579 

Jihomoravský kraj 2362 

Východočeský kraj 1071 

Severočeský kraj 1023 

Jihočeský kraj 951 

Hlavní město Praha 587 

Západočeský kraj 282 

 

 

 Největší podíl návštěvnosti je právě ze severní a jižní Moravy. Z tabulky č. 2 je to patrné. 

Můžeme vyčíst i působnost společnosti, jejíž sídlo je na severní Moravě, odkud přichází 

nejvíce zákazníků.   

 

     Doporučení společnosti je více se zaměřit na ostatní kraje. Zejména na západočeský  a 

především na hlavní město Prahu. I přes značnou síť konkurenčních společností, je zde 

největší předpoklad zisku nových klientů. Je to dáno především tím, že v této lokalitě se 

nachází největší koncentrace potencionálních zákazníků. 

 

 Jeden z dalších důležitých ukazatelů, je přehled zákazníků internetového obchodu, viz 

graf č. 1. Z tohoto grafu je zřejmé, že více jak 71% zákazníků internetového obchodu jsou 

koncoví zákazníci, kteří využívají kalendáře a diáře čistě pro své vlastní použití. Jedná se o 

objednávky bez potisků v celkové výši do 1000 Kč bez DPH.  
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 Menší částí jsou firemní klienti zaujímající 29% část. Jde především o menší firmy, 

nakupující kalendáře a diáře pro svoji vlastní potřebu, především jako dárek pro své 

zaměstnance. Větší část těchto objednávek tvoří zboží bez brandingu. 

 

 Graf č. 1 ukazuje především skladbu nových firemních a koncových zákazníků. Reklamní 

agentury a firmy, které s velkoobchodem Gromnica spolupracují, upřednostňují především 

osobnější komunikaci. Jejich zájem o nabízené zboží předchází zpravidla poptávka, teprve na 

základě zaslané poptávky se rozhodují, zda danou zakázku u této společnosti realizují. 

 

 Další kategorií jsou smluvní zákazníci, kteří nejsou v grafu č. 1 vůbec vyobrazeni. Tito 

zákazníci mají předem domluvené podmínky, za které nakupují nabízené zboží. Zpravidla se 

tyto podmínky domlouvají na začátku tzv. sezóny, většinou během měsíce května. Nejčastější 

formou objednávky u smluvních zákazníků bývá email a telefon.  

 

 

Graf č. 1 Přehled zákazníků internetového obchodu  

 

6.4.2  Cíle a cesty návštěvníků  

 

 V této kapitole se zaměříme především na znázornění a vysvětlení cestovního a cílového 

procesu zákazníka. Popíšeme si, jakým způsobem vstoupil, jak se choval a které produkty 

zákazníka nejvíce oslovily a vedly ke konverzi. 

29% 

71% 

Firemní zákazníci

Koncoví zákazníci
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Graf č. 2 Přehled zdrojů návštěvnosti zákazníků 

 

 Graf č. 2 nám ukazuje, jakým způsobem potencionální zákazníci přicházejí na 

internetový obchod. Jeden z nejvíce přístupů je návštěvnost z vyhledávání. Jako 

nejpoužívanější vyhledávač drtivě s více jak 77 % využití vede Seznam nad Googlem. 

Celkový přehled zdrojů vyhledávání je uveden v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č.3 Zdroj pro návštěvnost z vyhledávání 

Zdroj vyhledávání Návštěvy Návštěvy v % 

Seznam 9394 77,16 % 

Google 2586 21,24 % 

Search 95 0,78 % 

Bing 59 0,48 % 

Yahoo 40 0,33 % 

  

  

 Na třetím místě v přístupu na internetový obchod s více jak 13 % je návštěvnost 

z odkazujících stránek. V tabulce č. 4 jsou zobrazeny nejvyužívanější zdroje pro přístup na 

internetový obchod www.gromnica.cz. Jako první a nejvíce využívaný je firmy.cz, který je 

68,36% 

13,13% 

18,10% 

0,41% 

Návštěvnost z vyhledávání

Návštěvnost z odkazujících stránek

Přímá návštěvnost

Ostatní
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součástí nabídky společnosti Seznam. Na tomto odkazu má společnost Gromnica svůj profil. 

Druhý v pořadí je odkaz helma365.eu, kde odkazuje společnost Helma 365 na seznam 

partnerských velkoobchodů a reklamních agentur. Třetí nejvýznamnější je odkaz google.cz, 

ve kterém  se nachází profil společnosti. 

 

Tabulka  č. 4 Zdroj pro návštěvnost z odkazujících stránek 

Zdroj odkazujících 

stránek 
Návštěvy Návštěvy v % 

firmy.cz 622 26,4 % 

helma365.eu 366 15,53 % 

google.cz 142 6,03 % 

info-ostrava.cz 134 5,69 % 

redenge.cz 109 4,63 % 

heureka.cz 94 3,99 % 

 

 

 Druhý v pořadí v přístupu na internetový obchod je přímá návštěvnost. Mezi tyto 

návštěvy můžeme počítat všechny přístupy učiněné přímo zadáním URL adresy do 

adresového řádku prohlížeče internetu. V tabulce č. 5 uvádím seznam nejoblíbenějších 

vstupních stránek přímé návštěvnosti. 

