
 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

Abstrakt 

Bakalářská práce je teoretickým shrnutím nejvyužívanějších nástrojů marketingové 

komunikace. V první části jsou tyto nástroje obecně charakterizovány i z hlediska vlivů 

moderních komunikačních technologií. Následně je popsáno jejich využití v hlavních 

oblastech marketingové komunikace. Některé komunikační nástroje jsou na závěr 

interpretovány do odvětví průmyslu, aby bylo zhodnoceno jejich možné využití v tomto 

oboru.  
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Abstract 

Bachelor thesis is a theoretical summary of the most frequently used tools of marketing 

communication.  These tools are generally chracterized also in terms of the effects of modern 

communication technology. Then, their use is described in the main areas of marketing 

communication. Some of these communication tools are ultimately interpreted to the industry 

in order to examine their possible use in this field. 
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Úvod 

Obor marketingové komunikace prošel na přelomu tisíciletí řadou významných změn, které 

zcela potlačují tradiční a osvědčená témata. Dávno neplatí laické tvrzení, že marketing rovná 

se reklamním spotům v televizi nebo billboardům  lemujícím pozemní komunikace. Pojem 

marketing je mnohem širší a uvědomují si to i spotřebitelé samotní. O to náročnější pak je 

připravit účinnou marketingovou kampaň. Protože tak, jako jsou spotřebitelé velmi dobře 

informováni o dění kolem sebe, stávají se i více imunní vůči dosud funkčním formám 

komunikace. Kde dříve byla dostačující reklama ve svém standardním pojetí, je dnes 

zapotřebí projektu využívajícího nových netradičních nástrojů. Tato situace si tedy ještě více 

než dřív vyžaduje od marketérů mnohem větší invenci, bujnější fantazii a také vcítění se do 

zvyklostí a života cílových skupin, které se také neustále mění. Pevné marketingové pilíře sice 

stále drží, je však třeba je podpírat novými poznatky a uzpůsobovat novým trendům a 

požadavkům budoucnosti. Nelze se tedy spoléhat na tvrzení a praktiky staré desítky let, 

přestože ve své době znamenaly revoluční řešení. Dnes se jimi můžeme pouze inspirovat. 

 

Stejně tak se můžeme inspirovat marketingovými tvrzeními starými i několik stovek let, až 

tak daleko sahají kořeny marketingu, avšak s jistým odstupem. Jeho historie bude jistě velmi 

zajímavým a vděčným tématem pro studium. Už proto, že jinak se tento obor vyvíjel 

v západních zemích, a jinak u nás, kde ve své podstatě ani nebyl dlouhých 40 let potřeba. To 

však není předmětem této práce. Proto bude větší pozornost věnována aktuálnímu dění, tedy 

změnám po přelomu tisíciletí, souvisejícímu především s vývojem komunikačních technologií 

a nástupem tzv.nové ekonomiky. Práce se zaměří na klasické a nejvíce užívané nástroje 

marketingu, obohacené však o nové názory a vlivy.  

 

Nejprve bude marketing jako takový představen několika definicemi. Následně se práce bude 

zabývat marketingovým řízením a jeho hlavními nástroji. Jakých nástrojů a jakým způsobem 

jich využívají jednotlivé formy marketingové komunikace, bude znázorněno ve třetí kapitole. 

Aby práce ve svém důsledku nepůsobila jen jako teoretický sled marketingových pojmů, bude 

v závěru vyvozeno shrnutí a osobní doporučení pro odvětví průmyslu, kde budou jednotlivé 

postřehy čerpány převážně z našeho kraje nebo z vlastní praktické zkušenosti. 
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1 Marketing a jeho řízení 

 

„Co je podstatou marketingu coby komunikace se zákazníkem? Schopnost učinit z nabídky a 

spotřeby produktu odpovídajícího zákazníkovým potřebám mimořádný, nezapomenutelný 

zážitek – hodnotu.“ [2] 

 

V literatuře najdeme celou řadu různých definic marketingu z různých úhlů pohledu. Pro 

ukázku je možno nastínit několik z nich: 

 

Americká marketingová asociace ve své definici z roku 2004 vymezuje marketing jako 

„činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytnutí hodnoty 

zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z něj mají prospěch 

organizace i její klíčové veřejnosti (stakeholders)“. [2] 

 

„Marketing vnímáme jako společenský a managerský proces, jehož prostřednictvím 

uskutečňují jednotlivci i skupiny svá přání v procesu výroby a směny výrobků, či jiných 

hodnot.“ Philip Kotler [10] 

 

„Marketing je funkce, prostřednictvím které firmy nebo ostatní ekonomická seskupení 

navrhují, podporují a dodávají výrobky a služby svým zákazníkům a klientům.“ Webster 

Frederic E. jr. [10] 

 

1.1 Marketingové řízení 

„Marketingové řízení by mělo být součástí řízení každé organizace fungující v současných 

podmínkách tržního hospodářství. Samotný pojem znamená analýzu, plánování, implementaci 

a kontrolu programů navržených k vytvoření, budování a udržení výhodné směny s cílovými 

zákazníky za účelem dosažení cílů organizace.“ [2]  

Nemělo by tedy být jen řízením marketingových aktivit podniku. Mělo by zahrnovat řízení 

všech činností, jejichž hlavním cílem je samozřejmě spokojenost zákazníků a využití tržních 

příležitostí. 

Východiskem pro úspěšnou aplikaci marketingu v řízení firmy je definování především 

vlastního poslání podniku a vymezení jeho cílů – krátkodobých i dlouhodobých. Cíle podniku 
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bývají definovány jako měřitelné výsledky, kterých se podnik snaží svou činností dosáhnout. 

Vycházejí z vize, která navazuje na poslání. 

 

Poslání firmy 

Je častokrát vyjádřeno velmi obecně a stručně, mnohdy až v podobě sloganu. 

 

Vize firmy 

Vize znamená dlouhodobý výhled podnikatelské činnosti podniku. Ze samotné vize se pak 

odvíjejí cíle.  

Někdy může být poslání s vizí tak úzce provázáno, že spolu navzájem splývají. V jediné větě, 

jednom prohlášení či sloganu tak může být obsaženo poslání a zároveň i vize organizace. 

 

Cíle firmy 

Musí být zcela přesné a konkrétní. Nejlépe by měly být vyjádřeny v kvantitativní podobě. 

Jejich přesné vyjádření totiž pomáhá se správně orientovat a kontrolovat práci a úsilí řídících i 

výkonných pracovníků. 

Poslání, vizi i cíle definuje vedení firmy, její majitelé či zakladatelé. 

Marketingové řízení vychází z poslání podniku, z kterého se vymezuje vize a následně cíle. 

Tyto výchozí položky jsou následně rozpracovány a konkretizovány ve zvolené marketingové 

strategii a nakonec v operativním marketingovém plánu. Uvedenou posloupnost si lze 

představit následujícím obrázkem.[2] 

 

Poslání → Vize → Cíle → 
Marketingová 

strategie 
→ 

Marketingový 
plán 

 

Obr. 1 Posloupnost vypracování nástrojů marketingového řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

2 Nástroje marketingového řízení 

 

2.1 Marketingová strategie 

Pod tímto pojmem se rozumí umění řídit činnost podniku takovým způsobem, který zajistí 

splnění hlavních vytyčených cílů. Tyto dlouhodobé (strategické) cíle formuluje vrcholový 

management, určuje směry vývoje a hledá způsob, postup (strategie), jak jich dosáhnout. 

Měly by však být stanoveny tak, aby přetrvaly i v období případných změn. Strategické 

plánování se pochopitelně týká všech sfér činnosti podniku, a tak by měli být všichni 

manažeři s těmito cíli naprosto ztotožněni. 

 

Každá organizace je svým způsobem jedinečná ve svém poslání, působí ve specifických 

sociálně-ekonomických podmínkách, proto by měla mít i svou vlastní marketingovou 

strategii. Z toho plyne, že strategií v marketingu bude existovat nespočetně mnoho. 

V literatuře obecně se však nejčastěji dočteme o následujících třech: 

 

- Strategie minimálních nákladů – je charakterizována snahou firmy o co nejnižší náklady 

ve výrobě i distribuci. Tím je schopna nabízet své produkty za nižší ceny než konkurence. 

Nebezpečí však spočívá v tom, že se na trhu může objevit podnik vyrábějící a prodávající 

s ještě nižšími náklady. Tato strategie je obvyklá u velkých, kapitálově silných organizací 

orientujících se na rozsáhlý, masový trh. 

- Strategie diferenciace produktu – znamená soustředění podniku na dosažení co 

nejlepšího produktu, ať už nejkvalitnějšího, nejvýkonnějšího, nebo o něco rozšířeného. 

Tuto strategii zpravidla uplatňují střední a malé podniky, které si z důvodu omezených 

finančních zdrojů nedovolí vstoupit do konfrontace s šíří a cenou nabídky vedoucích 

konkurentů na trhu. 

- Strategie tržní orientace – charakterizuje orientaci podniku na jeden či několik menších 

segmentů trhu. Podnik tedy neusiluje o ovládnutí celého trhu, snaží se získat na svém 

cílovém segmentu vedoucí pozici. 
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2.2 Marketingový plán 

Marketingový plán je základním nástrojem každodenního marketingového řízení a 

koordinování marketingových aktivit. Slouží především k implementaci a praktickému 

ověření zvolené strategie. Proces samotného plánování pak vytváří prostor a podmínky pro 

inovační uvažování o lepším využití zdrojů, snížení nákladů apod. Proto by se do plánovacího 

procesu měli aktivně zapojit i ostatní zaměstnanci podniku, nikoliv jen vrcholové vedení. 

Zaměstnanci na nižších úrovních totiž dokáží lépe posoudit konkrétní podmínky, a 

marketingový plán by tedy měl zohlednit jejich podněty a praktické zkušenosti. [2, 12] 

 

„Obecně lze říci, že dobře zpracovaný plán je pro podnik prospěšný především tím, že 

umožňuje zlepšovat efektivitu marketingového procesu a zvyšovat celkovou výkonnost všech 

jeho oddělení. Vždy je však pouze nástrojem marketingového řízení, nikoli jeho cílem. 

Změní-li se kterýkoli faktor marketingového prostředí podniku (mikroprostředí a zejména 

makroprostředí), je třeba plán rychle upravit a uskutečnit kroky, které povedou k nápravě 

vzniklé situace.“ [2] 

 

Obsah marketingového plánu se skládá z několika na sebe navazujících částí [2]: 

1. Úvod – krátké shrnutí hlavních cílu předkládaného marketingového plánu v rozsahu 

několika vět. 

2. Aktuální marketingová situace – analýza silných a slabých stránek organizace. 

Vychází se z údajů o zákaznících, konkurenci, odběratelích, dodavatelích a ostatních 

složek mikroprostředí. 

3. Rozbor příležitostí a očekávání v makroprostředí – identifikace příležitostí a zároveň 

ohrožení ve vztahu k silným a slabým stránkám podniku. Je třeba analyzovat 

demografické, přírodní, politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní a 

technologické prostředí, aby bylo možné odhalit jejich případný vliv na budoucí 

uplatnění firmy na daném trhu. 

