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       bec. Dopad této složité situace má vliv nejen na
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 enský a manažerský proces, jehož prost 

    



„Marketing je sociální a manažerský proces, s jehož pomocí jednotlivci a skupiny obdrží to,

 ebují a požadují tak, že vytvá   

     

 



  

je sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí z       

 em touží, a to na základ  



        iblížit základní pojmy, úkoly a zárove  
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  žeme, chceme a jsme schopni zaplatit požadovanou ce
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Cílem marketingu je, aby sloužil k napln  
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 ásti marketingového mixu se využívají k vytvo   

              

               

   

 

a produkt považováno to, co lze na trhu

nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívá         

      

 

 ležit  že být materiální 

(výrobek, služba, myšlenka, osoba apod.).

Obr.  1. 1: Složky marketingového mixu 4P [15]



   









    

 

 

          



  

   

zákazníci kupujeme. Nazýváme ho hlavním užitkem. 
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 že být velice ú   ístupu firem, protože

dokáže zlepšit i užitné vlastnosti produktu. Jeho p     

  ejnosti, snížit výrobní náklady a vytvo  

 žeme tedy íct, že prost  









           . životnost, pohotovost,

 esnost, údržbu a zp 

     



Jeho význam v posledních letech natolik vzrostl, že      
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 la zmínit. Provedením se snažíme zachytit informace   

       

 

 adíme služby k produktu. Dnes již žádná firma nevys 

  ovat o další služby, kterými m žou být:                                        [11
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 nu zboží a doživotní záruku.

 

       ínosná, jelikož umožní vrácení pen    









             

 že to být jak p    

4. Montáž

U složit   firma poskytuje odbornou montáž nebo instalaci pro

  

   spousta firem umož    itý poplatek prodloužit záru    

       

 

       z, množstvím výrobk  nebo objemem služeb, které

           

 jaké služby.”



S cenou lze pracovat velmi pružn  žeme považovat za velice d ležitý a oblíbený
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Funkce ceny v tržní ekonomice

 ní – základní funkce, kdy cena vstupuje jako tržní 

    

 



 

 

 

 






 
 


    
 
  

 





Funkce ceny v tržní ekonomice

 ní – základní funkce, kdy cena vstupuje jako tržní 

    

    

 

 

   

        

Cenové srážky a slevy



Používá se p   



Množstevní sleva

  tšího množství,   



 

Je použita p    



Používá se na za              



Srážky

Používáme tehdy, pokud žádná z p edchozích slev nejde použít (srážka ceny u vystavov

zboží).                [35]





 

         

          ným uživatel   

             

   

  eby nebo užití.”
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Pohyb zboží od výrobc            
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 tná komunikace jak nakoupit zboží od výrobc 



      

 

 evzetí veškerých rizik spojených s pohybem zboží a služeb.







  



      





 

            

udržení stávajících zákazník         
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prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb 
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Z marketingového hlediska nám umož   s využitím
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Základními nejpoužívan  

  

  sníženou cenu.

 Kupony – umož      

 Prémie – produkt nabízený zdarma nebo za sníženou c      

 

     rnost – poskytují se za pravidelné využívání produk   
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Hlavním cílem public relations je udržení dobrých v  

            

mohou ovlivnit dosažení marketingových zám   

               

      

PR má v komunikaci významnou zásluhu, jelikož dokáž  

reklamy. Proto každá informace k publikování by m 
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 jí dosáhnout cíle. Každá firma si musí

k dosažení svých cíl       

      

 

„Strategický cíl je žádoucí stav, jehož má být v ur ité budoucnosti dosaženo a který lze m 

 



   

                

       ástí jejich obsahu. Pro podnik v tržní ekonomice je



jediný cíl, i když dominuje. 





  

S – ”stimulating“, cíle musí stimulovat k dosažení  

M – ”measurable“, dosažení i nedosažení cíle by m  
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Jedná se o manažerské aktivity zam    
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      edevším užším záb     
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  ováno na nižších pracovních úrovních (závody, diviz
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  ležitosti jsem se rozhodla v    
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 že setkat. Jeho hlavním úkolem je formulace a reali 

jejich celopodnikové dodržování.           [12]
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SWOT analýza seskupí a uloží veškeré získané informace do databáze. Umož  
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zde zpracování seznamu strategických možností. P   

využívala maximální kreativita.          [17]
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 strategie diferenciace, odlišení výrobku nebo služb  

   







Snaží se dosáhnout nejnižších náklad          že

nabídnout výrobky za nejnižší ceny nebo za ceny nižší než konkurence, a tím získat v 

          

 

   i malé množství úzkých segment 

  edí se na aktivní segment a snaží se, co nejlépe po      

     

Strategie diferenciace, odlišení výrobku nebo služb

Náklady zde nejsou prioritní. Firmy se snaží odlišit od konkurence tím, že nabízí lepší nebo

  i službu. Usilují nap         

Tato strategie je používána jen tehdy, pokud výrobe i služba jsou odlišné a nedají se

         

  



Výrobková strategie se rozvíjí od životního cyklu v 
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Jedná se o záležitosti, jako jsou záruky a servis.      