 

Tabulka č. 5 Vstupní stránka z přímé návštěvnosti 

Vstupní stránka přímé 

návštěvnosti 
Návštěvy Návštěvy v % 

Hlavní stránka 2187 66,78 % 

/html/odkazy.html 130 3,97 % 

/diare/ 77 2,35 % 

/fotokalendare/ 57 1,74 % 

/stolni-kalendare/ 37 1,13 % 

/html/slevy-a-ceniky/ 29 0,89 % 
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 Při vizualizaci analýzy cílů na stránce z Google Analytics byly zjištěny skutečnosti, které 

jsou zaznamenané v tabulce č. 6. Návštěvy kategorií jsou vypočteny z celého úvodního 

portfolia stránek www.gromnica.cz.  

 

Tabulka č. 6 Vizualizace cílů na stránce 

Kategorie Návštěvy kategorií v % Nejvyhledávanější cíle 

Diáře 7,7 % Classic Line, Pop Line 

Fotokalendáře 6 % černé a bíle fotokalendáře 

Stolní kalendáře 4,4 % Stolní kalendáře Practic  

Nástěnné kalendáře 1,6 % 
Nástěnné kalendáře 

Economy 

Novoročenky 1 % Novoročenky 

Case Logic, Reklamní 

předměty, výprodej a atd. 
2 % Case Logic 

 

 

 Z celkového počtu návštěv úvodní stránky internetového obchodu, připadá na konkrétní 

kategorie z řad produktů 22,7 %. Mezi ostatní kategorie lze např. uvést: 

 Hlavní stránka 20 % 

 Kontakty 7,5 % 

 Hlavní banner 5 % 

 Katalogy 1,6 % 

 Novinky 0,4 % 

 Služby 0,4 % 

 O nás 0,3 % 

 

 

6.5  Stanovení cílů a klíčových výsledků 

 

 Za jeden z nejdůležitějších obecných cílů jsme si stanovili zvýšení návštěvnosti, které 

povede ke konverzi. V našem případě k nákupu kalendářů a diářů. Tento proces nákupu 

považujeme za klíčový výsledek. 
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 Hlavní cíle společnosti byly stanoveny: 

 Zvýšení návštěvnosti internetového obchodu www.gromnica.cz. 

 Snížení míry opuštění. 

 Zaměřit se na potencionální zákazníky ze západočeského kraje a Prahy. 

 Optimalizace návštěvnosti z vyhledávání. 

 Propagace za pomoci společnosti Google. 

 Koncentrovat provázanost odkazujících stránek. 

 Zaměření internetového obchodu na stěžejní produkty (kalendáře a diáře). 

 

 Součástí cílů musí být i výsledky, mezi ty stěžejní patří: 

 Zvýšení zisku. 

 Z nového zákazníka získat zákazníka stálého. 

 Spokojenost zákazníků. 

 

 

7. NÁVRH OPTIMÁLNÍ SKLADBY NÁSTROJŮ IM PRO 

    SPOLEČNOST 

 

 Jedním z nejdůležitějších kroků při výběru nástrojů internetového marketingu je jejich 

optimální skladba. Ne všechny nástroje vedou k daným vytyčeným cílům a výsledkům. 

V následující kapitole se zaměříme na výběr nástrojů internetového marketingu, jejich 

optimální skladbu a následnou aplikaci.  

  

7.1  Výběr nejefektivnějších nástrojů internetového marketingu 

 

SEO - Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače: 

 Kvalitní a unikátní obsah. 

 Používání titulků, nadpisů a popisů.  

 Krátká a neměnná URL adresa. 

 Budování zpětných odkazů. 

 Mapa webu. 

 Správné používání souboru robots.txt. 
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SEM - Search engine marketing - marketing ve vyhledávačích: 

 PPC kampaně 

 bannery 

 katalogy firem 

 

Přímý marketing: 

 katalogový prodej 

 E-mailing 

 

Věrnostní program: 

 kombinované věrnostní programy. 

 

7.2  Optimalizace marketingu v oblasti vyhledávačů 

 

 Optimalizace pro vyhledávače se skládá ze dvou částí procesu. Za prvé si musíme zjistit, 

která klíčová slova chceme, aby stály za zvýšení hodnoty našich stránek. Tato klíčová slova 

nemusí být vždy ty, které si často představujeme. Z podrobné analýzy pak můžeme určit 

výběr klíčových slov, která nám poskytnou pozitivní ROI. 

 

 Jakmile dojde k zúžení výběru klíčových slov, je nutné tato slova aplikovat na naše 

stránky tak, aby velké vyhledávače, jako Google a Seznam věděly, že na tato klíčová slova 

musí zobrazit naši konkrétní internetovou prezentaci, internetový obchod www.gromnica.cz. 