4. Údaje o trhu – základní číselné informace o potenciálu trhu, konkrétních prodejích, 

cenách, čistém zisku pro daný produkt na dotyčném cílovém trhu. 

5. Profil zákazníků – počty a hlavní charakteristiky jednotlivých skupin zákazníků. 

6. Postavení konkurence – identifikace hlavních konkurentů (jejich velikost, tržní podíl, 

cíle apod.). 
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7. Situace v produktovém, cenovém, distribučním a komunikačním mixu v porovnání 

s konkurencí 

8. Cíle – na základě předešlých zjištění se stanoví základní typy cílů (ekonomické, 

finanční, marketingové, sociální, …). 

9. Předpokládané náklady a výsledky – rozpočet vykazující plánovaný zisk či ztrátu. Na 

straně příjmů budou tržby z prodejů, na výdajové straně pak výrobní náklady, 

očekávané částky za distribuci, propagaci a další položky. 

10. Kontrola – sledování plnění úkolů, dodržování rozpočtu, dosahování marketingových 

cílů. Kontrola by měla být průběžná, aby podnik mohl pružně reagovat na dosažené 

výsledky i situaci na trhu. 

11. Příloha – například harmonogram úkolů s konkrétními termíny jejich plnění a 

pracovníky za ně zodpovědnými. 

 

Jedním z důležitých principů marketingového plánu by tedy měla být flexibilita – schopnost 

pružně a operativně reagovat na konkrétní situaci na trhu. Proto by se měl neustále 

kontrolovat, aktualizovat a modifikovat. Jeho hlavní funkcí je stanovit, kde jsme, kam 

směřujeme a co je třeba učinit.[2] 

 

2.3 Analýza marketingového prostředí 

Jedná se o analýzu toho, jak konkrétně vypadá aktuální situace na trhu, na nějž se firma 

zaměřuje, zjednodušeně řečeno. 

Marketingové prostředí můžeme z tohoto pohledu rozdělit na dvě hlavní části: 

- Marketingové mikroprostředí 

- Marketingové makroprostředí 

 

Marketingové mikroprostředí 

Považujeme za něj samotný podnik s jeho zaměstnanci, jeho zákazníky, dodavatele, 

marketingové zprostředkovatele, veřejnost i konkurenci. Všechny tyto prvky podnik více či 

méně ovlivňují a samotný podnik je do nich do jisté míry závislý. Důležité však je, že je může 

sám měnit. To znamená, že si podnik může samozřejmě vybrat jiné dodavatele, může uzavřít 

spolupráci s konkurenty, se zákazníky může komunikovat reklamní kampaní, s veřejností pak 

pomocí nástrojů public relations atd. [12] 
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K posouzení úrovně tohoto mikroprostředí slouží analýza silných a slabých stránek, zkráceně 

S-W analýza1. Díky ní je podnik schopen sám vyhodnotit své přednosti a také nedostatky. 

 

Marketingové makroprostředí 

Sestává ze šesti skupin faktorů ovlivňujících firmu zvenčí. Na tyto faktory však nemá firma 

vůbec žádný vliv, nemůže je ani kontrolovat, může je víceméně brát na vědomí a snažit se o 

nich vědět co nejdříve, aby na ně mohla náležitě reagovat. Patří k nim: 

 

1. Demografické prostředí – zahrnuje jevy, jako jsou celosvětový růst populace, 

porodnost, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, migrace obyvatelstva, jeho vzdělanost, 

zaměstnanost. 

2. Ekonomické prostředí – jeho projevy v podobě míry inflace, zadluženosti, případné 

recese, vývoje směnných kurzů. 

3. Přírodní prostředí – zde patří klimatické a geografické podmínky, surovinové 

bohatství dané země a jeho těžba, ekologické problémy, náklady na energii. 

4. Technologické prostředí – charakterizováno zrychlujícím se tempem inovací, 

zkracováním inovačního cyklu, životností produktů, dostupností dopravní 

infrastruktury, technologickou úrovní výrobního zařízení, dostupností internetu a 

komunikačním spojením. 

5. Politické prostředí – tedy zákony jak na ochranu investora, tak i spotřebitele, činnost 

vládních institucí, skupin veřejného zájmu, nevládních organizací a politických stran. 

6. Kulturní prostředí, které si i nadále uchovává řadu tradičních a stále silně působících 

hodnot a místních specifik jak jazykových tak náboženských. [12] 

 

Analýza především makroprostředí a jeho faktorů by měla firmě odkrýt příležitosti na trhu, 

stejně tak jako jeho nástrahy a nebezpečí. Také by měla ujasnit, zda se jedná pouze o hrozbu, 

či mohou reálně nastat. Vždy je totiž lepší o nich vědět, počítat s nimi, předvídat je a 

samozřejmě na ně také co nejrychleji reagovat. V tomto případě se jedná o analýzu příležitostí 

a hrozeb, zkráceně O-T analýza2. 

 

                                                 
1 Vychází z anglického názvu „Strengths and Weaknesses Analysis“. 
2 Vychází z anglického názvu „Opportunities and Threats Analysis“. 
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Obě analýzy se samozřejmě vzájemně doplňují. Souhrnná analýza marketingového prostředí 

se označuje spojením dvou předchozích zkratek jako SWOT. SWOT analýza je běžně známa 

a je základem vypracování každé marketingové strategie a stejně tak i marketingového plánu. 

Tuto analýzu můžeme vztahovat jak na celou organizaci, tak i na jednotlivé produkty či 

osoby. 

 

2.4 Analýza portfolia 

Tento nástroj marketingového řízení umožňuje posoudit a také popsat situaci jednotlivých 

strategických podnikatelských jednotek, ať už se jedná o produkty nebo provozovny, na 

daných trzích a naznačit tak jejich perspektivnost.  

 

V této souvislosti se užívá pojmu strategická podnikatelská jednotka, který označuje 

nejčastěji výrobní divizi, závod, provozovnu obchodního řetězce, nebo také modelovou řadu 

výrobků, produktovou značku či jinou relativně samostatnou jednotku podniku. Běžně je 

označována zkratkou SBU3. Je v podstatě jedno, zda jí rozumíme konkrétní produkt nebo 

provozní jednotku, důležité je, že musí splňovat následující tři podmínky [2]: 

 

a) lze ji samostatně plánovat, 

b) má vlastní konkurenty, s nimiž se na trhu střetává a musí se s nimi vyrovnat nebo je 

překonat, 

c) má vlastního manažera, který zodpovídá za strategické plánování a tvorbu zisku. 

 

Samotná analýza portfolia by měla odpovědět na otázku, co dále s onou strategickou 

jednotkou. Tedy, zda ji dále budovat, udržovat a rozvíjet, nebo naopak zrušit. 

Níže si uvedeme dva nejznámější modely této analýzy, které poskytují majitelům a 

manažerům firmy základní představu o postavení jednotlivých SBU na daném trhu. V praxi se 

zpravidla jedná o podkladový materiál určený pro jednání a rozhodování o perspektivnosti a 

rentabilitě dalších investic či naopak. 

 

                                                 
3 Z anglického názvu Strategic Business Unit. 
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2.4.1 Bostonský model BCG 

Model zavedla společnost Boston Consulting Group a podle ní vyplývá ziskovost SBU ze 

dvou základních parametrů – podílu na trhu a tempu růstu tohoto trhu. První parametr 

vyjadřuje poměr tržeb jednotky k tržbám celého odvětví. Druhý parametr chápeme jako 

přírůstek tržeb v daném odvětví. 

 

 Pomocí těchto dvou údajů následně strategickou jednotku umístíme do jednoho ze čtyř 

kvadrantů: 

Hvězda – tato SBU má vysoký podíl na trhu a stejně vysoké tempo růstu. Znamená 

perspektivu, ale také náročné postavení, které vyžaduje značné investice do inovací pro 

udržení kroku s konkurencí. 

Dojná kráva – ideální případ, který nevyžaduje příliš investic, má totiž vysoký podíl na trhu 

s pomalým růstem. O to více však přináší zisk. Tato SBU využívá svého vysokého podílu na 

trhu a může si tak dovolit vyšší cenu než kdokoli z konkurence. 

Otazník – přestože má SBU vysoké tempo růstu, vlastní opravdu nízký podíl na trhu. Proto 

by potřebovala nemalé investice, aby se posunula do kvadrantu hvězd. Je tedy na zvážení, zda 

se společnosti vyplatí vsadit na její neurčitou perspektivu, nebo ji spíše zcela zrušit. 

Bídný pes – nejhorší ze všech možností, jelikož SBU vlastní nízký podíl na pomalu 

rostoucím trhu a nepřináší tedy žádný zisk. Zcela jistě by měla být zrušena, protože snaha o 

zvýšení podílu by znamenala jen náklady a žádné výnosy. 

 

Optimální je mít jednotky a jejich produkty umístěné v kvadrantu „krávy“, „hvězdy“ i 

„otazníku“. Tento model je doporučován pro plánování dlouhodobějšího charakteru v rozmezí 

pěti a více let. Optimální vývoj pozice SBU je naznačen na obrázku č.2. 

 

 Tempo růstu 

trhu 

                                                                                   Tržní podíl 

Obr. 2  Úspěšná sekvence SBU 

 

Hvězdy Otazníky 

Dojné krávy Bídní psi 
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2.4.2 Model GE 

Tento model je výsledkem práce nadnárodní společnosti General Electric a můžeme jej na 

rozdíl od toho bostonského vytvořit vždy. GE model totiž postihuje atraktivnost trhu (dána 

velikostí trhu, tempem jeho růstu, cykličností/sezónností trhu, povahou konkurence apod.) a 

konkurenční pozici SBU (vyjádřena podílem na celkovém trhu, ročním tempem růstu tržeb, 

zkušenostmi a znalostmi v marketingu, věrností zákazníků), které jsme schopni zjistit a 

spočítat sami. Z těchto dvou parametrů následně usuzujeme, jak je výhodné do dané SBU 

investovat. 

 

2.5 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum je nástrojem pro zkoumání způsobu chování a reakcí zákazníků, 

konkurence a jejich seskupení. V rámci marketingového mixu se jedná o vysoce 

koncentrovaný způsob rozkrývání poznatků o citlivosti a dynamice změn daného tržního 

prostředí na základě přesného zadání a cílů, obsažených ve výstupech marketingové analýzy. 

Marketingový výzkum vyžaduje kromě širokospektrálních znalostí technického a 

ekonomického chování především vysokou schopnost (talent) komunikace a rozpoznání 

budoucích (patologických) změn na „organismu“ trhu, zákazníka i firmy mnohem dříve, než 

nastanou.“ [10] 

 

Realizace výzkumu: 

1. přípravná fáze 

2. definice problémů (důvodů provádění výzkumu) a stanovení cílů (výsledků výzkumu) 

3. naplánování průběhu výzkumu 

4. samotná realizace marketingového výzkumu (sběr dat) 

 

 

  

 

  

 

  

Definování 
problému a 

záměrů 
výzkumu 

 

Vypracování 
plánu výzkumu 

 

Sběr a 
analýza dat 

 

Interpretace 
výsledků 
výzkumu 

 

Obr. 3 Realizace výzkumu podle Philipa Kotlera.[12] 

 



11  

Součástí realizace marketingového výzkumu je také volba konkrétní metody sběru dat. 