          

podmínky tržní ekonomiky, a tím navazuje na metody   

   



  edevším na snižování náklad  žného zvyšování objemu

             

snižování náklad             

  technické služby vede k podpo     

2. Orientace na zboží s unikátními vlastnostmi

                

   







  že dovolit nabídnout p 

   

  

  sobuje cenovou strukturu, která se snaží vyrovnávat
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vlastnosti a image výrobku, zvyklosti a možnosti da   

          

 



Tato strategie umož uje prodej velkého množství výrobk 

  ivo, zubní pasty a cukrovinky. Nevýhodou je, že je  žké kontrolovat velké

množství distributor        



Prodej zboží se uskute          

       



    

     itou oblast. Výhodou této strategie je, že výrobce 





distributor zde navážou velmi úzký vztah, který umožní možnost zabrán ní použití stejné

          edevším o zboží luxusního

          

 

  žeme nazvat také jako organizaci poskytující služby

       



Push strategie je používána p         

              

           

     



Pull strategie je používána p  

               itažlivém

      reklama a publicita, jelikož vyvolávají zájem

          edají požadavky zákazník

        

  tyto strategie mohou používat stejné propaga 
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 získávání maximálního tržního podílu,

 

 

  

 potenciální udržení zákazníka (posílení vztahu se z

 

 využití p íležitostí.

    

Abychom mohli prvek marketingového mixu považovat z  

          

     it zákazníka o tom, že náš výrobek je p        

 

2. Získání maximálního tržního podílu

Prvek marketingového mixu použijeme ve strategickém     

tí možnost si sami ur it tržní cenu výrobku.









  ízení se snažíme zvolit takové prvky, které firm  

k dosažení a udržení maximálního zisku p    

toho tak, že použijeme nízkou zavád         

          





Každá firma se musí rozhodnout, v jakém sm ru chce být lepší než konkurence a podle toho

  

      

 že nap             

                

odpovídající produkt nebo službu. Tím si zajistí ús     

      ležitá, jelikož díky ní se cht   



 

Abychom mohli prvek marketingového mixu považovat z

   

               

  

6. Potenciální udržení zákazníka (posíleni vztahu s

Prvek marketingového mixu považujeme za strategický       že

              

   ry zákazníka dosáhl podnik toho, že zákazníci ve sv     

               

 ležitá pro udržení si v  







           

k udržení stability firmy na trhu. Snaží se díky t  m udržet dobré jméno a zna 

 domí mezi zákazníky, snaží se stanovit dobrou strategii pro možnost p 



8. Využití p íležitostí

Prvky marketingového mixu považujeme za strategické, pokud nám napomáhají k využití

 íležitostí pro budoucí prosperitu firmy. P íležitostmi mohou být nap íklad využití tržního

   

   

  

 

Složky z dlouhodobého strategického hlediska:



Považuji tento prvek za d ležitý, protože má dlouhodobý charakter k udržení d

firmy. Udržením kvality a snížením ceny m žeme dosáhnout v 

 

    

že si od téže zna ky koupí i další zboží. Tím si u zákazníka získávám   

  že být zárukou kvality.



 žou podniky dosáhnout ur  

také napomáhá ke zdokonalení užitných vlastností pr že p 

 







 . záruky, montáže a doprava mají dlouhodobý strateg 

oužit podniku jako nástroj ke sledování
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Krátkodobé složky:



Tyto složky mají krátkodobý charakter, jelikož se n   

            

 

 

Cena je nejpružn 

        žeme zvolit strategii nízkých náklad   

  dosáhnout maximálního zisku a maximálního tržního podílu, který nám umož 

   i služba byla dostupná pro širší okruh zákazník  žeme
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   ležitou sou   ízení, jelikož její pomocí se podniky snaží

nalézt ideální cestu, jak zboží dostat od výrobce k ase a množství.

 ležitá z hlediska dlouhodobého a závažného dopadu

 šnost podnikání, proto jej považují za klí ové rozhodnutí. Místo je považováno

       ují na luxusní zboží, které je v ur  

  





 

           



Složky z dlouhodobého strategického hlediska:



Má ve strategii dlouhodobý charakter, jelikož pat      

marketingového mixu. Slouží nám k dlouhodobému udrž    

 

 

Považuji za strategickou, protože s její pomocí pod     

   

Krátkodobé složky:



Jsou spíše operativní složky marketingové komunikac     ní. Jelikož

          

výrobky a služby, abychom nezaostávali za konkurenc





 

             

 jelikož si mají z 
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  využívat tak, aby na trhu
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 ležitá pro získání informací a analýzu silných, sla íležitostí pro

  

           

 íve manaže  
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   vlastního zhodnocení považuji za strategické prvky
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