Existuje více než 200 různých atributů na stránku, která budou mít přímý vliv na naše 

hodnocení vyhledávačů, takže umístění klíčových slov na správných místech, ve správném 

množství, je velmi důležité.  

 

Tabulka č. 7 Přehled klíčových slov návštěvnosti z Google Analytics.  

Klíčové slovo Počet návštěv 
Podíl z celkového počtu v 

% 

diáře 1074 8,82 % 

fotokalendáře 629 5,17 % 

gromnica 608 4,99 % 

diář 523 4,30 % 
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kalendář 505 4,15 % 

kalendáře 391 3,21 % 

kalendáře Beskydy 207 1,7 % 

stolní kalendáře 191 1,57 % 

case logic 172 1,41 % 

diare 138 1,13 % 

 

  

 V tabulce č. 7 máme uveden soupis klíčových slov, na které návštěvníci poukazovali ve 

vyhledávačích. Pomocí těchto slov pak došlo k zobrazení internetové prezentace. Je důležité 

si předem nastavit, která klíčová slova pro SEO optimalizaci vybereme. Z pohledu činnosti 

společnosti je celkový prodej tvořen z více jak 80 % prodejem kalendářů a diářů. Vzhledem 

k tomuto faktu doporučuji zaměřit se na tato klíčová slova: 

 kalendář, kalendáře 

 diář, diáře.   

 

 Z tabulky č. 7 při součtu těchto slov, získáme celkovou návštěvnost pro slova diář/diáře 

13,12 % a kalendář/kalendáře 7,36 %. Při součtu těchto dvou nejvýznamnějších klíčových 

slov se dostaneme na celkovou výši 20,48%. Vzhledem k tomuto údaji, který by měl 

vystihovat hlavní činnost společnosti, je jeho výše poměrně malá. Proto doporučuji se při 

optimalizaci vstupní stránky a SEO, zaměřit na klíčová slova kalendář, kalendáře/diář, diáře. 

Především na slova kalendář/kalendáře, která zaujímá nejmenší část. 

 

7.3   Optimalizace vstupní stránky a SEO 

 

7.3.1  Kvalitní a unikátní obsah  

 

 Obsah webových stránek není tvořen pouze textem, ale jde o kombinaci textů, obrázků 

popřípadě videa a zvuku. V našem případě má text spíše informativní charakter a je vnímán 

až poté, co uživatel zrakem posoudil, zda zůstane, nebo odejde jinam.  

 

 Prvním a nejdůležitějším úkolem byla vizualizace úvodní stránky, tak, aby zaujala a byla 

příjemná. Smyslem utváření designu úvodní stránky byla jednoduchost bez přehnaných 
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upoutávek na dané produkty. Byl vytvořen atraktivní design za pomoci kombinaci příjemných 

barev a jednoduchého orientačního menu. 

 

 Pro správnou optimalizaci textu pro SEO vyhledávače je nutné správné umístění 

klíčových slov na stránce a text v odkazech. Optimalizovali jsme každou stránku na konkrétní 

slova uvedené v kapitole 7.2.. Dojde tak k lepšímu využití dané stránky. Další možností je 

vložení klíčových slov (v textu) do skupin produktů, Tuto úpravu internetového obchodu 

umožňuje jeho samotná administrace. Obecně takto naoptimalizovaný text doporučujeme 

umístit pokud možno co nejvýše, díky tomu mu daný vyhledávač přiřadí vyšší relevanci. 

   

7.3.2   Používání titulků, nadpisů a popisů  

 

 Titulek stránky je považován za klíčový při SEO optimalizaci. Vyhledávač dostává jeho 

prostřednictvím první informaci o tom, co se na této stránce nachází. Dle kategorie byly 

upraveny i nadpisy a titulek.  

 

 Náhled titulku úvodní stránky www.gromnica.cz: 

<title>GROMNICA Kalendáře a diáře - Velkoobchod, Reklamní předměty a služby</title>. 

 

 Veškeré titulky byly nastaveny tak aby nepřekračovaly maximální délku 65 znaků. 

Veškeré znaky navíc nejsou ve výsledcích vidět a s ohledem na uživatele je lepší mít titulek 

kratší. 

 

7.3.3   Krátká a neměnná URL adresa  

 

 V dnešní době může být název domény prakticky libovolný. Obsah klíčových slov v ní 

obsažených nemá z hlediska SEO téměř žádný význam. Prakticky jde o to, aby byla dobře 

zapamatovatelná pro zákazníka. Pokud se zaměříme na doménu www.gromnica.cz, tak 

zjistíme, že samotný název obsahuje jméno majitele společnosti. Důvodem tohoto názvu je 

dlouhotrvající vztah majitele k reprografickému průmyslu, kde je již v povědomí zákazníků a 

obchodních partnerů. 
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 Dalším důležitým krokem je vhodné přepsání URL adresy v kategorii a podkategorii. 