Obecně lze vybírat z následujících metod: 

 

2.5.1 Šetření (dotazování) 

„Dotazování můžeme definovat jako metodu sběru prvotní informace založenou na přímém 

(rozhovor) nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu mezi výzkumným pracovníkem a 

respondentem podle obvykle předem předepsané formy otázek, která slouží ke sjednocování 

podmínek a usnadnění zpracování.“ [11] 

 

Podle způsobu kontaktu s respondenty může být dotazování rozděleno na: 

 ústní,  

 písemné,  

 telefonické. 

 

2.5.2 Pozorování 

Jedná se o nepřímý nástroj sběru informací, protože nevyžaduje přímý kontakt s objekty 

zkoumání. Spočívá v záměrném a plánovaném sledování právě probíhajících činností bez 

zásahu pozorovatele. Pozorovatel je většinou člověk samotný, využívající ještě navíc různých 

technických pomůcek, jako jsou kamery, diktafony, fotoaparáty, mikrofony a další, aby tak 

bylo zabráněno možným zkreslením, a výsledky byly spolehlivé a věrohodné. 

 

2.5.3 Experiment 

Při experimentu nejsou informace čerpány z jevů a procesů aktuálně spontánně probíhajících, 

ale ze situací, které jsou pro tento účel záměrně zorganizovány, sehrány. Jde tedy o sehrání 

situace, která může v daném případě nastat, v níž se dále mění měřené faktory. Při aplikaci 

experimentálních metod je tedy zpravidla do prostředí záměrně zasahováno. 

Experiment může probíhat v laboratoři nebo v jakýchkoli uměle vytvořených podmínkách, 

nebo v podmínkách přirozených. 
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2.6 Segmentace trhu 

Segmentovat trh znamená rozdělit jej na menší, do jisté míry stejnorodější části, které mají 

společné nároky, požadavky a potřeby. Tento nástroj může být východiskem v situaci, kdy se 

lidé samotní, i ve svých potřebách a zájmech, od sebe navzájem liší. V situaci, kdy na světě 

nejsou dva stejní jedinci, stejně tak dva stejné podniky či dvě stejná města. Tato různorodost 

je však docela vážnou překážkou ekonomické snaze vyrábět v co nejpočetnějších objemech 

stejný produkt při co nejmenších nákladech. Při segmentaci trhu jde tedy o jeho celkovou 

analýzu. Její výsledek pak slouží k volbě cílového segmentu, tedy skupiny zákazníků, na 

který se firma zaměří. [2];  

 

Segmentaci trhu je možné provádět podle následujících hledisek [12]: 

- geografické – trh je rozdělen na územní celky (například obce, regiony, země apod.) 

- demografické – zákazníci jsou zařazováni do jednotlivých skupin podle věku, pohlaví, 

příjmové kategorie, vzdělání a dalších demografických charakteristik 

- sociologické – trh je segmentován podle příslušnosti zákazníků do určitých 

společenských skupin, vyznačujících se určitým životním stylem 

- behaviorální – trh je v tomto případě segmentován podle toho, jak se zákazníci chovají, 

tedy podle jejich loajality vůči značce, podle místa a frekvence nákupu, podle míry 

používání určitých výrobků atd. 

 

Jestliže jednotkami nejsou jednotlivci, ale organizace či sídelní a územní jednotky, určitě by 

se měla uvažovat i taková hlediska jako je velikost, ekonomicko-právní forma, ekonomická 

významnost či společenská prestiž a známost. 

 

V neposlední řadě je také třeba zmínit, že výsledné segmenty musí splňovat jistá kritéria, 

vlastnosti, aby v praxi byla opravdu východiskem pro firmu, která hledá tu pravou cílovou 

skupinu svých zákazníků. Mezi ně patří jistě měřitelnost (kvantitativní vyjádření velikosti 

segmentu nebo kupní síly zákazníků), dostupnost pro daný podnik, podstatnost a 

akceschopnost, aby pro něj bylo možné vypracovat účinný marketingový plán. 

 

„Přínos segmentace oceníme jak v koncipování obsahu a zacílení naší nabídky, tak také při 

oslovení trhu prostřednictvím marketingové komunikace, konkrétně při výběru sdělovacích 
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prostředků. Segmentace totiž umožňuje přesněji zacílené, a tím také úspěšnější, hospodárnější 

a efektivnější oslovení a pokrytí trhu.“ [2] 

   

2.7 Marketingový mix 

Snad nejdůležitější nástroj marketingového řízení. Bývá využíván k dosažení marketingových 

cílů společnosti, která si jej podle svých možností i sestavuje a mění.  

Nejznámější je jeho podoba zahrnující čtyři následující prvky: 

- produkt (Product) 

- cena (Price) 

- místo (Place) 

- propagace (Promotion) 

 

Podle počátečních písmen anglických ekvivalentů bývá marketingový mix dobře znám pod 

pojmem „Čtyři P“. Ovšem neméně znám může být i pojem „Pět P“, kde to další P představují 

lidé (People). Toto „P“ se týká především služeb, kde hlavní roli hraje konkrétní člověk 

vykonávající danou službu. Již v kapitole Segmentace trhu byla zmíněna současná 

různorodost trhu, národů, lidí. V této souvislosti musí být vyzdvižena ještě více, neboť každý 

člověk je jiný, přestože vykonává stejnou práci, pro kterou je stejně kvalifikován. Málo 

platné, když dva dělají totéž, není to totéž. A i při tvorbě marketingového mixu by měla být 

tato různorodost zohledněna. Proto páté „P“. 

 

Při sestavování marketingového mixu je důležité respektovat vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými prvky. Na jejich správném „namixování“ či kombinaci totiž záleží celkový 

úspěch na trhu. Jakákoliv změna byť jen jednoho prvku bez návaznosti na ostatní nezlepší 

konečný výsledek. Jedna složka marketingového mixu totiž neumí zachránit situaci v případě, 

kdy ostatním není věnována stejná pozornost. Zákazník je totiž vnímá jako celek ve své 

provázanosti a vzájemné závislosti. Pakliže tedy máme špičkový produkt, měla by jeho úrovni 

odpovídat také cena, a stejně tak i luxusní distribuce a propagace v prestižních médiích. 

  

„Marketingový mix je naší nabídkou zákazníkům. Při jeho vytváření je důležité vědět, pro 

koho a jak ho máme sestavit, aby mohlo dojít k úspěšné směně, k prodeji.“ [2] 
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Je tedy zřejmé, že mezi segmentací trhu a marketingovým mixem je úzká propojenost. Buď 

tvoříme marketingový mix a následně pro něj náležitě hledáme cílový segment, nebo naopak. 

Tedy máme zajímavý segment a jemu přímo na míru tvoříme marketingový mix.  

 

2.7.1 Produkt 

V marketingu se tento pojem chápe jako cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby, 

co lze nabízet ke směně. Můžeme jím označit hmotné i nehmotné statky. A to jak fyzické 

předměty, tak i služby, osoby, organizace, místa, kulturní tvorbu, myšlenky a nápady, 

knowhow. 

 

„Podle Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu 

nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, užívaní anebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje 

schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků.“ [2] 

 

Produkt jako takový lze vnímat ze tří různých úrovní: 

Jádro produktu představuje primární účel, který by měl výrobek plnit, hlavní užitek, který 

by měl zákazník užíváním produktu získat.  

 

Vnímatelný reálný produkt pak obsahuje takové prvky, které je zákazník zvyklý vnímat 

nejdříve. Patří sem tedy kvalita, obal výrobku a zároveň design, jeho značka.  

 

Rozšířený výrobek pak zahrnuje veškeré služby spojené s nákupem produktu i jeho 

následným užíváním. Můžeme zde tedy započítat jak dopravu k zákazníkovi, instalaci či 

poradenství, tak i následné aktualizace, pravidelný servis, opravy a údržbu. Patří sem také 

úvěry, leasingy, záruky a další platební podmínky.  

 

2.7.1.1 Životní cyklus produktu 

Chápání tohoto pojmu v případě marketingového řízení je trochu odlišné od jeho chápání 

jakostním managementem, kdy je třeba většinu pozornosti věnovat produktu v předvýrobních 

fázích. V těchto fázích života výrobku se víceméně určuje jeho „osud“. Tedy, jak a jak dlouho 

bude fungovat a sloužit k plné spokojenosti svého majitele. Jakmile je produkt vyroben a 
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připraven k prodeji, přichází na řadu marketing, který posuzuje životní cyklus produktu 

z hlediska jeho „popularity“. 

 

Obecně lze tento cyklus rozdělit na čtyři základní etapy: 

1. Fáze zavádění označuje dobu, kdy je výrobek uveden na trh. Protože se jedná o 

novinku, kterou spotřebitelé ještě neznají, je prodej tohoto výrobku zprvu „rozpačitý“ 

s malými příjmy a žádným ziskem. V té chvíli je navíc třeba investovat do propagace 

a také úprav, inovací a vylepšení. 

2. Růstová fáze už znamená rostoucí prodej příslušného produktu a s ním i rostoucí 

tržby. S jistým zpožděním se však začnou objevovat i velmi podobné konkurenční 

výrobky s nižší cenou. 

3. Následně přichází fáze zralosti, kdy je prodej i tržby z něj maximální. Produkt je 

velmi dobře znám, nepotřebuje už tedy příliš propagace, a sníží se i náklady na jeho 

výrobu. Produkt je tedy levnější a dostupnější i pro další segmenty trhu. Nyní je ale 

rozhodující otázka, jak se mu bude dařit dál? 

4. Nastane fáze úpadku. V tomto okamžiku zájem o výrobek upadá, klesá jeho prodej, 

investice do jeho další propagace se nevyplatí, protože konkurence již stihla reagovat a 

přijít s lepší nabídkou daného produktu, také s jeho nižší cenou. V této chvíli se 

doporučuje danou věc z trhu stáhnou nebo vyprodat. Zároveň by měla na trh přijít 

další „novinka“. [2] 

 

2.7.2 Cena 

Cenou můžeme rozumět to, co požadujeme za námi nabízený produkt.  

 

„Jestliže produkt představuje pro zákazníka hodnotu, je třeba pro jeho směnu sjednat 

protihodnotu.“[2] Ta mívá nejčastěji podobu peněžní částky nebo určitého objemu jiných 

produktů. Což neznamená jen produkty hmotného charakteru. Za cenu můžeme považovat i 

hlasy voličů, fanoušků, poroty, či pochvalu a uznání. 

 

Stanovit cenu ve své peněžní podobě lze hned několika metodami [2]: 

 

Nákladová metoda tvorby cen je založena na kalkulačních postupech. Touto cestou vyčísluje 

veškeré náklady firmy na výrobu a distribuci výrobku vztažené na kalkulační jednici 
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(nejčastěji vyjádřenou v kusech, kilogramech, litrech či metrech aj.). Jedná se o nejobvyklejší 

způsob stanovení ceny, protože je poměrně snadný a podklady pro jeho výpočet jsou v každé 

firmě dostupné. 