Součástí každého SEO optimalizace je vždy vytvoření „cool URL adresy“, takže přepsání 

dynamických adres na statické.  Internetová společnost Google, jeho Googlebot má trochu 

problémy s dynamickými parametry, ale spíš se vždy přepisuje hlavně k vytvoření adresy 

obsahující kvalitní klíčová slova. 

 

 Jako příklady změny si můžeme uvést: 

Původní tvar: 

http://www.gromnica.cz/diare/barevne-provedeni/cerne-diare/   

 

Nový tvar: 

http://www.gromnica.cz/diare/diare-dle-barvy/cerne-diare/ 

 

7.3.4   Budování zpětných odkazů  

 

 Budování zpětných odkazů (linkbuilding) jsme zcela ponechali v režii společnosti 

REDENGE solutions s.r.o., které po technické stránce spravuje internetové stránky 

www.gromnica.cz. Zpětné odkazy se nepoužívají jenom oboustrannou formou, ale i velmi 

často se mění třístrannou. Odkazuje se na jeden web, zatímco se zpětný odkaz nachází na 

zcela jiném webu, na který neodkazuje náš. Jde především o snahu, aby vyhledávač takovému 

odkazu přiřadil větší důležitost, neboť se jeví, jako odkaz jednosměrný (linkbating). 

 

7.3.5   Mapa webu  

 

 Mapa stránek byla utvořena tak, aby se v nich návštěvník neztrácel a byla pro něj 

přehledná.   

http://www.gromnica.cz/html/mapa-stranek.html 

 

7.3.6   Správné používání souboru robots.txt 

 

 Soubor robots.txt omezuje přístup robotů vyhledávačů, které prochází web, na vaše 

stránky. Tito roboti pracují automaticky a před přístupem na jednotlivé stránky webu 

kontrolují, zda neexistuje soubor robots.txt, který by jim bránil v přístupu na určité stránky. 
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Po zvážení výhod a nevýhod pro zapojení externí společnosti byly veškeré tyto úpravy 

ponechány a prováděny společností REDENGE solutions s.r.o., která internetové stránky 

www.gromnica.cz vytvořila. 

  

7.4   Optimalizace placeného vyhledávání SEM 

 

7.4.1   PPC kampaně 

 

 PPC kampaně jsou určeny pro cílenou reklamu tak, aby webové stránky navštěvovali ti 

správní lidé. Pomocí Google Adwords je možné řídit konkrétní kampaně. Hlavním 

předmětem PPC je přesně specifikovat cíl, který chceme dosáhnout. V našem případě, chceme 

dosáhnout větší návštěvnosti na klíčová slova typu kalendáře/diáře. Důležité bylo nastavení 

ceny, jakou jsme ochotni zaplatit. 

 

 Google AdWords bylo nastaveno na dvě stěžejní slova „kalendáře a diáře“. Jako 

maximální částka, kterou jsme ochotni zaplatit za kliknutí v reklamní sestavě byla nastavena 

1,- Kč za každé klíčové slovo. Průměrná částka, kterou jste ochotni každý den utratit za 

kampaň obsahující tato klíčová slova byla stanovena částka 50,- Kč za každé slovo. 

 

Tabulka č. 8  Odhad provozu Google AdWords na vybraná klíčová slova  

Klíčové 

slovo 

Odhadovaná 

prům. CPC 

(CZK) 

Odhadovaná 

pozice 

reklamy 

Odhadovaný 

počet 

kliknutí za 

den 

Odhadovaná 

cena za den 

(CZK) 

Místní objem 

vyhledávání za 

měsíc 

kalendáře 0,34 1,8 37,28 12,78 135 000 

diáře 0,28 1,07 8,19 2,29 14 800 

 

  

 V tabulce č. 8 máme předběžnou kalkulaci propagace pomocí Google AdWords na námi 

vybraná klíčová slova. Není možné předem stanovit, kolik bude stát kliknutí na reklamu, 

veškeré tzv. kliknutí jsou prováděny pomocí aukce na konkrétní klíčové slovo. Je možné 

nastavit pouze maximální částku za kliknutí a maximální cenu za den. Pozice reklamy při 
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dané ceně není dopředu známá a nelze ji garantovat. Při každém hledání se pozice reklamy 

mění v čase a přepočítává. Vyhodnocení výkonnosti provedeme pomocí Google Analytics.  

 

7.4.2   Bannery 

 

 Dříve velice využívané, ale v dnešní době tento trend již pomalu upadá. Banner jako 

forma propagace využívá společnost Gromnica výhradně na svých stránkách. Tuto formu 

reklamy využívá společnost k propagaci konkrétního produktu. V našem případě po celou 

dobu byly propagovány čtyři produkty společnosti Helma 365. V prvním případě se jednalo o 

diář Tinta, který nabízel nejlepší poměr cena/výkon. Poslední tři produkty byly z řad 

kalendářů, jednalo se o stolní, nástěnný a tříměsíční kalendář. Na každý produkt byl připraven 

samostatný banner, který spolu se zbožím byl propagován i se službou jako potisk, či ražba. 

 

7.4.3   Katalogy firem 

 

 Jedná se o nejjednodušší způsob jak efektivně a v podstatě zadarmo prezentovat vlastní 

společnost. Registrace společnosti Tomáš Gromnica byla provedena mezi ty nejznámější 

katalogy v ČR. Jako příklad můžeme uvést: 

 www.firmy.cz 

 www.topkontakt.idnes.cz 

 www.hledat.cz 

 www.firmy.tiscali.cz 

 www.aaapoptavka.cz 

 www.firmy-ostrava.eu. 

 

7.5.  Přímý marketing 

 

7.5.1  Katalogový prodej 

 

 Společnost s každoroční pravidelností rozesílá nabídku zboží prostřednictvím tištěných 

katalogů s vlastní přebálkou na adresy potencionálních a existujících zákazníků z řad 

firemních zákazníků. Se smluvními partnery je předem domluven počet odběru nepotištěných 

katalogů, tak, aby mohli dále nabízet svým klientům. V rámci úspor a šetření životního 
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prostředí se tištěné katalogy doplnily o katalogy internetové. Klientům, kteří nevyžadují 

tištěné katalogy je v  rámci propagace odkazováno na internetové stránky 

http://www.gromnica.cz/html/katalogy/, kde je možné najít nejenom katalogy kalendářů a 

diářů, ale i ceníky a katalogy reklamních předmětů. Na vyžádání společnost zasílá kompletní 

katalogovou nabídku včetně všech ceníků a služeb na DVD.  

 

 Dříve se katalogy rozesílaly formou neřízené propagace. Bez předem daných kritérií se 

vybrali potencionální klienti a těm se katalogová nabídka zaslala. Po vyhodnocení této formy, 

byla předem nastavena kritéria pro výběr zákazníků. Takto vybraní zákazníci jsou předem 

osloveni buď telefonicky anebo emailem, pokud projeví zájem o danou nabídku, katalogy se 

jim zašlou.  

 

 Zavedením internetových stránek a eshopu, kde je možné shlédnout veškerou nabídku 

společnosti, došlo k úbytku rozesílání katalogové nabídky. Na těchto stránkách je každý 

produkt detailně popsán, obsahuje galerii fotografií a doporučení pro vhodný branding. Ve 

své podstatě se nám podařilo udělat z internetových stránek takový multimediální katalog, 

který neslouží jen jako prezentace, ale je možné z něho i nakupovat. 

 

7.5.2   E-mailing 

 

 E-mailing je stále nejen nejvíce využívanou formou komunikace ve společnosti. Převážně 

se používá jako forma poptávka - objednávka - potvrzení - odeslání. Velkoobchod Gromnica 

minimálně využívá potenciál E-mailingu jako nástroj přímého marketingu. Doporučujeme se 

především zaměřit na Newslettery a Promo e-maily. 

 

 Rozesílání Newsletteru upevníme vztah se stávajícími klienty, kterým je možné předat 

informace o novinkách z řad produktů, nových technologií a služeb. Tyto informace pak 

můžou přesvědčit zákazníka o návštěvě internetové stránky, která může vést k nákupu. 

 

 Mezi další nástroj E-mailingu bychom rádi doporučili rozesílat promo e-mail. Tento e-

mail by měl obsahovat informace o aktuálních nabídkách, slevách a zvýhodněných 

produktech. Za cílové skupiny tohoto emailu jsou považovány především reklamní agentury a 

větší firemní zákazníci. Do této zprávy doporučujeme vkládat odkazy na konkrétní produkt, 
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na který by měl uživatel kliknout a dostat se tak na stránku s nabídkou. Je nutné správně 

nabídku zacílit a kvalitně připravit. 

 

7.7   Věrnostní program 

 

 Pro stávající a nové firemní klienty je nastaven systém slev a bonusů. Věrnostní program 

je rozdělen na dvě cenové strategie. Mezi první patří firemní a koncoví zákazníci. Pro tyto 

zákazníky je určena tabulka č. 9. Do druhé skupiny patří maloobchody, reklamní agentury a 

smluvní partneři. Tady se cenová politika předem domlouvá a je předem jasné s jakou slevou 

bude daný partner po celý rok odebírat zboží. 

 

 Objemové slevy v tabulce č. 9 se vztahují na celkový obrat vytvořený u naší firmy 

(obraty se každoročně sčítají). Obrat se počítá z fakturové částky bez DPH. 