 

Tvorba ceny na základě poptávky spočívá v tom, že se firma snaží odhadnout, jak se bude 

vyvíjet prodejnost v závislosti na výši stanovené ceny.  

 

Cena na základě cen konkurence se tvoří v případě, že firma produkuje výrobky srovnatelné 

s konkurencí. Pak je schopna se při určování ceny za své výrobky odrazit od již zavedené 

úrovně. 

 

Cenu lze také stanovit podle marketingových cílů firmy. To znamená, že výše ceny odpovídá 

tomu, čeho chce daná společnost dosáhnout ve svých obchodech. Jde-li jí především o 

maximální objem prodeje a podíl na trhu, bude nastavovat nižší cenovou hladinu. Pokud je 

naopak cílem firmy posílení její image, bude její prestiž podtrhnuta i vysokou, prestižní 

cenou. 

 

„Stanovení ceny podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem se opírá o znalost hodnoty, 

kterou zákazník připisuje produktu.“ [2] Jedná se o další metodu stanovení ceny, při které se 

pracuje s daty získanými marketingovým výzkumem k plné spokojenosti zákazníka. 

Zohledňuje se totiž pohled na věc přímo zákazníkem, tedy kolik je ochoten za daný produkt 

zaplatit, co pro něj znamená. 

 

Tento prvek marketingového mixu ve své peněžní podobě jako jediný představuje pro firmu 

zdroj příjmů. Ostatní naopak vyžadují výdaje. 

 

2.7.3 Místo 

Tento pojem je v marketingu chápán jako proces distribuce výrobku od výrobce 

k zákazníkovi. Celý tento proces však není chápán jen jako pohyb zboží z místa na místo, ale 

zejména v dnešní době představuje časově, finančně i odborně náročnou, složitou a také 

účinnou složku marketingového mixu. Cílem je poskytnout zákazníkovi jím požadované 

produkty na dostupném  místě, ve správný čas, v odpovídajícím množství a ceně. Proto bývají 
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budovány tzv.distribuční cesty či kanály překonávající časové, prostorové a vlastnické 

bariéry. 

 

Distribuční síť je tvořena několika hlavními subjekty, kterými jsou jednak samotní výrobci, 

ale také distributoři a v neposlední řadě další organizace a agentury, které nějakým způsobem 

podporují prodej výrobku. Základem však je, že na začátku veškerých distribučních cest stojí 

producenti a na jejich konci pak zákazníci. Další subjekty, jako distributory či reklamní 

agentury, považujeme za jakési zprostředkovatele, bez kterých se ale lze obejít. V takovém 

případě hovoříme o přímé distribuci, kdy komunikuje výrobce přímo se zákazníkem. Jestliže 

už do procesu vstupují nějaké zprostředkující mezičlánky, hovoříme o distribuci nepřímé.  

 

Celý distribuční proces pak lze rozdělit do tří základních kroků: 

 První představuje fyzickou distribuci, tedy samotný pohyb zboží od výrobce 

k zákazníkovi, jeho přepravu i skladování.  

 Druhým krokem pak je změna vlastnictví daného výrobku, kdy se vlastníkem stává 

kupující a může tak předměty nebo služby užívat.  

 Posledním krokem jsou další doprovodné a podpůrné činnosti, mezi které můžeme 

zařadit propagaci daného zboží, poradenskou činnost, organizování marketingového 

výzkumu, pojištění, následný servis apod. 

 

Z uvedeného lze snadno vysledovat, že se jedná o docela složitou záležitost. Proto distribuce 

často využívá principů logistiky. S její pomocí pak snadněji optimalizuje vyřizování 

objednávek, skladování, manipulaci se zbožím, či jeho dopravu. 

 

Při volbě distribuční strategie existují následující tři možnosti [2]: 

 

Intenzivní distribuční strategie – tuto strategii využívají především výrobci 

rychloobrátkového zboží, kteří se snaží se svou nabídkou dostat co nejblíže ke koncovým 

zákazníkům. Jedná se o produkty běžné spotřeby, které by měly být spotřebiteli přístupné 

téměř „na každém kroku“ právě ve chvíli, kdy je aktuálně potřebuje. 

 

Selektivní distribuční strategie – v tomto případě se předpokládá, že obchodovaný výrobek je 

natolik atraktivní, aby za ním zákazníci dokázali cestovat na určené místo prodeje a nehledali 

je v běžných prodejnách. Charakteristickým příkladem je prodej automobilů. 
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Exkluzivní distribuční strategie – je uplatňována při prodeji a distribuci vyloženě luxusního 

zboží, ať už automobilů, jachet, hodinek nebo exkluzivních módních značek oděvů a doplňků. 

 

Protože distribuce často zakládá na principech logistiky, může s její pomocí dosáhnout 

nejefektivnější distribuční cesty a tedy ušetřit značnou část nákladů, které se běžně promítají 

do konečné ceny produktu. Zefektivněním tohoto systému tak společnost může získat 

konkurenční výhodu na trhu. 

2.7.4 Propagace 

„Prostřednictvím propagace sděluje podnik zákazníkům, obchodním partnerům i klíčovým 

veřejnostem (stakeholders) informace především o svých produktech, jejich cenách i místech 

prodeje.“[2] Po těchto slovech si většina vybaví reklamu a považuje ji za synonymum se 

slovem propagace. Avšak reklama je jen jedním z mnoha jejích nástrojů. Mezi ty další pak 

patří podpora prodeje, public relations4, direct marketing5 či osobní prodej. 

Tyto nástroje pak můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

 

První z nich jsou tzv.nadlinkové nástroje, často označované zkratkou „ATL“ vycházející 

z anglického názvu „above the line“. Jedná se o nástroje zatížené vysokými výdaji za prostor 

v klasických sdělovacích prostředcích, jakými jsou rozhlas, tisk a televize. Tyto jsou nejvíce 

reprezentované právě televizní reklamou.  

 

2.7.4.1 Reklama 

Jak už bylo řečeno, s touto složkou komunikačního mixu se ve svém každodenním životě 

setkáváme nejčastěji. Všechny uváděné definice tohoto pojmu lze shrnout do několika 

zásadních vlastností. Reklama je v první řadě placená a neosobní forma komunikace, účelově 

zaměřena na stávající i potencionální zákazníky, využívající tradičních sdělovacích 

prostředků.  

Na základě toho, jaká média využívá, je možno ji dělit na: 

 Televizní reklamu (nejznámější reklamní spoty na všech televizních kanálech) 

 Rozhlasovou reklamu (reklamní vsuvky v rádiích) 
                                                 
4 Vztahy s veřejností. 
5 Přímý marketing. 
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 Tiskovou reklamu (nabídky a inzeráty v časopisech, novinách, brožurách, …) 

 Venkovní reklamu (billboardy, reklamní sdělení na plotech, domech, věžích, 

zábradlích, světelné reklamy na nádražích, zastávkách, ulicích atd.) 

 Pohyblivou reklamu (reklamní polepy na autech, autobusech, vlacích i nákladních 

automobilech; auta táhnoucí reklamní panely – často se zvukovým doprovodem) 

 

Podpora prodeje, osobní prodej, direct marketing a public relations patří do druhé kategorie, 

tedy podlinkových nástrojů, označovaných zkratkou „BTL“ z anglického „below the line“. 

Tyto nástroje se bez tradičních sdělovacích prostředků obejdou, neznamenají tedy výrazné 

náklady, a v současné době jsou stále častěji využívány. 

 

2.7.4.2 Podpora prodeje 

Účelem těchto aktivit je zvýšení prodeje daného produktu, jeho zatraktivnění pro spotřebitele, 

aby zůstali věrní dané značce a firmě. K tomu se využívá nabídky různých bonusů a 

přidaných hodnot navíc.  

 

Podpora prodeje se ve své snaze zaměřuje buď na konečné zákazníky, nebo na 

zprostředkovatele. V prvním případě se jedná o různé slevy z ceny a výprodeje, dárky zdarma, 

soutěže s čárovými kódy, vzorky zdarma, či zvýhodněná balení tří produktů za cenu dvou 

apod. V druhém případě se užívá podobných forem, ale také navíc vyjádření pozornosti 

pořádáním všelijakých večírků, školení, rautů, schůzek, nebo jen odměn za loajalitu. 

Na konečného zákazníka nebo zprostředkovatele pak tyto aktivity působí tak, že si prodejci 

váží jejich nákupu a proto jim poskytují hodnotné dary. Celý proces je však pečlivě spočítán a 

připraven tak, aby daná firma stále vydělávala. Těchto aktivit se totiž většinou využívá 

v případě, kdy je produkt uváděn na trh, nebo je potřeba jej naopak vyprodat, protože je ve 

fázi úpadku. 

 

2.7.4.3 Public relations 

Tento pojem lze ve své podstatě přirovnat k event marketingu, který bude probrán ve třetí 

kapitole. Ale tam už se víceméně jedná o pořádání konkrétních akcí, zábavních událostí. 

Public relations všeobecně znamená veškeré aktivity spojené s vytvářením dobrého jména 

společnosti a pozitivních vztahů s veřejností.  
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V rámci budování dobrých vztahů s veřejností jsou nejčastěji využívány tyto komunikační 

prostředky [2]: 

 Publikování veřejně dostupných výročních zpráv (v tištěné i elektronické podobě). 

 Pořádání společenských akcí (event marketing) spojených s prezentací produktů pro 

zákazníky i pro veřejnost. 

 Pořádání a sponzorování sportovních a kulturních akcí. 

 Vydávání podnikových novin, časopisů a dalších tiskovin. 

 Pořádání akcí pro zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance 

(důchodce). 

 Pořádání akcí pro místní obyvatele (den otevřených dveří). 

 Pořádání akcí přispívajících ke zlepšení životního prostředí a sociálně-ekonomického 

rozvoje okolí podniku atd. 

 

2.7.4.4 Osobní prodej 

Tento nástroj zakládá na účinnosti a přirozenosti mezilidské komunikace, kdy prodejce jedná 

přímo se zákazníkem „tváří v tvář“. Mimořádně důležité v tomto případě jsou právě 

schopnosti a vlastnosti prodejce, jeho vzhled a vystupování. Měl by být především 

důvěryhodný, taktní, vzdělaný a empatický, aby dosáhl úspěchu, tedy prodeje daného 

produktu. Přímý prodej není jednorázová záležitost, v závislosti na odvětví bude chtít 

spokojený zákazník v budoucnu nakoupit znovu. Proto je třeba vést podrobnou databázi o 

všech zákaznících, jejich nákupech, zájmech o produkty, aby vztahy s nimi nezanikaly. 
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3 Formy marketingové komunikace 

 

3.1 Promotional marketing 

Propagačním marketingem rozumíme obor, který se soustředí na podporu prodeje a zahrnuje 

několik především BTL nástrojů: podpora prodeje, incentivní6 programy, dealerské programy 

apod. V podstatě lze říci, že z tohoto oboru se následně vyvíjely všechny ostatní marketingové 

nástroje, z nichž některé budou uvedeny níže. Začaly se totiž nejprve objevovat jako jeho 

nové kanály a techniky s cílem podpořit prodej. Tento pojem je tedy všechny zaštiťuje, proto 

bude větší pozornost věnována právě jim. 

 

Na úvod si však ještě uveďme, jakých základních nástrojů propagační marketing využívá a 

využíval, a jaké se tedy budou ve větší či menší míře objevovat i v ostatních marketingových 

oblastech. Za všechny je třeba zmínit kouzelné slůvku „sleva“, které opravdu dokáže divy a 

na zákazníka vždy zapůsobí. Kromě tohoto slova kupující zcela jistě také zaregistrují různé 

prémie a vzorky („něco navíc“), kupóny, losy a poukázky. Promotional marketing také 

zahrnuje vytváření různých věrnostních programů, soutěží s čárovými kódy nutící spotřebitele 

kupovat další produkty stejné značky, členství v klubu. Na všechny tyto akce však musí být 

náležitě upozorněno, proto jsou vytvářeny všelijaké světelné a ozvučené displeje, hologramy7 

v časopisech a propagační televize v místech prodeje.  

 

3.2 Guerillový marketing 

S teoretickou reflexí tohoto pojmu a s řadou užitečných příkladů přišel jako první Jay Conrad 

Levinson v osmdesátých letech, a jeho definice zní: „Nekonvenční marketingová kampaň, 

jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“ [4] 

 

Guerillový marketing bývá často označován za undergroundovou komerční komunikaci, o 

čemž svědčí jeho vývoj i využívání. Tato taktika vznikla jako výsledek tvrdého boje se 

silnější konkurencí, boje malých proti velkým. Jeho podstatou je jeho nízká nákladovost a 

balancování na hranici legálnosti. Z toho vyplývá, že se guerilla marketing nebude zabývat 

                                                 
6 Program zaměřený exkluzivně a individuálně pro konkrétního zákazníka nebo vybranou cílovou skupinu. 
7 Dvourozměrný obraz. Pomocí dvourozměrného materiálu je přesně zobrazen trojrozměrný model. 
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nákladnou reklamou a propagací v televizi. Naopak bude využívat opravdu netradičních a 

mnohdy až šokujících způsobů, zcela jistě také jisté formy takzvaných podlinkových nástrojů. 

 

Využitelnost metod guerillového marketingu je velice různorodá. Je například vhodné jich 

využít jako reakci na drahou kampaň silnější konkurence s cílem upozornit na svůj výrobek. 

I v tomto případě je však potřeba nejprve pečlivě analyzovat situaci před jejich nasazením. 

 

Guerilla marketing najde uplatnění jak u velkých tak menších firem. Přestože jde o stejný typ 

marketingové komunikace, budou se kampaně v závislosti na velikosti podniku lišit. Velké 

podniky orientující se na masový trh jsou mnohem více závislé na tom, aby o jejich akcích 

referovala média. Kdežto malé podniky se svými akcemi zaměřují především na cílového 

zákazníka. Když o těchto jejich kampaních budou informovat i média, bude to jenom dobře, 

ale jde až o druhotný cíl. 

 

Přední charakteristikou guerillového marketingu je jistě jeho originalita, protože se drží 

daleko od již vyšlapaných marketingových cestiček. Usiluje o to, aby zákazník uznal, že se 

jedná o opravdu povedenou marketingovou akci, která na něj výrazně zapůsobila. To však ale 

také znamená, že správná guerillová kampaň musí být první svého druhu. Nemůže být 

v budoucnu znovu opakovatelná, ani použitelná pro jinou firmu.[6]  

 

Proto je třeba neustále sledovat své okolí, hlídat, zda daný nápad již nebyl v minulosti někým 

jiným použit. Stejně tak není dobré využívat guerillového marketingu příliš často, jelikož 

zákazníci brzy přivyknou guerillovému trendu firmy a nebudou od ní očekávat nic jiného. 

Tím podnik sám sobě zvyšuje laťku, protože k dosažení žádaného efektu musí být pokaždé 

původní výška přeskočena ještě o dost víc. 

 

Dalším předpokladem guerilla marketingu je moment překvapení a jeho účinek hned 

napoprvé. Jinak by se kampaň musela znovu opakovat a to znamená ztrátu originality. Proto 

je v tomto případě více než jinde opravdu důležité správné zacílení na adresáty dané nabídky. 

Je tedy třeba dobře znát cílovou skupinu, včetně informací o tom, kde se klienti zdržují během 

dne, při práci, sportu, ve svém volném čase, co jsou jejich nejobvyklejší záliby a oblíbená 

místa. 
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Tím nejdůležitějším, co guerillový marketing pro své uživatele znamená, je jeho finanční 

nenáročnost. Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly, oprošťuje se totiž od tradičních 

forem propagace a využívání nadlinkových marketingových nástrojů, které ve své klasické 

podobě znamenají obrovské výdaje a v poslední době i neúčinnost. Inzeráty v novinách a 

časopisech stojí firmy opravdu veliké peníze v závislosti na prestižnosti daného média, 

málokterý čtenář jim však věnuje větší pozornost při čtení zajímavého článku. Stejně tak tomu 

je i v případě televizních reklam neustále přerušujících oblíbený pořad. Diváka spíše naštvou, 

než aby jej přesvědčily nepřepínat na jiné programy. Vynaložené peníze propagujících firem 

tak přicházejí vniveč. Logicky by tedy byla hloupost nevyužít možnosti investovat málo do 

efektivní guerillové kampaně. Stačí nápad. Tento nápad správně umístit a načasovat. 

 

Celou charakteristiku guerillového marketingu lze shrnout do následujícího desatera 

guerillových přikázání podle Thomase Patalase [6]: 

 

1. Nejít lidem na nervy. 

2. Nemrhat prostředky. 

3. Nenudit. 

4. V kampaních nediskriminovat žádná zvířata ani osoby. 

5. Nekopírovat druhé. 

6. Nelhat. 

7. Nezahlcovat poštovní schránky občanů reklamou. 

8. Dráždit. 

9. Bavit. 

10. Lišit se od ostatních. 

 

Do této kapitoly budou níže zařazeny i další formy marketingu, které se však svým 

charakterem velmi blíží právě guerillovému marketingu. Někdy tedy mohou být považovány 

přímo za jeho součást [6]: 

 

3.2.1 Ambush marketing 

Tato varianta znamená bezpracně a téměř bezplatně se svézt na vlně velkých událostí. 

Nepředpokládá se tedy přímé sponzorství a masivní finanční podíl na pořádání dané 

společenské akce. Znamená to jakési parazitování na této akci, kdy je třeba samozřejmě 
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hlídat, zda se tím neporuší nějaký právní předpis, patentové, domovní či jiné právo. Přiživit se 

dá jak na kulturních a společenských akcích, tak na sportovních či politických událostech, 

veletrzích, výstavách a oslavách. 

 

3.2.2 Buzz marketing 

Zde je řeč o soukromých osobách, které za malý úplatek, různé výhody či vzorky mezi svými 

přáteli a známými vychvalují a výhradně kladně hodnotí určitý produkt. Tato pozitivní 

reference by samozřejmě měla působit co možná nejpřirozeněji, aby reklama nebyla tak 

patrná. Stejně tak se ale může stát, že jsou lidé prostě jenom spokojeni s daným výrobkem či 

službou, a tak jej přirozeně doporučují i ostatním lidem. Tento případ však patří do jiné 

kategorie. Není – li za něj placeno či jinak odměňováno, nejedná se o buzz marketing. 

 

3.2.3 Ambient marketing 

Do této skupiny spadají zvláštní reklamní formáty užívané pro oslovení zejména mladší 

populace. Na různých diskotékách, školách, univerzitách, koncertech, v kinech, barech a 

klubech se tak můžou objevovat například podtácky, nafukovací balónky, svítící náramky, 

míchátka, transparenty apod. s konkrétním reklamním sdělením. Důležitý je především humor 

a zábava. 

 

3.2.4 Mosquito marketing 

Jedná se o marketingové počínání především malých a středních firem, které díky obratným 

reakcím na kroky velkých konkurentů mohou minimalizovat své výdaje a zvýšit tak svůj tržní 

podíl. Je třeba se zaměřit na slabiny a chyby zdánlivě všemocné konkurence, a těch také 

patřičně využít ve svůj prospěch. Malé firmy tak mohou profitovat z marketingových opatření 

velkých konkurentů. Stejně tak umí identifikovat a zaplnit mezery na trhu.  

 

3.2.5 Viral marketing 

V tomto případě kromě kvalitního produktu a spokojených zákazníků není potřeba žádných 

dalších prostředků k propagaci. Virální či virový marketing totiž znamená vir, který je 

vypuštěn do světa a zcela spontánně ve formě doporučení se sám šíří společností. Jeho 

důležitou vlastností je rychlost a účinnost. Jestliže jsou lidé spokojeni s danou nabídkou, 
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velice rádi o ní poví i svým známým a přátelům, budou ji hodnotit na internetu, v diskuzních 

fórech, výzkumech a dotaznících, doporučovat v případě potřeby, a odkazovat na daného 

výrobce. V závislosti na tom se i ostatní spotřebitelé budou o tuto skvělou nabídku zajímat, 

v nejlepším případě nakupovat, a firmě tak velmi rychle porostou zisky. Může se však stát i 

opak. Tedy, že na daný produkt budou i negativní reference a hodnocení. Rychlost se tak 

rázem stává dvojsečnou zbraní a může způsobit jen velmi rychlý úpadek dané společnosti. 

Virový marketing nebývá záměrně užívaným nástrojem marketingové komunikace, ve většině 

případů se jedná o přirozené jednání zákazníků, takže o jeho existenci daná firma nemusí mít 

ani ponětí. Kdo však o něm ví, může jej náležitě využít ve svůj prospěch. Avšak opatrně. 

 

3.3 Digitální marketing 

Pojem digitální marketing lze chápat jako zastřešující pojem, který nezahrnuje jen on-line 

komunikaci na internetu, ale veškerou marketingovou komunikaci využívající digitální 

technologie. Jeho součástí tedy je i on-line marketing a mobilní marketing, které budou 

podrobněji probrány níže. 

 

Tato oblast marketingu se stále dynamicky vyvíjí v závislosti na tom, s jakou rychlostí se 

mění a zdokonalují moderní informační technologie. Lze říci, že co pro marketing v této 

oblasti platilo před rokem, již nyní nemusí být aktuální. 

 

3.3.1 Mobilní marketing 

Mobilní marketing je obor, který vznikl postupně s rozvojem sítí mobilních operátorů a 

samozřejmě také z touhy marketérů po co nejinteraktivnější a nejrychlejší komunikaci 

s klienty. Výzkumy trhu týkající se mobilního marketingu ukazují, že se jedná o obrovský 

virtuální trh související s vysokou penetrací mobilů v populaci.  