 

Tabulka č. 9 Tabulka objemových slev  

OBJEMOVÁ 

SKUPINA 

CELKOVÝ ODBĚR VE 

FAKTURAČNÍCH CENÁCH 

BEZ DPH 

KALENDÁŘE A 

DIÁŘE 

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY (včetně 

kalendářů a diářů z tohoto 

katalogu) 

1 0 - 9.999 20% 0% 

2 10.000 – 24.999 25% 2% 

3 25.000 – 49.999 28% 4% 

4 50.000 – 99.999 30% 6% 

5 100.000 – 149.999 31% 7% 

6 150.000 – 199.999 32% 8% 

7 200.000 – 249.999 33% 9% 

8 250.000 – 299.999 34% 10% 

9 300.000 – 399.999 35% 10% 

10 400.000 a více Individuální Individuální 

 

 

 Pro úplně nové klienty jsme připravili nejen systém objemových slev, ale i nově možnost 

dosáhnout na vyšší slevu za pomoci objednání většího počtu kusů. V tabulce č. 10 je uveden 

rozsah slev pro danou výši odebraných kusů. Jako velkou výhodu vidíme v možnosti 
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kombinovat tabulku č. 9 a č. 10. Slevy se nesčítají, ale ve fakturaci  bude zákazníkovi 

přiznaná vždy z množstevní a objemové slevy ta vyšší.  

  

Tabulka č. 10 Tabulka množstevních slev 

POČET KUSŮ OD TIPU KALENDÁŘE, DIÁŘE REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 

od 0 ks. 20% 0% 

od 100 ks. 25% 1% 

od 200 ks. 30% 2% 

od 300 ks. 31% 3% 

od 400 ks. 32% 4% 

od 500 ks. 33% 5% 

od 700 ks. 34% 6% 

od 1000 ks. 35% 7% 

od 1500 ks. 36% 8% 

od 2000 ks. 37% 9% 

od 2500 ks. 38% 10% 

od 3000 ks. 39% 11% 

od 5000 ks. 40% 12% 

  

 

 Množstevní slevy jsou uvedeny přímo v detailu produktu, klient pak hned vidí, na jakou 

aktuální slevu dosáhl. Na obrázku č. 5 je demonstrován výběr 300 ks, kde se automaticky 

přepočítá cena s dosáhnutou slevou. V našem případě z původních 149 Kč bez DPH, po 32% 

slevě na částku 101,32 Kč bez DPH.  
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Obrázek č. 5 Celkový přehled návštěvníků 

 

 

8. MĚŘENÍ A PREZENTACE EFEKTIVITY NÁSTOJŮ IM 

 

 V této kapitole se budeme zabývat  vyhodnocením a prezentací cílů a výsledků aplikace 

nástrojů internetového marketingu. Po důkladné analýze, která proběhla v období od 5. 1. 

2010 do 31. 12. 2010, následovala aplikace vybraných nástrojů internetového marketingu. 

Realizace optimalizace internetových stránek byla provedena následující rok, tj. v období od 

1. 1. 2011 do 31. 11. 2011. V následující kapitole si představíme výsledky optimalizace. 

 

8.1  Vyhodnocení pomocí Google Analytics 

 

 Výběr klíčových slov (kalendář, diář, kalendáře, diáře) představující hlavní činnosti 

společnosti byl vyhodnocen jako velmi pozitivní, viz tabulka č. 11. Pomocí těchto slov došlo 

k celkovému navýšení návštěv internetového obchodu o 26,38 %, přístup absolutních 



 

 

47 
 

unikátních návštěvníků o 24,9 %, celkové zobrazení stránek o 17,96 % a průměrná doba na 

webu o 2,91 %. Naopak pokles hodnot jsme zaznamenali u průměrného zobrazení stránek o 

6,63 %.  Tento úbytek je způsoben zjednodušením internetového obchodu. Zákazník nemusí 

tzv. klikat na tolik stránek, aby například dokončil objednávku.   

 

 Míra opuštění zaznamenala pokles 0,16 %. Dá se předpokládat, že s nárůstem návštěv 

může docházet i k nechtěným přístupům na web (obsah stránek nekoresponduje s požadavky 

návštěvníka). Pokles nových návštěv o 2,02 % přikládáme vracejícím se zákazníkům.  

  

Tabulka č. 11 Porovnání návštěvníků 

Přehled 

návštěvníků 
2010 2011 Rozdíl v % 

Návštěvy 17 809 22 508 + 26,38 % 

Absolutní unikátní 

návštěvníci 
12 211 15 252 + 24,9 % 

Zobrazení stránek 131 582 155 226 + 17,96 % 

Průměrná zobrazení 

stránky 
7,39 6,9 -6,63 % 

Doba na webu 00:04:00 00:04:07 + 2,91 % 

Míra opuštění 40,49 % 40,3 % - 0,16 % 

Nové návštěvy 68,53 % 66,51 % - 2,02 % 

 

 

 Společnosti bylo doporučeno se zaměřit na západočeský kraj a především na hlavní 

město Prahu. I přes značnou síť konkurenčních společností se podařilo prorazit. Celkový 

počet návštěv internetového obchodu vzrostl o více jak 240 % v západočeském kraji a o 