 

V České republice je tento způsob komunikace velmi populární. Mobilní telefony se staly 

hitem v průběhu 90.let a dnes, kdy je zde více mobilních telefonů než obyvatel, si život bez 

mobilu dokáže jen málokdo představit. Stejně tak si lze jen těžko představit, že by mobilní 

telefon pro většinu z nás sloužil jen k telefonování či posílání textových zpráv. Stahování her, 

melodií, navigací, přehrávačů, různých programů a dalších šikovných aplikací se stalo 

samozřejmostí a významným zdrojem příjmů všech mobilních operátorů. Jedná se tedy o 
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trend, který do budoucna nemůžeme v úspěšné marketingové komunikaci opomenout. A to 

hned z několika důvodů [4]: 

 

1. Mobilní kampaň v průměru dosahuje 15% response, což je přibližně třikrát více než 

v případě tradičních propagačních metod, jako je direct marketing nebo telemarketing. 

2. Mobilní marketing pomáhá marketérům redukovat akviziční náklady o více než 20%. 

3. 94% textů mobilního marketingu je přečteno a 23% je přeposíláno přátelům. 

 

3.3.1.1 Typy kampaní používané v mobilním marketingu: 

Promotion stimulující nákup 

Mobilní telefon je schopen nahradit tradiční kupóny či call centra. Hlavní aktivity v této 

oblasti se pohybují kolem tzv. okamžitých výher a prokázání nákupu především v oblasti 

rychloobrátkového zboží. Nejjednodušší i nejúčinnější formou zároveň je výzva 

spotřebitelům, aby zasílali textové zprávy opatřené unikátním kódem, který je umístěn na 

obalu zakoupeného výrobku. 

 

Promotion podporující návštěvu maloobchodních řetězců 

O takzvané mobilní kupóny se začínají stále více zajímat i maloobchodní řetězce, které se tak 

snaží zvýšit návštěvnost svých supermarketů. Rozvoj MMS nyní přinesl možnost posílat 

slevové čárové kódy přímo na mobil spotřebitele a umožnit mu jejich využití v místech 

prodeje. 

 

Aktivity budující značku 

Výše uvedené promotions samozřejmě budou mít vždy určitý význam i pro budování značky, 

hodí se však hlavně ke krátkodobému zvýšení prodeje. Mobilní aktivity primárně zaměřené na 

budování značky by totiž měly být chápány jako samostatná kategorie. Pro takové případy je 

vhodné připravit takové soutěžní principy, které jsou cíleny na oživení hodnot značky a 

mohou fungovat v delším časovém rozlišení. Protože mobilní marketing umožňuje dobrou 

interakci spotřebitele se značkou, je možné dlouhodoběji udržet jejich pozornost například 

prostřednictvím síťových her a aplikací. 
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Virový marketing 

V kontextu mobilního marketingu se spoléháme na silný kreativní koncept, který stojí za 

přeposílání přátelům. Tento druh šíření zpráv vytváří „šeptandu“ výhodnou pro iniciátora 

kampaně. Mobilní marketing hraje v poslední době v této oblasti hlavní roli především při 

zaměření na teenagery jako na cílovou skupinu. 

 

Udržení zákazníků 

V tomto směru mobilní marketing funguje jako efektivní nástroj pro věrnostní programy. 

Tyto mohou mít více forem, jako je například sbírání bodů, za které je posléze možno čerpat 

členské odměny. Cílem bývá stimulace k opakovanému nákupu nebo využití služby. 

 

Marketingový výzkum 

Souhrnně lze říci, že všechny techniky mobilního marketingu lze využít v marketingovém 

výzkumu. Je tak možné cíleně získat řadu zajímavých údajů o spotřebitelích, které pak 

můžeme analyzovat z hlediska chování spotřebitele, jeho preferencí při nákupu či jeho 

demografického profilu. 

 

Formáty a principy využívané v mobilním marketingu [4] 

- soutěž o okamžitou výhru (instant win) – okamžitá response 

- SMS hry (otázky a odpovědi, kvízy, odhady) 

- SMS kluby 

- SMS portály 

-  „mobilní“ členský program s odměnami 

- M-kupóny 

- M-pozvánky 

- M-inzeráty 

- Reklamní SMS/MMS 

 

Mezi další často používané formáty v mobilním marketingu patří také známé SMS hlasování 

propojené s televizními či rádiovými soutěžemi, zpřístupnění internetových služeb přes mobil 

a spotřebitelské soutěže. 
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3.3.1.2 Výhody mobilního marketingu a jeho obsah 

Hlavní předností tohoto marketingového nástroje je jeho efektivnost. Nelze také opomenout 

rychlou přípravu akce. Jestliže tradiční propagační metody vyžadují několik týdnů příprav, 

start mobilní kampaně zabere „jen“ několik dnů. Může tak mnohem pružněji reagovat na 

potřeby trhu měnící se ze dne na den. Mobilní marketing je flexibilní a osobní, protože 

mobilní telefon je všestranné a přizpůsobivé médium.  

 

Jak již bylo výše naznačeno, marketing doplňuje a zesiluje tradiční formy komunikace jako je 

televize, rádio či tisk. Cílem většiny marketingových aktivit je zvýšení prodeje a zesílení 

public relations. Nezávislými průzkumy je prokázáno, že marketing s využitím SMS 

pozitivně posiluje vztah spotřebitelů k výrobku, zvyšuje jeho prodejnost, vede k větší 

návštěvnosti obchodů a napomáhá k rozšíření povědomí o značce a ke zvýšení celkové 

loajality zákazníků.  

 

3.3.2 Internetový marketing 

Internet je slovo, které v poslední době slýcháme až příliš často. Každý o něm mluví, píše i 

zpívá, diskutuje a propaguje. Většina z nás se na něj dost odkazuje a spoléhá. Nikdo ale neumí 

co nejstručněji přesně říct, co to vlastně je. Protože na něj každý pohlíží z jiného úhlu 

pohledu. Když však na něj pohlédneme z pohledu marketingového řízení, můžeme o internetu 

hovořit jako o marketingovém médiu, o světě, s jehož pomocí firma oslovuje i získává své 

budoucí či stávající zákazníky, jehož prostřednictvím s nimi dále pracuje. 

 

V souvislosti s rozvojem internetu se v 90.letech začalo užívat pojmu „nová ekonomika“. 

Definic tohoto slovního spojení existuje nepřeberné množství, avšak zjednodušeně jím lze 

označit zásadními změny v ekonomicko-politické sféře, v politice samotné, globalizaci a 

liberalizaci v oblasti mezinárodního obchodu a také příchod internetu a přístup firem, které jej 

začaly využívat ve své činnosti. 

 

Jsou to jeho vlastnosti a funkce, které se prosadily o to, že je nyní internet považován za 

naprosto samozřejmou součást života. Především okamžitost a všeobecná dostupnost. Také 

byl internet přímo „vyroben“ a předurčen k tomu, aby eliminoval překážky v šíření informací. 

Což se mu podařilo dokonale. Informace nemají žádný nákladný fyzický nosič, jak je tomu u 

tisku. Informace neputují v „proudu“, tj. nemizí po svém zveřejnění, jak je tomu u rozhlasu i 
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televize, čtenář s nimi může libovolně dlouho pracovat. Informace nepotřebují žádného 

centrálního šiřitele, který je v případě fyzického světa také „centrálním cenzorem“, který 

rozhoduje o tom, co dál pustí a co ne. Doslova geniálním vynálezem je pak možnost snadného 

posílání dál, tj. „forwardování“, tedy elektronický projev virálního marketingu.[7] 

 

3.3.2.1 Vlastní webové stránky společnosti 

Vytvoření vlastních webových stránek by mělo být pro firmy v dnešní době již 

samozřejmostí. Plní totiž funkci prezentace, jakési vizitky firmy. Na různých workshopech, 

veletrzích, výstavách, soutěžích, i v televizních reklamách, reklamních materiálech bývá na 

tyto stránky odkazováno. Nikdo se dnes už neobtěžuje zdlouhavým představováním firmy, 

vyprávěním o její historii či rozsahu působnosti. Stále oblíbenější a užívanější se stává věta: 

„Více informací naleznete na našich webových stránkách“ 

 

Proto by tyto stránky měly opravdu obsahovat maximum informací důležitých pro zákazníka 

a návštěvníka webu. Protože webové stránky jsou tvořeny právě pro něj, nikoli pro samotnou 

firmu, je dobré zajímat se tím, které informace opravdu potřebuje a vyhledává, a doporučuje 

se tuto oblast důkladně analyzovat. 

 

Existuje však několik obecných důvodů, proč vlastní web firmy tvořit. V první řadě je to ta již 

výše zmíněná prezentace firmy, tedy představení veřejnosti, v jakém oboru působí, čím se 

zajímá, co vyrábí či prodává. Dalším důvodem je také poskytnutí informací o konkrétních 

produktech a činnostech, které lze prostřednictvím těchto stránek a e-shopu také prodávat. 

Měly by však zahrnovat i informace o případném servisu pro zákazníky, o všech službách, 

které společnost dále poskytuje, a které lze využít i prostřednictvím těchto stránek. Mezi 

doplňkové služby pak může patřit prodej reklamní plochy, poskytování novinek z činnosti 

firmy, poskytnutí možnosti vyjádřit se a tázat se prostřednictvím mailových kontaktů, diskuzí 

či komentářů. 

 

I při vytváření těchto stránek je důležité dodržovat jistá pravidla a zásady. Ať už technické, 

estetické či morální. Na prvním místě je třeba vždy pamatovat na to, že stránky slouží 

především zákazníkům a všem návštěvníkům. Pro ně by tedy měly být tvořeny především a 

jim vyhovovat.  
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Základní druhy internetové reklamy [8]: 

3.3.2.2 E-mailová reklama (e-mail marketing) 

Jedná se o jednu z nejstarších a zároveň stále nejvyužívanějších forem internetové reklamy. 

Důvody pro takovou oblíbenost jsou zjevné. Přenos zpráv je totiž velmi rychlý a také levný. 

Je potřeba jen vlastní firemní e-mailové adresy a také dostatečné databáze s kontakty stálých 

či potencionálních zákazníků. E-mailovou komunikaci lze také velice snadno automatizovat. 

Velice významná je schopnost e-mailu ovlivnit příjemce daleko více než tradiční papírový 

dopis. Často bývají e-mailové zprávy archivovány a příjemci si je ještě opakovaně pročítají. 

Je také opravdu snadné na e-mail ihned odpovědět nebo získat ještě více informací pouhým 

„kliknutím“ na hypertextový odkaz. Jedinou velikou nevýhodou je šíření spamu8, které se 

v posledních letech obrovsky rozrostlo.  

 

Reklamním sdělením může být jak celý obsah e-mailu, tak jen jeho malá část. Celý rozsah e-

mailu nejčastěji zabírají tzv. firemní zpravodaje neboli „newsletter“ informující příjemce o 

novinkách, zvláštních nabídkách a také akcích. Podobně je na tom i rozesílání aktuálních 

ceníků či přehledu výrobků, elektronických časopisů a katalogů. Pakliže reklamní sdělení 

zabírá jen část e-mailu, jedná se nejčastěji o tzv. patičku, kterou si lze zjednodušeně představit 

jako jakousi vizitku odesílatele zprávy, ať už konkrétní osoby nebo firmy, obsahující i 

případně odkaz na webové stránky daného subjektu. 