589,26 % v hlavním městě. Za tento nárůst může vhodný výběr řízené propagace. Podle 

zadaných kritérií byli vybráni z požadovaných oblastí potencionální klienti. Takto vybraní 

zákazníci se oslovili emailem, telefonicky a poté jim byla zaslaná přímo na míru upravená 

nabídka. V tabulce č. 12 je uveden soupis rozmístění návštěvníků. 
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Tabulka č. 12 Porovnání geografického rozmístění návštěvníků 

Oblast Návštěvy 2010 Návštěvy 2011 Rozdíl v % 

Severomoravský kraj 5358 5943 + 10,91 % 

Středočeská kraj 4579 4789 + 4,58 % 

Jihomoravský kraj 2362 2104 - 10,92 % 

Východočeský kraj 1071 1280 + 19,51 % 

Severočeský kraj 1023 1200 + 17,3 % 

Jihočeský kraj 951 1400 + 47,21 % 

Hlavní město Praha 587 3459 + 589,26 % 

Západočeský kraj 282 678 + 240,42 % 

 

 

 Tabulka č. 13 je výsledkem placeného vyhledávání SEM. Pomocí Google Adwords se 

řídily konkrétní kampaně na klíčová slova kalendáře a diáře. Hlavním předmětem PPC 

kampaně bylo zvýšit návštěvnost na internetovém vyhledávači společnosti Google. V našem 

případě bylo navýšení o více jak 255%. I přes úbytek na přístupu z vyhledávače společnosti 

Seznam, je tento výsledek velice pozitivní. 

 

Tabulka č. 13 Porovnání zdrojů návštěvnosti z vyhledávání 

Zdroj 

vyhledávání 

Návštěvy 

2010 

Návštěvy v 

% 

Návštěvy 

2011 

Návštěvy v 

% 
Rozdíl v % 

Seznam 9394 77,16 % 7802 52,62 % - 16,95 % 

Google 2586 21,24 % 6618 44,63 % + 255,92 % 

Search 95 0,78 % 322 2,17 % + 338,95 % 

Bing 59 0,48 % 56 0,38 % - 5,08 % 

Yahoo 40 0,33 % 13 0,09 % - 67,5 % 

 

 

 I přes navýšení aktivního přístupu k registraci do nových katalogů firem došlo ke snížení 

přístupů z těchto internetových stránek. Předpokládáme, že tento jev je způsoben menší 

oblibou těchto katalogů. Veliký nárůst jsme zaznamenali na internetových stránkách 

www.heureka.cz, statistika je zobrazena v tabulce č. 14. Jedná se o internetový server, na 
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kterém se porovnávají ceny stejných produktů. Prozatím byl na těchto stránkách registrován 

pouze profil společnosti Tomáš Gromnica. Společnosti bylo doporučeno zvážit zveřejnění 

nabízených produktů na tomto srovnávacím serveru.   

 

Tabulka č. 14 Porovnání zdrojů návštěvnosti z odkazujících stránek 

Odkazující 

stránky 

Návštěvy 

2010 

Návštěvy v 

% 

Návštěvy 

2011 

Návštěvy v 

% 
Rozdíl v % 

firmy.cz 622 26,4 % 254 9,9 % - 59,16 % 

helma365.eu 366 15,53 % 582 22,69 % + 59,01 % 

google.cz 142 6,03 % 228 8,89 % + 60,56 % 

info-

ostrava.cz 
134 5,69 % 46 1,79 % - 65,67 % 

redenge.cz 109 4,63 % 37 1,44 % - 66,05 % 

heureka.cz 94 3,99 % 444 17,31% + 472,34 % 

 

 

 S klesající oblibou odkazujících stránek, klesá i přístup na konkrétní vstupní stránky. 

Nárůst vstupů na hlavní stránku přičítáme umístění internetových stránek www.gomnica.cz 

do tištěných a elektronických katalogů. V tabulce č. 15 je zobrazen celkový pokles vstupů na 

konkrétní stránky internetového obchodu. 

 

Tabulka č. 15 Porovnání vstupních stránek z přímé návštěvnosti 

Vstupní stránka 

přímé návštěvnosti 

Návštěvy 

2010 

Návštěvy v 

% 

Návštěvy 

2012 

Návštěvy v 

% 
Rozdíl v % 

hlavní stránka 2187 66,78 % 3 689 72, 25 % + 68,68 % 

/html/odkazy.html 130 3,97 % 13 0,25 % - 90 % 

/diare/ 77 2,35 % 51 1 % - 33,77 % 

/fotokalendare/ 57 1,74 % 48 0,94 % - 15,79 % 

/stolni-kalendare/ 37 1,13 % 31 0,61 % - 16,22 % 

/html/slevy-a-ceniky/ 29 0,89 % 21 0,41 % - 27, 59 % 
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 Při pohledu na výsledek rozdílů v tabulce č. 16 je viditelný veliký nárůst v kategorii 

nástěnné kalendáře o více jak 556 %. Nárůst byl zaznamenán i u ostatních kategorií, kromě 

fotokalendářů, kde byl naměřen pokles. Předpokládáme, že pokles byl způsoben zkrácením 

nabídky fotokalendářů. Z původních sedmi barev a dvou velikostí, na čtyři barvy a jednu 

velikost. Za celkový nárůst vděčíme především optimalizaci pro vyhledávače. 