 

3.3.2.3 Grafická reklama 

Grafická reklama zahrnuje jednak klasické reklamní proužky (častěji známé jako „bannery“), 

ale také interaktivní grafické panely a drobná reklamní tlačítka.  

 

Grafickou reklamu lze dělit na základě mnoha hledisek, nejznámější je rozdělení dle rozměrů 

jednotlivých proužků [8]: 

 

Full banner má rozměry 468 šířka x 60 výška pixelů. Tento bývá nejčastěji umístěn nad nebo 

pod hlavním textem stránky, avšak najde se i přímo uprostřed textu. 

Half banner je dnes už nevyužívaný poloviční rozměr full banneru. 

                                                 
8 Jedná se o nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) masově šířené internetem. 
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Leader board má rozměry 745 px šířka x 100 px výška a bývá umístěn na vrcholu stránky 

před celým obsahem stránky. 

Skyscraper s rozměry 120 px x 600 px nebo 120 px x 300 px (half skyscraper) se umisťuje 

napravo nebo nalevo od hlavního obsahu stránky. 

Watermark neboli vodoznak se používá pro vkládání loga společnosti na pozadí stránky, 

čímž nikoho příliš neobtěžuje a přesto vhodně propaguje značku. 

 

3.3.2.4 Textová reklama 

Jedná se o velmi jednoduchou formu reklamy, se kterou se dnes však už moc nesetkáme. Lze 

si ji představit jako řádek na zpravodajském (i jiném) serveru, v němž je zobrazeno několik 

krátkých hypertextových odkazů s výstižným popisem. Zaujme-li daný popisek uživatele, 

může na něj kliknout a dozvědět se více.  

 

3.3.2.4.1 Kontextová reklama (reklama vázaná na klíčová slova) 

Oblíbeným a zřejmě přirozeně nejvyužívanějším na celém světě je systém Google AdWords, 

proto bude princip této formy reklamy vysvětlen právě na něm. 

Jestliže uživatel něco hledá prostřednictvím Google, zadá ono slovo do vyhledávače, a ten mu 

spolu s odkazy obsahujícími dané slovo nenápadně nabídne i reklamu, která nějak souvisí se 

zadanými klíčovými slovy. 

Výhodou této reklamy je její zacílenost, protože se zobrazuje pouze těm uživatelům, kteří 

mají o danou problematiku zájem. 

 

3.3.2.5 Další formy reklamy 

3.3.2.5.1 Partnerské programy 

Má-li nějaká společnost hojně navštěvované webové stránky, je schopna domluvit se a sepsat 

smlouvu s jinou společností speciálně určenou pro tyto účely, a následně umístit na své 

stránky malé reklamní sdělení odkazující právě na onu partnerskou společnost. Jestliže 

uživatel narazí na stránkách firmy na reklamu jiné, na tuto reklamu klikne a dokonce u té jiné 

firmy nakoupí, je toto první společnosti náležitě proplaceno. 
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3.3.2.5.2 Nepřímá reklama 

Jedná se o vytvoření jakési „pověsti“ o tom, že daná firma je v příslušné oblasti schopná, 

kompetentní, nejlepší. Nejde o přímou reklamu, kdy je uživatel nucen ke koupi daného 

výrobku, protože je ze všech nejlepší. Jde o prokázání znalostí a umu, odbornosti. Toho se dá 

nejčastěji dosáhnout účastí v různých diskuzích nebo pomocí blogů, také pořádáním 

odborných seminářů. 

 

3.3.2.5.3 Microsites / Minisites 

Microsites (někdy také „minisites“) jsou malé ohraničené oblasti na www serveru dané firmy, 

které však spravuje a financuje jiná externí firma. Tyto „malé weby“ se nejčastěji věnují 

speciálním akcím oné společnosti nebo komplementárním nabídkám spolupracující firmy. 

 

3.3.2.6 Sociální sítě 

Jedná se o stále více užívanější médium, jehož hlavním představitelem je celosvětově užívaný 

fenomén Facebook.  

 

Založení profilu na Facebooku můžeme zjednodušeně přirovnat k tvorbě webových stránek. 

Firma zde může uvést základní a zásadní informace o své působnosti a produktech, a dále pak 

už odkazovat na ony webové stránky. Může zde zveřejňovat fotografie a videa týkající se 

dané firmy a jejích aktivit. O těchto aktivitách návštěvníky informovat a upozorňovat na 

aktuální dění. Jde tedy o jakýsi projev public relations. To hlavní, čeho na Facebooku může 

využívat, je zpětná vazba od svých zákazníků a dalších „fanoušků“ jejího profilu, kteří můžou 

většinu zde zveřejněných informací komentovat a vyjádřit tak svůj názor. 

Tito návštěvníci pak, jsou – li spokojeni, na principech virového marketingu šíří povědomí o 

daném podniku dál mezi své přátele. Tím může podnik získat další potenciální zákazníky.  

 

Samotné využívání Facebooku ke svým propagačním aktivitám však není vhodné pro 

všechny typy společností. Obecně lze říci, že tohoto média většinou užívají firmy nabízející a 

působící v oblasti služeb a zábavy, zaměřené na koncového uživatele. Méně často se setkáme 

s profilem velké průmyslové společnosti orientující se na B2B trh. Avšak jako projev PR snah 

to možná není tak zlý nápad. 
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3.4 Direct marketing 

Někdy bývá označován také jako cílený marketing či přímý marketing. Tento nástroj umí být 

velmi efektivní. Je však důležité zachovat dvě podstatná pravidla a zároveň charakteristiky 

tohoto pojmu. V první řadě to znamená dodržet co nejpřesnější zaměření na určitý, předem 

jasně vyhraněný segment trhu. Přímý marketing totiž zbytečně neoslovuje širokou veřejnost, 

ale pouze ty zákazníky, pro které může být daná nabídka v současnosti zajímavá. V řadě 

druhé pak mluvíme o interaktivním nástroji marketingové komunikace, který eviduje reakce a 

zpětnou vazbu zákazníků. Je pak docela snadné následně vyhodnotit úspěšnost akce. A to 

pouze jednoduchým srovnáním počtu oslovených zákazníků a počtu těch, kteří zareagovali 

nebo dokonce nakoupili. 

 

V případě tohoto marketingu se používá takových prostředků, jako jsou písemné dopisní 

nabídky9, letáky vhazované do poštovních schránek, ukládané za stěrače automobilů či 

nabízené v obchodních centrech. Je potřeba však také zmínit telefonický marketing, 

elektronické obchodování na internetu, zasílané katalogy nebo televizní pořady vyžadující 

bezprostřední reakci, odezvu publika. 

 

Přímý marketing může mít dvě formy [2]: 

1. adresný přímý marketing, kdy jsou nabídky určeny jmenovitě konkrétním osobám. 

Údaje o těchto osobách jsou pak obvykle získávány z firemních databází. 

2. neadresný přímý marketing, který sice oslovuje vybraný segment trhu, avšak ne 

jmenovitě konkrétní osoby. Což je právě případ letáků vhazovaných do schránek. 

 

3.5 Event marketing 

Anglický výraz „event“ překládáme jako „událost“, což přesně vystihuje charakter této 

marketingové formy. Představuje tedy pořádání společenských událostí pro veřejnost 

prezentující danou firmu v tom nejlepším světle. Protože lidé si mnohem lépe zapamatují to, 

co reálně prožijí, je event marketing formou využívající ve velké míře emoce. Účinně působí 

při budování loajality zaměstnanců, obchodních partnerů, dodavatelů a zákazníků nebo pro 

vyvolání PR efektu pro značku. Event marketing je schopný přenést symboliku nadlinkových 

kampaní do reálného života a dát odpovídající stimul cílovým skupinám.  
                                                 
9 Direct mail. 
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Event marketing je tedy možné využít jak pro komunikaci vnější (s vnějším prostředím firmy 

– zákazníci, dodavatelé, veřejnost), tak i vnitřní v rámci společnosti.  

 

Pod tento pojem spadají takové akce, jako jsou různé večírky, slavnostní rauty a bankety, 

plesy, konference, školení, semináře, festivaly, výstavy, veletrhy, road show a také akce 

pořádané firmou ku příležitosti významného dne či výročí.  

 

Důležité při pořádání takovýchto účelových akcích je to, že návštěvníci na ně nepřijdou, aby 

se seznámili s produktovým portfoliem dané firmy, ani aby se dozvěděli něco o její historii či 

poli působnosti. Jde o to, že lidé se přišli bavit. Přišli proto, že je daná oblast nebo akce sama 

a lidé, kteří jsou s ní spojováni, zajímá. Výrobek nebo služba, která je při té příležitosti 

propagována prostřednictvím určité části a rekvizity akce, je tedy až vedlejším produktem. 

 

V budoucnosti se dá očekávat, že se při pořádání takovýchto akcí bude stále více využívat 

nejnovějších komunikačních technologií, které budou pomáhat budovat vztahy se spotřebiteli 

jak během akcí, tak i po nich. Tyto technologie dovolí pořizovat důležité informace o 

zákaznících již během zábavy, a to nevtíravým způsobem, což může společnosti zajistit lepší 

zpětnou vazbu a kontrolu návratnosti investic. 

 

3.6 Product placement 

Product placement můžeme definovat jako záměrné a placené umístění značkového výrobku 

do audiovizuálního díla s cílem jeho propagace. Jeho atributem je reklamní efekt v dané 

cílové skupině při využití kontextu nebo známých osobností.[4] 

 

Tato forma marketingové komunikace spočívá v tom, že jsou výrobky nebo služby taktně 

zakomponovány do filmového děje tak, aby bylo na první pohled jasné, o který konkrétní 

produkt či značku jde. Nejde však o typickou propagaci produktu jako v reklamě. Jedná se o 

vytvoření příběhu, ve kterém si produkt „zahraje“ jednu z vedlejších rolí. Tou se však 

dostatečně zviditelní. Nemusí ale jít jen o to, že se daný produkt objeví v záběru, stačí, když 

bude třeba jen zmíněn v dialogu postav.  

Umístit produkt do filmu lze tedy vizuálně i verbálně.  

Divák je pak touto reklamou přímo zasažen a nemůže si jí tak nevšimnout.  
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Této možnosti zviditelnění hojně využívají automobilky, výrobci elektroniky, mobilních 

telefonů i mobilní operátoři, výrobci nealkoholických i alkoholických nápojů, 

rychloobrátkového zboží, nebo kurýrní a přepravní služby, stejně jako módní domy či 

kosmetické společnosti. 

 

Při uvedení filmu se zakomponovaným produktem dané firmy je dobré umět náležitě využít 

nastalé situace pomocí paralelní reklamní kampaně. Ta však může být ještě účinnější, pokud 

zadavatel nakoupí i speciální licenci umožňující využití prostředí, postav a prohlášení 

z daného filmu ve vlastní reklamní kampani. Takováto reklamní strategie znamená umístění 

symboliky filmu na obal výrobku, do prezentačních materiálů, vytvoření limitované edice 

výrobků s motivy filmu nebo soutěže o atraktivní ceny související s filmem. 