 

Tabulka č. 16 Porovnání vizualizace cílů na stránce 

Kategorie 
Návštěvy kategorií 

2010 v % 

Návštěvy kategorií 

2011 v % 
Rozdíl v % 

Diáře 7,7 % 8,7 % + 12,99 % 

Fotokalendáře 6 % 4,6 % - 23,33 % 

Stolní kalendáře 4,4 % 6 % + 36,36 % 

Nástěnné kalendáře 1,6 % 8,9 % + 556,25 % 

Novoročenky 1 % 1,5 % + 50 % 

Case Logic, 

Reklamní předměty, 

výprodej a atd. 

2 % 2,2 % + 10 % 

 

 

8.2  Vyhodnocení pomocí podnikového informačního systému HELIOS 

 

 V roce 2010 bylo bez optimalizace realizováno přes internetový obchod 394 objednávek. 

Po aplikaci nástrojů internetového marketingu došlo k navýšení objednávek na 645. Spousty 

objednávek není možné do této statistiky uvést. Klienti si velice často zboží vyhlédnou na 

eshopu a pak si konkrétní zboží poptají a objednání prostřednictvím emailu.   
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ZÁVĚR 

 

 Tato diplomová práce na téma internetový marketing jako efektivní nástroj podpory 

prodeje byla zpracována nejen v teoretické rovině, ale i v praktické, kde byly vybrány ty 

nejvhodnější nástroje marketingu a poukázáno na to, jak vhodně je aplikovat. Rovněž byla 

analyzována podstata marketingu a zahájena implementace, která měla za úkol podpořit 

prodej pomocí internetového obchodu. Internetový marketing navazuje na obecnou 

marketingovou strategii společnosti, corporate identity, komunikaci se zákazníky, 

distributory, médii a veřejností. Veškeré tyto prvky by měly být v prostředí internetu 

podporovány. Může k tomu docházet prostřednictvím internetových stránek, e-mailu i dalších 

služeb internetu.  

 

 Cílem mé diplomové práce bylo představit a zmapovat význam internetového marketingu 

ve společnosti reprografického průmyslu. Tento cíl považuji za splněný. Důkazem splnění 

hlavních cílů je dosažení klíčových výsledků, zvýšení zisku, stálý a spokojená zákazník.  

 

 Mezi nejlepší nástroje marketingu na internetu patří v dnešní době SEO - optimalizace 

pro vyhledávače a SEM - marketing ve vyhledávačích. Tyto formy inzerce jsou velice 

výhodné jak pro inzerenta, tak pro poskytovatele prostoru. Umožňují velice dobré cílení na 

daný segment návštěvníků a tím nabízí vysoký konverzní poměr. Navíc se jedná o formát 

relativně levný, i když je založen většinou na zcela otevřeném konkurenčním boji o klíčová 

slova. Dá se ovšem velice efektivně řídit a proto je pro daný segment, reprografický průmysl, 

velice vhodný. 

  

 Předkládaná diplomová práce je praktickou ukázkou funkčnosti využití internetového 

marketingu ve skutečném podniku se zaměřením na význam souhry nástrojů marketingu při 

podpoře prodeje. Ukazuje se zde, jaké nástroje je možné použít a jak může jejich důsledné a 

optimální využití napomoci k zefektivnění a racionalizaci prodeje tak, aby skutečně 

představovaly účinnou pomoc společnosti v reprografickém průmyslu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

SEO Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače 

SEM Search engine marketing - marketing ve vyhledávačích 

POS Point Of Sale - místo prodeje   

POP Point Of Purchase - místo nákupu 

KPI  Key Performance Indicators - klíčový ukazatel výkonnosti 

URL Uniform Resource Locator - řetězec znaků s definovanou strukturou 

CTR Click through rate - míra prokliku 

SERP Search engine results page - stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledávačem  

px  Pixel - obrazovkový bod 

XML Extensible Markup Language - je tzv. značkovací jazyk 

PDA Personal digital assistant - malý kapesní počítač 

PR  Public relations - vztahy s veřejností 

KSI  Key Success Indicators - klíčový ukazatel úspěchu 

BSC Balanced Score Card - vyvážená výsledková listina 

HTTP Hypertext Transfer Protocol - internetový protokol pro výměnu hypertextových  

  dokumentů   

DOM Document Object Model - objektový model dokumentu 

B2B Business to business - označení pro obchodní vztahy mezi společnostmi 

B2C Business to consumer - označení pro obchodní vztahy mezi společnostmi a   

  koncovými zákazníky 

IM  Internetový marketing - marketing na internetu 

ROI  Return on Investment - návratnost investice 

PPC Pay Per Click - Platba za kliknutí 

DVD Digital Video Disc - digitální optický datový nosič 

 

 

 

 

 

 

 