 

Product placement však není o umisťování produktů pouze do filmů. Stejně tak je uplatňován 

v počítačových hrách, „na playstationu“, v televizi. V české společnosti je tento pojem znám 

už od dob Tomáše Bati, který dokonce vytvořil vlastní filmové ateliéry, aby tak ušetřil 

náklady na reklamu ve filmu, až v roce 2010 však byl změněn zákon o rozhlasovém a 

televizním vysílání a  product placement tak byl umožněn i v televizi. V tomto případě 

reklama na výrobky či služby tvoří přímo součást pořadů, avšak v podstatně mírnější a 

vkusnější podobě než je tomu kolikrát v českých filmech. Tyto pořady totiž nesmějí přímo 

pobouzet diváky k nákupu zboží a nesmějí ani nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. O 

jaké pořady se jedná, závisí pak na jednotlivých televizních stanicích. Na komerčních 

kanálech je product placement k vidění především v seriálech a reality show. Ve 

veřejnoprávní televizi si našel místo v lifestylových10 nebo kutilských magazínech. Ovšem ani 

v soutěžních pořadech nebývá nijak maskována značka předmětu výhry. 

 

Product placement může být vhodnou formou podpory kinematografie i televizní tvorby i 

účinným marketingovým nástrojem. Záleží na profesionálním a tvůrčím přístupu, který 

dokáže produkt citlivě zakomponovat do děje, tzn. najít rovnováhu mezi dějem 

audiovizuálního díla a marketingovým efektem.[4] 

 

                                                 
10 Magazín se zaměřuje na konkrétní skupinu publika a snaží se ji informovat o aktuálním dění a běžných 

součástech života takovéto skupiny. 
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4 Závěrečné shrnutí pro odvětví průmyslu 

Aby bylo možné tradiční marketingové koncepce efektivně implementovat do oblasti 

průmyslu, je potřeba si tento charakteristický trh nejprve specifikovat.  

 

„Průmyslový marketing zahrnuje veškeré marketingové aktivity (metody, nástroje, strategie, 

průzkumy aj.), které uplatňují průmyslové podniky při svém podnikání. Toto podnikání je 

součástí tzv.průmyslového řetězce, zahrnujícího všechny sektory průmyslu, které jsou 

zapojeny do realizace výrobku a přidávají mu hodnotu. Je to proces od těžby surovin, přes 

polotovar, k výrobě a distribuci finálního výrobku spotřebiteli.“ [10] 

 

U tohoto trhu nazývaného B-to-B11 trhem jde o prodej služeb a produktů jiným společnostem, 

vládním institucím a dalším organizacím, kteří se však jako zákazníci nechovají tak, jakoby 

měli daný produkt spotřebovat sami. Produkty nakupují za účelem výroby dalších výrobků a 

služeb, které pak prodávají konečným spotřebitelům nebo dalším článkům dodavatelsko – 

odběratelského řetězce. Přestože se B-to-B trh od spotřebního liší, oba se navzájem značně 

ovlivňují, především co se týče poptávky. Poptávka v jedné části trhu (spotřební) totiž 

vyvolává poptávku v druhé části trhu (podnikové). Zvýší – li se poptávka po daném výrobku 

ze strany konečných zákazníků, zvýší se i poptávka výrobců tohoto výrobku po polotovarech 

a surovinách potřebných k jeho výrobě. A samozřejmě i naopak. Rozdílné chování však 

nastane při změně ceny výrobku. Sníží – li se cena na spotřebním trhu, vzroste poptávka po 

daném výrobku. Sníží – li se však cena na trhu průmyslovém, poptávka bude stagnovat, 

protože nakupující budou vyčkávat další snížení ceny za účelem úspory nákladů na výrobu 

onoho výrobku. 

 

Podnikový marketing se od toho klasického liší v následujících oblastech [18]: 

 

Motivace k nákupu 

Již výše bylo naznačeno, že firmy nakupují zboží proto, aby jej využili pro svůj vlastní zisk. 

Naopak koneční zákazníci zboží nakupují pro svou vlastní spotřebu, nikoliv pro zisk. Podniky 

jako zákazníci tedy budou chtít nakoupit za co nejnižší cenu při co nejvyšším možném užitku. 

 

                                                 
11 Z anglického názvu „Business to Business“, někdy také označován zkratkou B2B. 
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Stimulace poptávky 

Poptávka na B2B trhu závisí na tom, kolik má firma svých vlastních zakázek. Na základě toho 

se rozhoduje, kolik materiálu nebo polotovarů bude nakupovat. Poptávku zde tedy nelze 

stimulovat slevovými a množstevními akcemi jako u trhu spotřebního. 

 

Cílová skupina 

Počet zákazníků vystupujících na B2B trhu je mnohem nižší, a přístup k nim z pozice 

marketéra bude tedy více osobnější a individuální. Na B2C12 trhu se komunikuje s masou lidí, 

které je tedy třeba stimulovat masovou propagací. 

 

Nákupní chování 

Nákup koncových zákazníků je nejčastěji motivován emocemi . V případě podnikového trhu 

však o nákupu systematicky rozhoduje více lidí. 

 

Objemy nákupů 

Objednávky na B-to-B trhu jsou zpravidla velké, což podtrhuje jejich významnost pro firmu a 

nutnost trvalé péče o zákazníka. Na B-to-C trhu naopak platí, že více zákazníků nakupuje 

menší množství zboží pro svou potřebu, nebo potřebu svých blízkých. 

 

Distribuční cesty 

U spotřebního zboží je možné se setkat s velmi dlouhými distribučními cestami, kdežto 

v případě B2B trhu projde zboží rukama daleko menšího množství prostředníků. 

 

Z uvedeného lze vysledovat, že i v tomto prostředí budou uplatňovány základní komunikační 

principy, je však potřeba brát ohledy na výše zmíněné rozdíly. Výhodou je, že tyto 

komunikační metody jsou na průmyslovém trhu mnohem efektivnější, protože jsou vytvořeny 

pro relativně malou cílovou skupinu vyhledávající speciální informace jen z několika 

důležitých oblastí. 

 

Nejúčinnějším marketingovým nástrojem je zde navázání dlouhodobých a osobních vztahů se 

zákazníky. K tomu se nejčastěji využívá nástrojů osobního prodeje či přímého marketingu. 

V tomto případě to však neznamená pouze zaslat zákazníkovi informaci o cenovém 

                                                 
12 Z anglického názvu „Business to Customer“.  
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zvýhodnění, ale je důležité se s ním setkávat na veletrzích, dnech otevřených dveřích, road 

show, i na neoficiálních akcích, jakými jsou dobročinné akce a večírky. Těmito nástroji se 

mezi zákazníkem a obchodníkem vytváří intenzivní pouto, které se následně pozitivně 

promítne i do obchodních vztahů.  

 

Proto, že je průmyslový trh natolik specifický a ve své podstatě i konzervativní, nelze zde 

uplatnit moderních marketingových nástrojů, jakými jsou například guerillový či mobilní 

marketing. Stejně tak průmyslové podniky poskytující polotovary pro další výrobu neinzerují 

v tisku, televizní reklamě nebo rádiu. Těchto cest využívají spíše pro vytváření pozitivních 

vztahů s veřejností. 

 

Ostatně public relations jsou v této oblasti vůbec nejuznávanějším marketingovým nástrojem. 

V rámci toho se hojně užívá principů event marketingu. S jistotou lze říct, že tento nástroj 

s oblibou využívají velké nadnárodní společnosti zabývající se obvykle těžkým průmyslem. 

Tyto podniky, přestože znamenají veliký přínos pro ekonomiku a nabídku spousty pracovních 

míst, mají i pověst velkých ekologických znečišťovatelů, což jim, zvláště v dnešní době, na 

jméně moc nepřidá. Takže se kromě využívání tradičních ABL nástrojů snaží vytvářet dobré 

vztahy s veřejností právě prostřednictvím event marketingu. Organizují tak různé sportovní či 

kulturní akce, dny otevřených dveří, den dětí, apod. 

 

Co se nových trendů týče, stalo se pravidlem, že všechny významné průmyslové společnosti 

již mají k dispozici vlastní webové stránky. Ty sice neslouží primárně k prodeji 

prostřednictvím e-shopů, ale k účelům zmíněným už v podkapitole věnované tomuto tématu, 

tedy k prezentaci samotné firmy a aktuálních informací o jejích PR. Mezi ty nejčastěji patří 

aktivity v oblasti ekologie a zlepšování životního prostředí, například vysazování stromů, 

čištění okolí podniku od odpadků, přeměna průmyslově užívaného prostředí na hřiště či 

parky, využití nejnovějších technologií ke zlepšení ovzduší v kraji, apod. Dalšími PR 

aktivitami jsou humanitární akce, pomoc rozvojovým zemím sbírkami organizovanými 

zaměstnanci podniku, nebo podpora vzdělávání svých současných i potencionálních 

zaměstnanců. V tomto směru podniky uzavírají smlouvy o spolupráci se středními i vysokými 

školami, učilišti a dalšími vzdělávacími instituty. Některé z nich dokonce provozují své 

vlastní školy, jako je tomu například u Škoda Auto a.s. sídlící v Mladé Boleslavi, která zde 

nabízí vysokoškolské studium i střední odborné učiliště. V Moravskoslezském kraji je 

v tomto směru velmi aktivní OKD, a.s., která se zasloužila o obnovu hornického učňovství, 
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nebo ArcelorMittal Ostrava a.s. úzce spolupracující s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava, kde podporuje především vědecké a výzkumné práce.[19, 20, 21] 

 

Kromě těchto statických informačních sdělení nabízí webové stránky i některé interaktivní 

prvky, jako jsou diskusní fóra či interaktivní vyhledávání informací v rámci webu. Objevují 

se zde však i prvky virálního marketingu, a to zveřejňováním svých audiovizuálních promo 

souborů, které si uživatelé mohou dále volně „přeposílat“ a vytvářet tak všeobecné povědomí 

o dané společnosti. 

V rámci možností internetu i průmyslové firmy využívají bannerové reklamy a direct mailů 

rozesílaných zákazníkům prostřednictvím e-mailu. 

 

Nedostatky však shledávám ve využití sociálních sítí, které nabízí tolik možností k propagaci. 

Jednak lze jimi navázat vztahy s širokou veřejností, se svými zaměstnanci, a také s 

konkrétními zákazníky a obchodními partnery, kteří se zde mohou stát „přáteli“ dané 

společnosti a jednodušeji tak s ní komunikovat. Stejně tak lze využít i bannerové reklamy, pro 

kterou je tady dostatek volného místa. 

 Je však otázkou, nakolik jsou sociální sítě vhodné a dostatečně způsobilé pro účely 

průmyslového marketingu. Zodpovědět si ji však musí každá společnost sama, respektive její 

marketingové oddělení. 
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